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Termer och räkneexempel 
 

Abonnemangsavgift   
Abonnemangsavgiften är en fast avgift som faktureras månadsvis.   

Energi – vinterpris  
Vinter-, höst- och vårpris tillämpas under månaderna januari, februari, mars, november och 
december.   

Energi sommarpris   
Sommarpris tillämpas under månaderna april- oktober.   
  
    

Räkneexempel   
Kostnaden (kr/år) för en kund som har en årsförbrukning på 22 MWh fördelas enligt följande. Vid ett 
antagande om att 13 MWh förbrukas under månaderna januari-mars samt november-december och 
att 9 MWh förbrukas under månaderna april- oktober blir den total energikostnaden 17 520 kr (13 
000 kWh *0,87 kr/kWh + 9 000 kWh *0,69 kr/kWh. Abonnemangsavgiften blir 6096 kr (508 kr/månad 
*12). Den totala årskostnaden blir därmed 23 616kr (17 520 kr + 6 096 kr).      

Prisjämförelse   
Redovisning av kostnader för fjärrvärme enligt Energimarknadsinspektionens krav, EIFS 2009:3. 
Kostnaderna är redovisade inklusive moms.  

Kundkategori småhus   
  

Årlig Förbrukning i kWh  Total kostnad kr per år  
Inklusive moms  

Varav fast del  
under året  

Varav rörlig del under 
året  

15000  18 066 kr  6 096 kr  11 970 kr  

20000  22 056 kr  6 096 kr  15 960 kr  

30000  30 036 kr  6 096 kr  23 940 kr  

40000  38 016 kr  6 096 kr  31 920 kr  
*Baserat på att 40% av energin förbrukas under perioden april-oktober.   

Prisvillkor för fjärrvärme som används i småhus   

Prisvillkor   
Priserna gäller from 2023-05-01 tills vidare. Dessa gäller för småhus (en- och tvåfamiljsfastigheter 
enligt Skatteverkets definitioner). För näringsidkare tillämpas andra prisvillkor.  Sala-Heby Energi har 
rätt att ändra prislistan enligt de allmänna avtalsvillkoren. Vid prisförändringar ska kunden delges de 
nya priserna senast 2 månader innan de börjar gälla.   

Allmänna avtalsvillkor   
Allmänna avtalsvillkor för konsument gäller.  
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Hanteringen av saknade mätvärden   
Ifall fjärrvärmeförbrukningen inte kunnat mätas upp någon timme beräknas den baserat på kundens 
historiska profil samt aktuell utetemperatur.   

Uppsägning av leveransavtal   
Leveransavtalet upphör att gälla efter 3 månader från det att skriftlig uppsägning från kunden 
erhållits.    
 


