
Nyhetsbrev
till Prisdialogens medlemmar – december 2019

Ytterligare tre nya medlemmar – Karlshamn Energi, Vänerenergi och
Västerbergslagens Energi (VB Energi)

Årets ansökningsprocesser är nu avslutade. Vi kan konstatera att Prisdialogen fortsätter att växa – vi hälsar fyra nya
medlemmar välkomna i Prisdialogen 2020. På styrelsemötet i oktober godkändes ansökningar om inträde från
Karlshamn Energi, Vänerenergi (Mariestad och Töreboda) och Västerbergslagens Energi (Ludvika och Fagersta).
Sedan tidigare har det blivit klart att också Gotlands Energi träder in i Prisdialogen 2020.

Totalt  har  53 ansökningar  från 42 olika företag godkänts för  medlemskap i  Prisdialogen 2020.  Detta innebär att
Prisdialogen nästa år kommer att omfatta 76 % av fjärrvärmeleveranserna (motsvarande andel 2019 är 75 %).

Viktigt med transparens och tydl ighet vad gäller kopplingen mellan prisändringen
och prisändringsmodellen

Transparens och tydlig koppling mellan prisändringsmodellen och prisändringen är kärnan i Prisdialogens upplägg.
Det är viktigt att prisjusteringen kan härledas och förstås från prisändringsmodellen. Även kunder som inte har del-
tagit på samrådsmöten ska kunna förstå bakgrunden till prisändringen genom att ta del av prisändringsmodellen.

Enligt Prisdialogens regelverk ska prisändringsmodellen ”på ett transparent sätt motivera och kvantifiera den
föreslagna prisändringen genom att med utgångspunkt i sin prispolicy redovisa alla för prisändringen relevanta
parametrar” (se dokumentet Bilagor till Prisdialogens regler).

Från Prisdialogen centralt vill vi uppmana er medlemmar att säkerställa så att er prisändringsmodell på ett tydligt
sätt redogör för bakgrunden till prisjusteringen för nästkommande år och även för prognoserna för de därpå
efterföljande två åren.

I det sammanhanget vill vi passa på att lyfta några goda exempel på prisändringsmodeller med en tydlig koppling
mellan prisändringar/prisprognoser samt prisändringsmodellen. Titta gärna i dessa prisändringsmodeller och låt er
inspireras. När det gäller kostnadsbaserad prissättning har bl.a. Norrenergi och Borlänge Energi bra och pedagogiska
motiveringar av prisändring och prognoser inkl. diagram som sammanfattar den förväntade kostnadsutvecklingen.
Goda exempel avseende alternativkostnadsbaserad prissättning är t.ex. Skellefteå Kraft och Stockholm Exergi.

Större prisökningar jämfört med tidigare år

Den genomsnittliga prisökningen 2020 för Prisdialogens medlemmar är 1,4 %. Detta är inom det prognosintervall
som kommunicerades i samrådsprocesserna 2018 (0,6–2 %) men något högre än de genomsnittliga prognoserna
(1,3 %). Motsvarande årliga prisökningar 2017–2019 var mellan 0,4 % och 0,9 %.

Prisändringsprognoserna för 2021 och 2022 pekar på generella prisökningar något över utfallet för 2020; 1,5 % för
2021 och 1,6 % för 2022. Historiskt har prisändringsprognoserna, särskilt de som avser det efterföljande året, stämt
väl överens med utfallet.

Differensen mellan högsta och lägsta prisjustering varierar under perioden 2017–2020 inom intervallet 3–5 %. År
2020  är  det  nio  medlemmar  som  lämnar  priserna  oförändrade  medan  den  högsta  höjningen  är  4,4  %.  Som  en
jämförelse kan sägas att år 2017 var det en leverantör som sänkte priset med 2,5 % medan den högsta höjningen
då  var  2,4  %.  Medianvärdet  har  också  förskjutits  uppåt  över  tid  –  2017  och  2018  var  medianvärdet  0  %  medan
medianvärdet 2020 är 1,5 % i prisökning (prognoserna för 2021 och 2022 pekar också på 1,5 % i medianvärde).

På Prisdialogens webbplats finns mer detaljerad statistik kring, prisutveckling, prognoser m.m. publicerad.

http://www.prisdialogen.se/wp-content/uploads/2014/05/Bilagor-till-Prisdialogens-regelverk.pdf
http://www.prisdialogen.se/wp-content/uploads/2019/10/Pris%C3%A4ndringsmodell-Norrenergi-2020-2022-slutlig.pdf
http://www.prisdialogen.se/wp-content/uploads/2019/06/Pris%C3%A4ndringsmodell-fj%C3%A4rrv%C3%A4rme-Borl%C3%A4nge-Energi-2019.pdf
http://www.prisdialogen.se/wp-content/uploads/2019/09/Pris%C3%A4ndringsmodell-och-pris%C3%A5tagande-2020-2022.pdf
http://www.prisdialogen.se/wp-content/uploads/2019/09/Pris%C3%A4ndringsmodell-och-pris%C3%A5tagande-2020-2022.pdf
http://www.prisdialogen.se/statistik/


Klimatdialogen

Klimatdialogen växer

I det senaste nyhetsbrevet berättade vi att Klimatdialogen hade fått sina två första medlemmar – Öresundskraft och
Mölndal Energi. Sedan dess har ytterligare sex medlemsansökningar från fem olika leverantörer beviljats av
Prisdialogens  styrelse:  Jönköping  Energi,  Sundsvall  Energi,  Telge  Nät,  Växjö  Energi  samt  två  ansökningar  från
Tekniska Verken i Linköping (en för Katrineholm och en för Linköping).

-Att  vi  redan  i  slutet  av  Klimatdialogens  första  år  nu  har  sju  medlemmar  känns  otroligt  roligt,  säger  Anders
Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta och styrelseordförande för Prisdialogen. Jag hoppas och tror att vi kommer
att se många nya ansökningar under nästa år.

Välkomna på Klimatdialogen-workshop 5 februari 2020

Onsdagen den 5 februari (kl. 10-15.30) kommer en workshop om Klimatdialogen att anordnas hos Energiföretagen
Sverige (Olof Palmes gata 31, Stockholm). Syftet med workshopen är dels att utbyta erfarenheter från de lokala
klimatdialogerna, dels att inspirera fler medlemmar i Prisdialogen att också starta upp en klimatdialog. Vi kommer
att dela erfarenheter från Klimatdialogens första år men även snegla bakåt och ta med oss lärdomar från
Prisdialogen för att forma intressanta och effektiva möten för framtiden. Hur lockar vi deltagare till mötena och hur
går vi från ord till handling är frågor som kommer att lyftas. Prisdialogens arbetsgrupp och kansli arbetar för tillfället
med ett program. Så snart programmet är spikat kommer mer information om workshopen att skickas ut till alla
medlemmar i Prisdialogen.

Bli medlem i Kl imatdialogen!

Är du som fjärrvärmeleverantör intresserad av att bli medlem i Klimatdialogen? Börja planera för detta redan nu –
det finns mycket att tjäna på att samordna processerna inom Prisdialogen och Klimatdialogen.  Mer information
om  Klimatdialogen  finns  på Prisdialogens webbplats.  Där  finns  också  en handbok kring  hur  man  praktiskt  går
tillväga för  att  starta en klimatdialog.  Har  du funderingar  eller  frågor kring Klimatdialogen är  du välkommen att
kontakta Prisdialogens kansli – kansliet@prisdialogen.se eller 072-915 54 75 (mån-tor kl. 9-11).

http://www.prisdialogen.se/klimatdialogen/
http://www.prisdialogen.se/wp-content/uploads/2019/04/Handbok-f%C3%B6r-Klimatdialogen-190426-1.pdf
mailto:kansliet@prisdialogen.se

