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1. Presentationsrunda / mötesanvisningar
Kajsa Danielsson, E.ON, hälsade alla välkomna. Alla fick presentera sig kort och Kajsa visade
agendan i korthet. Hon berättade även om riktlinjerna för mötet som genomfördes via
Microsoft Teams p.g.a. rådande pandemisituation.

2. Information om Prisdialogen
Kajsa informerade om bakgrund och syfte med Prisdialogen.
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3. Justering prismodell 2022
Kajsa Danielsson informerade om E.ONs justering av prismodellen inför 2022.
Idag har E.ON en helt rörlig prismodell för fjärrvärme, uppdelad på Energi, Flöde och Effekt.
Från och med 2022-01-01 kommer prismodellen att ändras avseende den delen som gäller
Effekt. Effektvärdet kommer att vara samma för alla årets månader och räknas fram med
hjälp av Effektsignaturen, en regressionslinje från varje fastighets effektbehov vid
utomhustemperaturen -15°C. Mätperioden som ligger till grund för nästa års effektvärde, är
mellan 1 maj och 30 april. Beräkningen görs årligen.
För att skillnaden mellan bostäder och övriga lokaler ska bli så liten som möjligt, så gör E.ON
en segmentering, och dessa segment får olika effektpriser.
Anledningen till effekttemperaturen -15 °C beror på att det ligger nära Boverkets
dimensionerad utetemperatur för fastigheter i Järfälla kommun och vi ser att det är en
inofficiell branschstandard att följa denna temperatur för beräkning av debiteringseffekt
genom effektsignatur.
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I mitten av juni kommer E.ONs kunder få möjlighet att i Navigator kunna se hur den nya
prismodellen kommer att påverka respektive fastighet/anläggning, i ett prognosverktyg.
E.ONs företagskunder (även bostadsrättsföreningar) kan enkelt skaffa ett konto på
www.eon.se/foeretag/e-on-navigator.
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För kunder med dellastleverans kommer E.ON att presentera prisvillkor under september
månad.

4. E.ONs prisjustering för fjärrvärme 2022 och prisprognos 2023/2024
Under förra årets Prisdialogmöten kommunicerades en prognos på 2-4% för 2022 då en
stark ekonomisk återhämtning med stigande energipriser väntades. Vi ser dels att svensk
ekonomi har klarat det utmanande 2020 bättre än befarat och återhämtning är på god väg,
dels att det som nu driver kostnadsökningar i samhället är bland annat högre elpriser.
Mot bakgrund av detta ser vi en prisjustering på +2,1% som möjlig för fjärrvärmen i Järfälla,
utan att äventyra positionen som det med prisvärda uppvärmningsalternativet.
Priset i Järfälla justeras 2022 med +2,1%

Prognos för såväl 2023 som 2024 sätts till 1-3% då vi likt förra året siktar en bra tillväxt i
ekonomin vilket väntas medföra stigande priser för faktorer som påverkar andra
uppvärmningsalternativ.
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5. Utse justerare för protokoll
Susan Hanserkers, Järfällahus AB, utsågs som justerare.

6. Sammanfattning
Kajsa Danielsson, E.ON, sammanfattade mötet, tackade deltagarna för deltagande i det
avslutande mötet. Det justerade protokollet samt presentationen kommer att skickas ut till
deltagarna efter mötet.

Järfälla 2021-06-02
Vid protokollet:

Justeras digitalt:

Jenny Söderqvist, E.ON Energilösningar

Susan Hanserkers, Järfällahus AB
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