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Ny prismode� 



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 fjärrvärme är du 
med och bidrar till en hållbar morgondag.   

Effektavgift Energiavgift



PRISMODELL I TRE DELAR 
– EFFEKT, ENERGI OCH FLÖDE  
Den nya prismodellen kommer bestå av tre delar, en effektavgift 
(SEK/kW) en rörlig energiavgift (SEK/MWh) bestående av två 
olika priser samt en flödesavgift. Effektavgiften baserar sig på din 
fastighets baseffektnivå. Med baseffektnivå avses en effekt, för vilket 
du som kund betalar ett särskilt årligt pris per kW. Er baseffektnivå 
justeras av Sala-Heby Energi årligen utifrån er historiska energi-
användning. Du som kund har själv möjlighet att justera din 
baseffektnivå en gång om året.
 

Flödesavgift Ny prismodell
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ENERGIAVGIFT 
Energiavgiften utgörs av ett baspris samt ett spetspris. Din 
värmeeff ekt mäts varje timme och fram till din baseff ektnivå köper 
du basenergi. Basenergin har ett lägre energipris och den största delen 
av din energianvändning över året hamnar här. All energi utöver 
basenergin utgörs av spetsenergi. Spetsenergin har ett högre pris och 
förekommer främst under kallare perioder då vi behöver använda 
spetsbränslen. Genom att aktivt vidta energibesparingsåtgärder eller 
förändra ditt beteendemönster har du som kund större möjlighet än 
tidigare att påverka din kostnad varje enskild timme. Tillsammans 
kan vi minska på den mer resurskrävande värmeproduktionen och 
därmed skapa ett långsiktigt eff ektivt fj ärrvärmesystem.

FLÖDESAVGIFT 
Flödesavgiften (kr/m3) baseras på de antal kubikmeter vatten som 
passerar din fj ärrvärmeväxlare. Genom att säkerställa att den fungera 
på ett optimalt sätt har du möjlighet att spara pengar.  

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 
Sala-Heby Energi AB.



FRÅGOR & SVAR

Varför görs en förändring just nu? 

Vår befintliga prismodell har varit i bruk sedan 2010 och 
både våra och marknadens förutsättningar har ändrats 
sedan dess. Specifikt har mät- och systemutveckling utvecklats 
mycket och i och med det ser vi att det är rätt tidpunkt att 
förbättra vår prismodell. Den nya prismodellen ger dig som 
kund ännu större möjligheter att påverka din värmekostnad. 
Det ger en vinst både för plånboken och för miljön.     
 

Vad är baskapacitetsnivå?

Baseffektnivå är en effekt som du som kund betalar ett 
särskilt årligt pris per kW, denna reglerar ditt energipris. 
Baseffektnivå anges i kW och skall vara i heltal. Er baseffekt 
justeras av Sala-Heby Energi årligen. Du som kund har själv 
möjlighet att justera din baseffektnivå en gång om året. En 
högre baseffektnivå minskar mängden spetsenergi (MWh) 
och ger en högre effektavgift (kr/år). En lägre baseffektnivå 
ökar mängden spetsenergi (MWh) och ger en lägre 
effektavgift (kr/år).    

Vad är bas- och spetsenergi? 

Basenergi är mängden energi upp till din valda 
baseffektnivå, denna får köpas till ett lägre baspris. All 
energi som förbrukas utöver den valda baseffektnivån kallas 
spetsenergi. Denna får köpas till ett högre spetspris.    



Vilka miljöfördelar har fjärrvärmen  
från Sala-Heby Energi? 

I stället för att varje hus har sin egen panna levereras 
fjärrvärmen från våra produktionsanläggningar. Dessa är 
flexibla och kan utnyttja olika skogsbränslen som annars 
inte hade kommit till användning. Detta sparar på naturens 
resurser. Primärenergifaktor (resurseffektivitet) för vår 
verksamhet är 0,15.

Minskar mina möjligheter att vidta besparingsåtgärder 
nu när prismodellen inte är helt rörlig längre?

Den nya prismodellen ger dig större möjligheter än tidigare 
att påverka dina kostnader. Genom att aktivt förändra ditt 
beteendemönster eller vidta effektiviseringsåtgärder kan 
du sänka båda din effektavgift (genom att välja en lägre 
baskapacitetsnivå) samt minska mängden spetsenergi. 
Då ditt energipris blir specifikt varje enskild timme utifrån 
din förbrukning kan en liten åtgärd få effekt redan 
nästkommande timme.       



KONTAKT

Sala-Heby Energi AB
Fabriksgatan 14, Sala 

www.sheab.se

0224-576 10
kundtjanst@sheab.se

ÖPPETTIDER

Måndag-fredag 
08.00-16.00 

Hör av dig till oss om du vill veta mer
om våra serviceavtal för din fjärrvärmeanläggning.

Du kan även få tips på åtgärder för energieffektivisering.


