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Avgifter Fjärrvärme från 2023-01-01 

Kostnad för anslutning uttas för samtliga fastigheter som ansluts till fjärrvärmenät i Nässjö kommun. 
Varje anslutning kalkyleras separat. 

Om särskilda skäl föreligger kan NAV medge befrielse, helt eller delvis, från erläggande av anslutningsavgift. 

För en- och tvåfamiljshus beräknas den årliga avgiften enligt taxa 10, 80 eller 90. För övriga fastigheter beräknas den 
årliga avgiften på den abonnerade effekten.  

Taxa Abonnerad 
effekt, kW 

Fast avgift 
kr/år 

Effektavgift 
kr/kW år 

Energiavgift 
kr/MWh 

Flödesavgift 
kr/m3 

Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms Exkl moms Inkl moms   Exkl moms Inkl moms 

10, 80, 90 0,00 0,00 0,00 0,00 712,00 890,00 0,00 0,00 
111 15-50 1 380,00 1 725,00 481,00 601,25 387,00 483,75 1,70 2,13 
112 51-500 4 780,00 5 975,00 413,00 516,25 387,00 483,75 1,70 2,13 
113 501-2 500 29 780,00 37 225,00 363,00 453,75 387,00 483,75 1,70 2,13 
114 2501- 144 780,00 180 975,00 317,00 396,25 387,00 483,75 1,70 2,13 

Årliga avgifter - förbrukning 

Kostnad för anslutning 
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Avläsning av förbrukad värmemängd sker varje månad. Debitering sker månadsvis i efterskott. 
Avgift ska betalas senast 30 dagar efter faktureringsdatum. 

Abonnerad effekt fastställs av NAV genom beräkning. Beräkning innebär att medeltalet av de två 
senaste kalenderårens normalårskorrigerade energiförbrukning i kWh divideras med talet 2200 för 
flerbostadshus och gruppanslutna enfamiljshus respektive med talet 1700 för affärs- och 
industrilokaler, kontor och separat anslutna en- och tvåfamiljshus.     
Justering av abonnerad effekt görs av NAV varje år med hänsyn till uppmätt energiförbrukning, 
dock endast om avvikelsen från tidigare värde överstiger 5%. För abonnemang med avvikande 
konsumtionsmönster eller med omfattande värmetekniska installationer, t ex värmepump, 
spillvärmeutnyttjande, mm fastställer NAV individuella tal med vilket energiförbrukning skall 
divideras vid beräkning av abonnerad effekt. 
     Vid nyanslutning av fastigheter fastställer NAV abonnerad effekt med hänsyn till 
värmetekniska beräkningar, tidigare oljeförbrukning, uppvärmd yta eller jämförelse med andra 
anslutna fastigheter av samma karaktär och storlek. 

NAV äger rätt att träffa avtal om leverans av värme på andra villkor än enligt denna taxa, t ex vid 
mycket stora värmebehov, värmeleveranser av tillfällig eller säsongsmässig karaktär, 
värmeleveranser med speciella temperaturkrav.  

NAV erbjuder att mot särskild avgift projektera, upphandla och installera för 
fjärrvärmeanslutningen nödvändig utrustning. NAV erbjuder även att mot särksild avgift utföra 
service på utrustningen.  

Avläsning och debitering 

Abonnerad effekt 

Tillämpningsbestämmelser 

Leveransåtagande 
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