
Ort/Område Energiavgift kr/MWh Fast avgift kr/år

Östersund 625 4 615

Brunflo, Åre, Krokom 662,5 4 615

Dessa priser gäller för fjärrvärmeleveranser 
som används i en- och tvåfamiljshus för enbart 
värme eller värme och varmvatten. Definition 
enligt ”Allmänna avtalsvillkor för konsument för 
leverans av fjärrvärme som används för enskilt 
bruk” § 1.

Priser
ENERGIAVGIFT: Det pris som betalas per levererad  
MWh fjärrvärme.

FAST AVGIFT: Består av en fast årsavgift.

Avläsning och debitering
Avläsning och debitering görs med hjälp av fjärrav-
läsning en gång per månad, i övrigt enligt § 4 och  
§ 5 i ”Allmänna avtalsvillkor för konsument för 
leverans av fjärrvärme som används för enskilt 
bruk”.

Provning av mätare
Vid misstanke om felaktig mätning kan provning av 
mätare begäras enligt § 4 i ”Allmänna avtalsvillkor 
för konsument för leverans av fjärrvärme som 
används för enskilt bruk”. Om avvikelsen från rätt 
värde inte är större än +/- 5 % debiteras en avgift 
motsvarande självkostnadspris, kontakta Jämtkraft 
för vidare information.

Byggvärme
För nybyggnadsprojekt kan under vissa förutsättnin-
gar byggvärme användas. Särskilda villkor gäller, 
kontakta Jämtkraft för vidare information.

Markvärme
Då möjlighet finns kan vi leverera returvärme för 
markvärme enligt särskilda förutsättningar,  
kontakta Jämtkraft för vidare information.

Övriga värmeleveranser
Kontakta Jämtkraft.

Övriga villkor
Allmänna avtalsvillkor och prislistor finns att hämta 
på www.jamtkraft.se.

Kontakt
Underlag som finns på www.jamtkraft.se kan  
även beställas hos vår kundservice på telefon  
063-14 90 00 eller e-post info@jamtkraft.se.

FJÄRRVÄRME NORMALPRISLISTA 2023

Fjärrvärmepriser  
en- och tvåfamiljshus 
 
Pris för anslutning, installation och driftkostnader för fjärrvärme skiljer något beroende på i vilken  
kommun och/eller ort du bor. Alla priser är inklusive moms och gäller till och med 31 december 2023.

För Östersund avses: Östersund, Frösön och Ås.

För Brunflo, Åre och Krokom avses: Åre, Järpen, Mörsil, Duved, Kall, Hallen, Krokom, Nälden, Föllinge 
samt Brunflo och de som är ansluten till den ledning i Opevägen som går till Brunflo från Odensala.


