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Erbjudande om övergångsavtal för villakunder 

I samband med införandet av den nya prismodellen erbjuds du som privatkund att ingå ett 

övergångsavtal. Detta avtal kan tecknas av alla villakunder oavsett eventuell bindningstid på ett 

befintligt avtal. Önskar du inte ta del av detta övergångsavtal behöver du inte göra något utan läggs 

över på den nya prismodellen per automatik. Du som har bindningstid kvar på ett befintligt avtal 

kommer ligga kvar på ditt nuvarande avtal hela avtalstiden ut och sedan flyttas över till den nya 

prismodellen om du inte aktivt väljer att ansöka om 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. Rörliga 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. Rörliga prislistan tillämpas till 80 

% enligt priserna för 2025.  

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

2026.  
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Ansökan om övergångsavtal för villakunder 

 

☐  Ja tack, jag önskar teckna övergångsavtalet och är medveten om att eventuella andra avtal inte 

      längre gäller. 

 

 

 

 

Underskrift:     Ort & datum: 

 

 

……………………………………………………  …………………………………………………… 

    

 

Dokumentet mejlas till fjarrvarme@sheab.se eller skickas till Fabriksgatan 14, 733 39 Sala. 

 

  

Kundnummer: 
 
 

Datum: 

Namn: 
 
 

Anläggningsadress: 
 
 

Postnummer: 
 
 

Ort: 

E-post: 
 
 

Telefon: 
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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 övrig tid 
öre/kWh, Inkl. moms  

0-35  120,9   109,5  

35-100   116,8  109,5  

  
Månaderna januari, februari, mars, november och december tillämpas vintertid och resterande 
månader övrig tid. Priset gäller för de kunder som tecknar övergångsavtalet. 
 
  

Prisförändringar efter 2023-05-01  
Fjärrvärmepriset kommer ses över årligen.   
 
 


