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Pressmeddelande 

 
Kraftigt ökade kostnader för inköp av biobränslen medför 

prisjustering i samband med ny prismodell 

 
Från och med den 1 maj 2023 kommer en ny prismodell träda i kraft för både privat- och 
företagskunder. I samband med detta kommer en prisjustering också göras.  

 
Orsaken till att Sala-Heby Energi AB justerar fjärrvärmepriserna är främst kraftiga prisökningar på 
biobränsle och transporter.  

- Det är tyvärr nödvändigt för oss att kompensera för de ökade bränslepriserna. Förändringen 
handlar enbart om att vi fortsättningsvis ska kunna garantera en säker värmeleverans till våra 
kunder, säger Mattias Lagerwall affärsområdeschef Värme.  

 
 

Förändringen påverkar kunderna som följer: 
• Privatkunder får en ny prismodell beståendes av en abonnemangsavgift 

samt en energiavgift. 
• Näringsidkare får en ny prismodell beståendes av fyra delar: nätområde, 

baseffektnivå, flödestaxa samt energiavgift.  
• En prishöjning oberoende av nätområde påverkar alla privatkunder som inte har 

tidsbundna avtal. 
 

För en privatkund med en årsförbrukning på 20 000 kWh innebär detta en höjning på 
217kr/månaden. För en näringsidkare med en årsförbrukning på 193 MWh inom distributionsnät Sala 
tätort innebär detta en höjning på 2 600 kr/månaden, för en näringsidkare med samma förbrukning i 
övriga nätområden är det en höjning på 3 893 kr/månaden. Anledningen till ett lägre pris i Sala 
kraftvärmenät är att elproduktionen gynnas av ett lägre pris på fjärrvärmen, vilket ger mer 
elproduktion och ett totalt sätt högre ekonomiskt resultat. 
 

Strukturförändringen av taxan har förmedlats sedan ett år tillbaka via brev och kundträffar. Efter 
feedback kommer privatkunder erbjudas möjlighet att stegvis kliva in i den nya prismodellen under 3 
år. Prishöjning börjar dock gälla för alla från och med 1 maj 2023. 
 
Utförlig information om både prishöjning och förändringen av taxastrukturen återfinns på företagets 
hemsida. 
 
 

För frågor kontakta kundtjänst, tel. 0224-576 10. 
 


