Liite 2

LÄMPÖMAKSUHINNASTO
Kuortaneen energiaosuuskunnan liittymis-, perus ja energiamaksut, hinnanmuutosten
laskentakaavat sekä niiden sitominen indekseihin. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva
arvonlisävero. Hinnasto 1.4.2016.
LIITTYMISMAKSU (€)
Liittymismaksu maksetaan kahdessa erässä lämpösopimuksen mukaan ja sen suuruus riippuu tilaustehosta.
P (kW) = tilausteho
k1=0,8
10-100 kW
k1(126 x P + 2040)
100-1000 kW
k1(74 x P + 7240)
Yli 1000 kW
k1(36 x P + 45240)
Omakotitalo
3414,63 €
Liittymismaksu on siirtokelpoinen. Liittymismaksua ei palauteta. Liittymismaksu sisältää kaukolämpöjohtoa
50 metriä. Yli 50 metriä rakennettavalta osuudelta johtomaksu on 65,00 €/m, alv 0%.
PERUSMAKSU (€/a)
Taulukosta saatava arvo on vuosimaksu, joka laskutetaan kuukausittain ja perusmaksu määräytyy
tilaustehon (p) mukaan. K2 = 1,3
1-15 kw
k2(45*p+3)k3
16-40 kw
k2(41*p+30)k3
41-120kw
k2(26*p+604)k3
121-300 kw
k2(22,5*p+1024)k3
300- kw
k2(17,5*p+2524)k3
Omakotitalot
alle 600 m3
k3(264)
600-1200 m3
k3(420)
Kiinteä perusmaksu sidotaan kokonaisuudessaan tukkuhintaindeksin kokonaisindeksiin. Tukkuhintaindeksin
(1949=100) peruspistelukuna käytetään 7/2008 julkaistua arvoa 2090.
Uusi kerroin (k3) saadaan kaavalla:
K3 = tarkistusajan tukkuhintaindeksi / tukkuhintaindeksin pisteluku 2090.
Perusmaksua tarkistetaan indeksien mukaan maaliskuun 1. päivä, jolloin käytetään tukkuhintaindeksin
edellisen joulukuun tilastoa.
ENERGIAMAKSU, (€/MWh)
Laskutetaan kuukausittain käytetyn energiamäärän mukaan.
1 MWh = k4(24,00) €/MWh
Energiamaksun kertoimesta (k4) sidotaan puolet (½) osaltaan Öljy –ja kaasualan keskusliiton julkaisemaan
kevyen polttoöljyn kesälaadun kaikki polttoaineverot ja maksut sisältävään arvonlisäverolliseen viitehintaan
sekä puolet (½) osaltaan tukkuhintaindeksin kokonaisindeksiin.
Polttoöljyn peruspistelukuna käytetään energianhinnan tarkistuksen vuoden 2002 keskihintaa painotettuina
kuukausittaisilla myyntimäärillä. Vuoden 2002 keskihinta oli 36,80 senttiä/litra.
Tukkuhintaindeksin (1949=100) peruspistelukuna käytetään 12/2002 julkaistua arvoa 1704.
Uusi kerroin k4 saadaan kaavalla:
K4 = (tarkistusajan polttoöljyn hinta / polttoöljyn peruspisteluku 36,80 + tarkistusajan tukkuhintaindeksi /
tukkuhintaindeksin pisteluku 1704) / 2.
Energiamaksu tarkistetaan indeksien mukaan maaliskuun 1. päivä, jolloin käytetään polttoöljyn hintana
edellisen vuoden keskihintaa ja tukkuhintaindeksinä edellisen vuoden joulukuun arvoa.
Energiamaksun laskentakaavasta riippumatta energiamaksu on vähintään 45,00 €/MWh 1.3.2017 alkaen.
Minimihinta sidotaan elinkustannusindeksin (1951:10=100) joulukuun 2015 arvoon 1906. Ensimmäinen
tarkistus tehdään 1.3.2018 ja sen jälkeen vuosittain.

HINTOIHIN KOHDISTUVAT VEROT JA MUUT EHDOT
Lainsäädännöstä tai viranomaisten toimenpiteistä johtuvat lämmönmyyjän tuotantoon, hankintaan, siirtoon
tai toiselle toimittamiseen kohdistuvat verot, julkiset maksut ja velvoitteet ja muut edellä sanotuista syistä
johtuvat lämmönmyyjän kustannuksiin välittömästi ja olennaisesti vaikuttavat muutokset, joita ei ole
sopimusta tehdessä otettu huomioon ja jotka eivät tule huomioiduksi hinta- ja hintasidonnaisuuksien
perusteella, otetaan huomioon hintoja lisäävänä tai vähentävänä tekijänä vaikutuksensa mukaisesti
välittömästi vero- ja maksupäätöstä seuraavan laskutuskauden alusta.
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