
Flöde
Flödesavgiften 4,20 kr/m³ tas ut endast under vinterperioden: 1 november–31 mars. 
Samtliga priser är angivna exklusive moms.
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Säsongsindelning

Effekt 
(kW)

Effektpris 
(kr/kW)

Effekt 
(kW)

Effektpris 
(kr/kW)

10–49 kW    1 015 kr xE   250–299 kW 894 kr xE

50–74 kW   1 004 kr xE   300–349 kW 868 kr xE

75–99 kW       994 kr xE   350–449 kW 836 kr xE

100–124 kW       983 kr xE   450–549 kW 805 kr xE

125–149 kW       973 kr xE   550–749 kW 773 kr xE

150–174 kW       962 kr xE   750–999 kW 742 kr xE

175–199 kW       947 kr xE   1 000–1 499 kW 710 kr xE

200–249 kW       920 kr xE  >1 500 kW 679 kr xE

Effekt
Effekttrappan
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• Höjt effektpris, förändrad effektdefinition och borttagen fast effektdel

Kundens effekt bestäms med signatur baserad på dygnsmedeleffekten uttagen 
under perioden nov-mars, vardagar när temperaturen är lägre än 10°C.  Effekten 
bestäms vid temperaturen -10°C. Se nedan exempel. För fastigheter med svagt 
samband mellan effektuttag och utetemperatur <80% bestäms effekten av 
anläggningens högsta dygnseffekt under samma period. Effekten justeras en gång 
per år, 1 april. Växjö Energi har systemstöd som krävs för att utföra den modell 
som beslutas och finns tillgängligt i befintligt affärsystem BFUS.  
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Fler intervall mellan abonnerad effekt grupp för att få jämnare övergång mellan 
uttagen effekt. Med effekttrappan får större anläggningar inbyggd rabatt vilken 
kommer att gynna stora anläggningar.  

Större effekt ger ett lägre pris.Bestämning av effekten E sker enligt anvisningarna  
i tillämpningsbestämmelserna.

Prislista Närvärme 2023
– för näringsfastigheter. Gäller i Rottne, Ingelstad och Braås från 1 januari 2023.

Vinterpris: 
472 kr/MWh  
(1 november–31 mars) 

Sommarpris: 
371 kr/MWh  
(1 april–31 oktober)

All vår värme och el produceras av 
förnybart biobränsle från skogen. 
Det vill säga grenar, toppar och andra 
rester från de småländska skogarna 
som annars hade gått till spillo.



Allmänt 
Denna prislista gäller för fjärrvärmeleveranser som används i närings- 
verksamhet eller annan likartad verksamhet enligt nedanstående  
bestämmelser. Utöver dessa gäller även Allmänna avtalsvillkor för  
leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet, som du   
hittar på veab.se. 

Fjärrvärmepriset 
Ditt fjärrvärmepris är uppdelat i effekt-, energi- och flödespriset.  
Du kan påverka alla delarna genom ditt sätt att använda energi.

Effekt 
Kundens effekt bestäms med signatur baserad på dygnsmedeleffekten 
uttagen under perioden november–mars, vardagar när temperaturen 
är lägre än 10°C.  Effekten bestäms vid temperaturen -10°C. Se nedan 
exempel. För fastigheter med svagt samband mellan effektuttag och 
utetemperatur bestäms effekten av anläggningens högsta dygnseffekt 
november–mars under de tre senast åren. Effekten justeras en gång 
per år, 1 april.

Energi 
Du betalar för varje kilowattimme fjärrvärme du använder.  
Priset varierar under året i två nivåer. Det är dyrast under vinterperioden 
(november–mars) och billigast på sommaren (april–oktober).

Flöde 
Flödespriset beräknas i proportion till mängden fjärrvärmevatten som 
passerar kundens fjärrvärmecentral.

Trygghet för dig som kund 
Genom Prisdialogen skapar vi ett sätt att tillsammans sätta våra priser. 
Dialogen sker en gång om året och innebär att våra kunder får god insyn 
i våra kostnader för bränsle, produktion och distribution. En öppen och 
en bra dialog ger oss förutsättningar för att även i fortsättningen kunna 
erbjuda konkurrenskraftiga priser. 

Fjärrvärmelagen finns för att stärka kundens ställning i relationen med 
fjärrvärmeleverantören. Vid förändring av villkor har kunden rätt till 
förhandling och vid behov medling. 

Övrigt 
Växjö Energi äger rätt att träffa uppgörelse på andra villkor än de här 
angivna då speciella förhållanden råder.

Personuppgifter 
De personuppgifter vi samlar in om dig kommer att användas för att vi 
ska kunna fullgöra vårt avtal med dig som kund. Uppgifterna upp dateras 
i vårt kundregister och kan komma att användas för marknads analyser, 
statistik och för att skicka information och erbjudanden om våra övriga 
tjänster till dig. Mer om hur vi behandlar personuppgifter enligt GDPR 
kan du läsa på veab.se.
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Fler intervall mellan abonnerad effekt grupp för att få jämnare övergång mellan 
uttagen effekt. Med effekttrappan får större anläggningar inbyggd rabatt vilken 
kommer att gynna stora anläggningar.  

EN DEL AV DIN VARDAG
Växjö Energi • Box 497 • 351 06 • Växjö • Kvarnvägen 35
0470-70 33 33 • info@veab.se • veab.se

Bra koll med Mina sidor
Vill du få överblick av din energianvändning kan du använda 
Mina sidor på veab.se. Kontakta vårt kundcenter för att 
få inloggningsuppgifter, tel 0470–70 33 33 eller e-post 
kundcenter@veab.se.

Kontakta oss
Om du har några frågor eller vill veta mer är du välkommen 
att kontakta våra kundansvariga johan.anehall@veab.se, 
staffan.ljungdahl@veab.se eller christer.gahnsby@veab.se.
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