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Beskrivning av Partille Energis prisändringsprocess i 
Prisdialogen  
Göteborg Energikoncernen har sedan 2014 ansökt om medlemskap i Prisdialogen 2014 

med separata ansökningar för respektive bolag Göteborg Energi AB, Partille Energi AB 

och Ale Fjärrvärme AB. Samma kostnadsbaserade prisändringsmodell används för de 

tre bolagen.  

År 2015 konstaterades olika kostnadsbild för bolagen inom koncernen och det 

genomfördes ett omfattande arbete med att urskilja kostnader associerade med 

Partille Energi. Detta arbete förankrades i respektive bolagsstyrelse, där Partille 

Energis styrelse konstaterade att framtida prisökningar är nödvändiga för att nå 

beslutade avkastningskrav. 

Vid uppstartsmöte i operativa gruppen, 2017-02-21, beskrevs behovet av tre stycken 

olikformade prisändringar och ansökningar till prisdialogen för Göteborg Energi AB, 

Partille Energi AB respektive Ale Fjärrvärme AB. Mötet diskuterade olika 

förutsättningar för bolagen avseende ålder på nät, utbyggnadstakt och därmed olika 

avskrivningar och reinvesteringar, samt olika energitäthet i näten. På mötet delgavs 

också bilden av olika ägarförhållanden med skilda ägardirektiv och avkastningskrav. 

Operativa gruppen diskuterade även behovet av olika prisjusteringar med 

utgångspunkt i ovanstående. Operativa gruppen beslutade att adjungera VD Pär Linder 

i Partillebo till operativa gruppen för att säkra att alla åsikter kommer fram.  

Efter uppstartsmötet i operativa gruppen bjuds Pär Linder från Partillebo in för att 

närvara som adjungerad vid möte 170406, dock avstår Pär denna möjlighet. Partille 

Energi bokar och genomför då ett separat möte den 2017-04-11, där Roger Sundemo, 

VD Partille Energi, och Pär Linder går igenom samma material som diskuterats i 

operativa gruppen, bifogat. Pär meddelar att han inte har några synpunkter på 

underlaget, men hänvisar till en tidigare muntlig dialog mellan ägarna där samma 

prisbild och prisutveckling diskuterats för samtliga bolag inom Göteborg 

Energikoncernens sammanbundna fjärrvärmenät. Ytterligare ett möte hölls i operativa 

gruppen 170428 för att samla ledamöter som varit förhindrade, protokoll bifogat.  

Vid det avslutande samrådsmötet ställer sig kunderna bakom föreslagen prisändring, 

Partillebo deltar inte vid detta tillfälle. Protokoll och presentationsbilder från 

samrådsmöte bifogat. 

Partille Energi beslutar således den 2017-06-12 att justera priset för 2018 i enlighet med 

förslaget från samrådsmötet. 
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Partille Energi lämnar in ansökan till Prisdialogen och några korta följdfrågor besvaras. 

Partillebo AB lämnar in kundklagomål till Prisdialogen den 2017-08-16. 

Partille Energi anser inte att kundklagomålet som Partillebo AB framfört ryms inom 

Prisdialogen, utan det är en ägarfråga. Särskilda intressen finns just nu då det pågår en 

förhandling om försäljning med Partille Kommun. 

 


