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TILL DIG SOM ÄR PRIVATKUND MED FJÄRRVÄRME 

Från och med 2023-05-01 inför vi en ny prismodell för fjärrvärme. Den nya prismodellen kommer 

bestå av två delar, en abonnemangsavgift (kr/månad) samt en rörlig energiavgift (öre/kWh) som har 

en säsongsvariation. Vänligen besök vår hemsida för att ta del av mera information gällande den nya 

prismodellen.    

Vi har tagit till oss av de åsikter som framkommit under de kundträffar som ägt rum och kommer 

med tanke på rådande omvärldssituation erbjuda ett övergångsavtal till alla privatkunder, samt att 

minska antalet vintermånader mot vad vi först presenterade för den nya modellen. Övergångsavtalet 

innebär en möjlighet att ligga kvar på den befintliga prismodellen året ut och sedan en rabatt på 

abonnemangsavgiften de två kommande åren. Önskar du inte ta del av övergångsavtal behöver du 

inte göra något, du kommer då få den nya prismodellen per automatik.           

Utöver förändringen av prismodellen är vi tyvärr tvungna att även göra en prisjustering som en direkt 

följd av mångdubblade priser på transporter och bränslen. Prisökningen gäller i första läget för 2023 

och kommer ses över årligen för att säkerställa att vi inte tar ut en högre kostnad än nödvändigt av 

kunderna. Fullständig prislista återfinns på baksidan av det här brevet. 

Har du tecknat prissäkringsavtal sedan tidigare gäller detta fortsatt för dig. Din avtalstid finner du på 

baksidan av din faktura. Övergångsavtalet och information hittar du på:  

www.sheab.se/varme/nya-prismodellen-privat/  

Fyll i dokumentet för övergångsavtalet och mejla till fjarrvarme@sheab.se senast den 30 april om du 

önskar att ta del av detta. 

Vänligen kontakta kundtjänst 0224-576 10 om du har frågor eller funderingar. 

Med vänlig hälsning, 

Sala-Heby Energi AB  
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Prisinformation 
 

Ny prismodell  
Pris och tillhörande prisvillkor gäller from 2023-05-01. Samtliga priser är inklusive moms. 
  

Prislista villor, inkl. moms    

Abonnemangsavgift, kr/månad  508 

Energi:   
 

Vinter-, höst-, vårpris, öre/kWh  87 

Sommarpris, öre/kWh  69 

  
Månaderna januari, februari, mars, november och december tillämpas vinterpris resterande 
månader har sommarpris. 

 
Förändring i befintlig prismodell from 2023-05-01 
 

Årsförbrukning MWh  Energiavgift vintertid 
öre/kWh, Inkl. moms  

Energiavgift sommartid 
öre/kWh, Inkl. moms  

0-35  120,9   109,5  

35-100   116,8  109,5  

  
Månaderna januari, februari, mars, november och december tillämpas vinterpris resterande 
månader har sommarpris. Priset gäller för de kunder som tecknar övergångsavtalet.  

Övergångsavtalet erbjuder följande: 

Period  Prisvillkor  

2023-05-01-2023-12-31 Rörlig prislista tillämpas enligt priserna för 2023.   

2024-01-01-2024-12-31  Rabatt på 66% erhålls på abonnemangsavgiften enligt 

gällande priser för 2024. Rörlig prislistan tillämpas till 90 

% enligt priserna för 2024.  

2025-01-01-2025-12-31    Rabatt på 33% erhålls på abonnemangsavgiften enligt 

gällande priser för 2025. Rörlig prislistan tillämpas till 80 

% enligt priserna för 2025.  

2026-01-01 -  Nya prismodellen gäller utifrån ordinarie prislista för 

2026.  

 


