Näringsverksamhet – Sundsvall

Prislista och prisvillkor fjärrkyla 2022
Prislista och tillhörande prisvillkor gäller för leverans av fjärrkyla till fastigheter inom Sundsvalls tätort.

Effektavgift

Fast årsavgift

Kundvald effekt
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Energiavgift

Period

kr/MWh

Vinter: november-mars

120

Vår/höst: april-maj, september-oktober

200

Sommar: juni-augusti

275

Sundsvall Energi, 851 85 Sundsvall
Besöksadress: Norra Järnvägsgatan 1

Telefon växel: 060-19 22 00
kundservice@sundsvallenergi.se
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Alla angivna priser är exklusive moms.
Priserna gäller 2022-01-01 till 2022-12-31.

Prisvillkor – Fjärrkyla (Näringsverksamhet)

4.

Giltiga från och med 1 januari 2022.

Den fasta årsavgiften fastställs utifrån den kundvalda effekten och
faktureras månadsvis i efterskott. Fast årsavgift avläses från prislistan utifrån effektintervallen.

1.

Avtalsvillkor

1.1

Allmänt

Denna prislista och prisvillkor för näringsidkare gäller för Sundsvall
Energis leverans av fjärrkyla till fastigheter inom Sundsvalls tätort.

1.2

Avtalshandlingar

Prislistan och prisvillkoren kompletteras av leveransavtalet som
Sundsvall Energi och kunden har ingått avseende leverans av fjärrkyla, inklusive dess bilagor och Sundsvall Energis allmänna villkor
för fjärrkyla. I leveransavtalet och dess bilagor finns information
om uppsägningstid, ägarbyte och liknande. Vid motstridigheter
mellan avtalshandlingarna har de tolkningsföreträde i den ordning
som anges i Sundsvall Energis allmänna villkor.

1.3

Ändring av priser och avtalsvillkor

Sundsvall Energi har rätt att ändra priser och prisvillkor en gång
per kalenderår om inte annat har avtalats med kunden. Sundsvall Energi ska skriftligen meddela kunden senast två (2) månader
innan de ändrade villkoren börjar gälla. Se även bestämmelserna
i de allmänna villkoren för Sundsvall Energis rätt att ändra övriga
avtalsvillkor under avtalstiden.
Aktuella avtalsvillkor återfinns på:
www.sundsvallenergi.se/foretag/fjarrkyla/

2.

Prismodellens delar

2.1

Prislistan för leverans av fjärrkyla

(1)

Fast årsavgift, som baseras på kundvald effekt i kW;

(2)

Effektavgift, som baseras på kundvald effekt i kW; samt

(3)
i MWh.

Energiavgift, som baseras på uppmätt energianvändning

2.2

Pris för anslutning till fjärrkylenätet

3.

Kundvald effekt

3.1

Allmänt

3.2

Ändring av kundvald effekt

Prislistan för leverans av fjärrkyla innefattar;

För själva anslutningen till fjärrkylenätet debiteras kunden en
anslutningsavgift som baseras på beställd anslutningseffekt i
kilowatt (kW). Anslutningsavgiften faktureras separat som en icke
återbetalningsbar engångskostnad vid anslutning till fjärrkylenätet, alternativt som en tillkommande engångskostnad för de fall
parterna träffar ett tilläggsavtal om att höja den beställda anslutningseffekten.

Kundvald effekt anges i leveransavtalet mellan Sundsvall Energi
och kunden och används för fastställande av den fasta årsavgiften
och effektavgiften. Kundvald effekt avser den högsta momentana
kyleffekt i kilowatt som kunden valt att anläggningen löpande ska
ha tillgång till under avtalstiden. Leverantören begränsar momentant effektuttag från fjärrkylanätet till kundvald effekt.
Kunden kan förfråga om att ändra kundvald effekt till dennes anläggning. Detta meddelas skriftligen till Sundsvall Energi varvid
denne tar ställning till förfrågan.
Vid förfrågan av sänkning ska skriftligt underlag presenteras som
styrker att fastigheten har genomgått en bestående förändring
som sänkt det momentana kylbehovet till förfrågade nivåer. Vid
förfrågan om höjning av kundvald effekt måste gällande anslutningseffekt vara minst lika stor som förfrågad kundvald effekt, annars måste ändring av kundvald effekt också föranledas av ändring
av anslutningseffekt.
Om parterna är överens om att ändra kundvald effekt ska parterna
underteckna ett tilläggsavtal till leveransavtalet.
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5.

Fast årsavgift

Effektavgift

Effektavgiften fastställs utifrån den kundvalda effekten och faktureras månadsvis i efterskott. Effektavgiften beräknas genom att
multiplicera kundvald effekt med motsvarande årligt effektpris (kr/
kW, år) enligt effektintervallen i prislistan.

6.

Energiavgift

Energiavgiften beräknas genom att multiplicera anläggningens
uppmätta energianvändning (MWh) under aktuell månad med energipriset (kr/MWh) enligt prislistan. Energiavgiften debiteras månadsvis i efterskott.

