
FJÄRRVÄRME  
TILL VILLOR
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.   



TVÅ DELAR – EFFEKT & ENERGI 
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.
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EFFEKTAVGIFT 
Den andra delen i modellen är effektavgiften, detta är en fast avgift 
som faktureras per månad. Effektavgiften 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. 

Den nya prismodellen kommer vid införandet inte att innebära 
någon prishöjning för kundkollektivet, utan snarare en omfördelning 
av de olika priskomponenterna. Den är därmed intäktsneutral för    
Sala-Heby Energi.
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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.     
 

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

Den nya taxan består av två olika energipriser, genom att 
spara värmeenergi vintertid (när den också är som dyrast att 
producera/inte är lite resurseffektiv) har du som kund större 
möjlighet än tidigare att vidta energibesparingsåtgärder och 
påverka din kostnad.  

Blir min årskostnad högre nu  
när ni inför en effektavgift? 

Den nya prismodellen kommer vid införandet inte att 
innebära någon prishöjning för kundkollektivet, utan snarare 
en omfördelning av de olika priskomponenterna. Den är 
därmed intäktsneutral för Sala-Heby Energi.  



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.

När får jag som kund information om  
vilket pris som kommer gälla för mig? 

Du som kund kommer i god tid innan införandet få detaljerad 
information gällande prislista samt hur du kommer påverkas 
av den nya prismodellen. Enligt de allmänna avtalsvillkoren 
ska vi meddela ändringar skriftligt senast två månader före 
de börjar gälla.   



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.


