Prisdialogen möte 2, 2020-09-30
Närvarande:
Rikard Henriksson, Eon
Tim Tiger, Eon
Frida Lundkvist-Mathieu, Eon
Mats Portland, Eon
Magnus Hulthe Andersson, Fastighetsägarna
Christian Sjölund, MKB
Roger C Olsson, Klövern
Gustav Botvid, Klövern
Anders Elmqvist, Malmö Stad
Mickael Göransson, Balder
Evert Rydell, Victoria Park
Helena Fremle, Riksbyggen
Patrik Hänsel, Riksbyggen
Magnus Pålsson, Stena
Rikard Henriksson börjar med att hälsa välkommen till mötet.
Christian Sjölund utses som justerare för protokollet.
Rikard går därefter kort igenom om vad Prisdialogens syfte är och går också kort igenom vad möte 1 i
våras handlade om.
Rikard berättar om Eons prispolicy – att vi har marknadsprissättning som utgångspunkt.
Fjärrvärmepriset ska vara stabilt över tid och en bra affär för Eon. Rikard går också igenom några av
de alternativ för uppvärmning som kunden har och jämför fjärrvärmepriset tex med en
bergvärmelösning med elpanna. Fjärrvärmepriset står sig väl mot alternativen.
Fjärrvärmepriset i Malmö/Burlöv-nätet jämförs med fjärrvärmepris på andra orter i förhållande till
det så kallade Nils Holgersson-huset. Vi konstaterar att Eons fjärrvärmepris ligger någonstans i mitten
när man jämför med andra fjärrvärmenät.
Fjärrvärmepriset för 2021 kommer att öka med 1,8% och en ändring är att november också kommer
att ha en vintertaxa.
Prognosen för 2022 och 2023 visar på en prisökning på 2-4%.
Rikard berättar att vi kommer att ha en lite annorlunda prismodell från och med 2022. Detta vill vi
göra med våra kunders medverkan och kommer därför att inrätta ett kundråd där kunderna har
möjlighet att komma med tankar och synpunkter. Detta kommer att starta under hösten och
anmälan kommer att gå ut till de som anmält sig att vara med i kundrådet.
Eon tankar om den nya prismodellen är att den ska vara mindre väderkänslig och att den ska ha
effektsignatur som en faktor. Dock är inget bestämt men den modellen är relativt vedertagen i
branschen.
Rikard går kort igenom vårt mål till 2025 och att vi då ska leverera 100% återvunnen och förnybar
fjärrvärme.
Mötet avslutas.
Vid protokollet: Mats Portland
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