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Håll koll på er energiförbrukning med hjälp av energiinfo™! 
 

Vi lanserar nu en kundsida på www.sheab.se där man kan följa sin el 
och värmeförbrukning kontinuerligt. Nu kan ni följa er energiför-
brukning dag för dag, för att se vad och hur ni kan påverka den.  

 
Här kan ni bl.a. se: 

 
Elnät: När  effekttoppar  infaller .   
 
Frågor man kan ställa sig: Kan man påverka detta genom att ändra bete-
ende, t.ex. förskjuta det som gjort den höga effekten till icke debiterbar 
tid (vardagar mellan 19:00-07:00 eller helger), eller se till att fördela 
effekten under flera timmar. 

 
Elhandel: Här  kan ni se hur  stor  din elförbrukning är  per  år , må-
nad, dag och ända ner per timme. Här kan ni följa förändringar! 

 
 

Värme: Här  kan ni följa din förbrukning per  år  och månad. När  vi 
presenterar månadsvärdena kan ni se 13 månader för att lätt kunna jäm-
föra sista månaden mot samma tid föregående år. I framtiden hoppas vi 
även på att kunna presentera det per dag och timme. Här kan ni snabbt 
se om värmebehovet minskar i samband med att ni gjort någon energi-
besparande åtgärd t.ex. bytt fönster, isolerat vinden osv. 
 
 
Energiinfo 
Ni får tillgång till Energiinfo genom att gå in på SHEs hemsida 
www.sheab.se och därefter går man in under Kundsidor och väljer Ener-
giinfo. För att komma åt uppgifterna ska man ha tillgång till en faktura 
som inte är äldre än 6 månader. Där använder man kundnumret som an-
vändarid och som lösenord skriver man dit fakturanumret. Ni kan sedan 
ändra lösenordet genom att gå in under Inställningar. 
Här hittar ni också kopior på fakturor, man kan skriva ut en månadsrap-
port m.m.. Sidan är fortfarande under utveckling och vi tar tacksamt 
emot era åsikter, mejla dem gärna till utveckling@energiinfo.se  
 
 
 

Effekttariff 

 

1)Effektariffinnebär att man under vardagar 07:00-19:00 tittar på de tre  
högsta effektvärdena/månad (effektvärdena kan uppstå samma dag eller vara utspridda 
på olika dagar, beroende på uttagsmönster) och gör ett medelvärde av dessa. Detta me-
delvärde multipliceras sedan med kostnaden/kW.  
 
Energiskatt (44,5 öre/kWh) och myndighetsavgifter tillkommer. 
 
  
 

Effekttariff beräknas på de tre högsta effektvärdena  
under fakturaperioden (dvs. månaden). 

Nov – Mars          vard. kl 07.00 - 19.00      133,00 /130,00  kr/kW inkl moms 
April – Okt           vard. kl 07.00 - 19.00      52,00/43,00 kr/kW  inkl moms 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

EFFEKTTARIFF1)  fr.o.m. 2020-04-01 alla priser är inkl. moms 
 

Amperestorlek Årsavgift kr/år  Överföringsavg. kr/kW 1)  
 

    35A  5 950 133,00/52,00 

    50A  8 500 133,00/52,00 

    63A 10 710 133,00/52,00 

    80A  14 400  130,00/43,00 

  100A 18 000 130,00/43,00 

  125A 22 500 130,00/43,00 

  160A 28 800 130,00/43,00 

  200A 36 000 130,00/43,00 
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