
 

  
 

TILL DIG SOM ÄR PRIVATKUND MED FJÄRRVÄRME  
 
 

Under 2023 kommer vi införa en 

ny prismodell för fjärrvärme. Den nya 

prismodellen ska i större utsträckning 

uppmuntra till effektiviseringar som leder 

till kostnadssänkningar både för dig som 

kund och för oss som leverantör. Fjärrvärme 

är bra för miljön och genom att använda 

Vinterpris Vinterpris 

fjärrvärme är du med och bidrar till en 

hållbar morgondag. 

 

 
Den nya prismodellen kommer bestå av två delar, 
en effektavgift (SEK/år) samt en rörlig energiavgift 
(SEK/MWh) som har en säsongsvariation. De 
olika säsongspriserna ska på ett tydligare sätt spegla 
vad det  kostar att producera fjärrvärmen över året. 
Tidigare har det varit ett vinterpris samt ett pris för 
resterande          månader. Den nya prismodellen 
kommer också bestå av två olika priser, ett för 
vintern     och ett för sommaren. Så genom att själv 
påverka din energiförbrukning kan du spara pengar 
genom energieffektiviseringar. 

Den andra delen i modellen är effektavgiften, detta 
är en fast avgift som faktureras per månad. Effekt 
avgiften möjliggör att vi även i framtiden kan fortsätta 
att underhålla våra produktionsanläggningar och 
fjärrvärmenät samt investera i teknik som gör att 
dessa kan producera värme på ett så resurseffektivt 
och hållbart sätt som möjligt. När vi dimensionerar 
våra produktionsanläggningar tar vi hänsyn till att alla 
kunder ska kunna ta ut stor kapacitet (effekt) samtidigt 
när det är som kallast ute. Det innebär att det finns en 
reserverad mängd effekt för varje enskild kund. 
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Exempel fördelning av kostnader 

Effekt 
30% 

 
Energi 
70% 

 
 

 

Den nya prismodellen kommer vid införandet inte 
att innebära någon prishöjning för kundkollektivet, 
utan snarare en omfördelning av de olika pris 
komponenterna. Den är därmed intäktsneutral för 
SalaHeby Energi AB. Om du har tecknat 
prissäkringsavtal sedan tidigare så gäller detta 
fortsatt för dig. Din avtalstid finner du på baksidan 
av din faktura. 

Vänligen kontakta kundtjänst 0224576 10 om          du 
har frågor eller funderingar. Inbjudan till 
informationsmöte samt utskick av ytterligare 
information kommer längre fram i vår. 

 
 

Med vänliga hälsningar 

 SalaHeby Energi AB 

 
 
 
 
 
 

Sala-Heby Energi AB 

Fabriksgatan 14, Sala 

 
0224-576 10 

kundtjanst@sheab.se 

 
www.sheab.se 

Sommarpris 

Fabriksgatan 14, 733	39	Sala
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