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Prisdialog for 2022 — Avslutande Samrådsmöte
Datum

Lokal: Teamsméte(Digitalt)
Deltagare:
Pontus Petersson

Fastighetsstaden

AndersKrantz

Rikshem

Caroline Steen

Halmstad kommun

Ulf Johansson, Bojan Kokot, Linda Brunnegard

HFAB

Per Arbin
Daniel Svensson, Hakan Kange, Ann-Sofi Bengtsson,
Fredrik Andersson, Joakim Larsson, Michael Adgard

Fastighetsägarna

Inbjudna som ej kunde medverka:
Hakan Carlsson
Johan Torstensson

Fredrik Wennerholm
Lisa Angelin
Henrik Andersson, Jan-Ake Andersson

Halmstad Energi och Miljö

Rikshem
Cityfastigheter

Wennerholms
Willhem
Jana Fastigheter

Motesanteckningar
1.

Mötets öppnande

2.

Arbetsgruppen (representanter ifrån HEM, HFAB, Halmstad kommun och Fastighetsstaden)

1.
2.

Linda Brunnegård och Anders Krantz valdes till justeringsmän
Nytillträdde vd:n på HEM, Håkan Kånge, presenteradesig för deltagarna.

som arbetat fram ett förslag till ny effektsignaturberäkning presenterade densamma och

varför behovet har uppstått för en ny, mer robust prismodell.
1. En fråga ifall småhusägare kommer drabbas mer besvarades utav arbetsgruppen.

Tankenär att åtgärden skall vara kostnadsneutral. För fastighetsägaren är det

3.

endast parametrarna total effekt (för fastigheten) och kostnad/kW som ändras.
Effekten minskar och kostnad/kW ökar men ska ta ut varandra.
Beslut pa prisandringsmodell. Forslaget antogs av samtliga deltagare. Den nya prismodellen
kommer börja gälla 1/1-2824. 2022

1.

4.

Information gällande detta kommer meddelas i god tid nu under 2021 for att alla
parter skall undvika frågetecken när nya fakturor under 2022 skickas ut.
Beslut på prisförändring. Vinter och vår/höstpriserna ökar med 196. Sommarpriset
oförändrat. Snitthöjning blir därför 1,29 26. Detta prisförändringsförslag antogs även det
utav samtliga medverkande på mötet.
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5.

Michael Adgård, Halmstad Energi och Miljö Nät AB, presenterade nuläge och utmaningar
kring vårt lokala elnät.

Härmed är vi överens om att vi haft en öppen och bra dialog och att HEM kommer ansöka om
medlemskap i prisdialogen 2022.
Halmstad
dförande:

Joakim Larsson
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Justeras:
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Linda Brunnegard

Anders Krantz
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