Protokoll avslutande samrådsmöte Prisdialogen Järfälla
Datum: 2022-09-13
Plats: Lokal ”Tingshuset”, Barkarby torg 12, Järfälla

Närvarande vid mötet:
Brf Vindmöllan
HSB Brf Vålberga i Järfälla
HSB Brf Vålberga i Järfälla
, Järfällahus AB
Järfällahus AB
Järfällahus AB
, HSB Brf Granen i Järfälla
, HSB Brf Eken i Järfälla
HSB Brf Allmogen i Järfälla
KB Nettovägen 2-4
Stena Fastigheter Öst AB
, HSB Brf Källtorp i Järfälla
Brf Köpmannen
HSB BRF Kvarnen i Järfälla
E.ON Energiinfrastruktur AB
E.ON Energiinfrastruktur AB
E.ON Energiinfrastruktur AB
, E.ON Energiinfrastruktur AB

1. Presentationsrunda / mötesanvisningar
Peter Karlsson, E.ON, hälsade alla välkomna. Alla fick presentera sig och Peter visade
agendan i korthet.

2. Information om Prisdialogen
Peter Karlsson informerade om bakgrund och syfte med Prisdialogen.
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3. Återblick
Peter gick igenom föregående mötes innehåll.

4. Rådande omvärldsläge

Peter belyste den oro och turbulens som nu råder på energimarknaden på grund av aktuellt
omvärldsläge. Alla energislag ökar i pris och bristen på bränslen är överhängande. Elpriset
sätts efter det dyraste energislag som man tvingas använda i elproduktionen. Om
marknadens tro på vinterpriser inträffar, blir prishöjningen på elpriset 10 gånger jämfört
med en normal vinter. Inflationen går på högvarv och räntorna väntas stiga. Priset på
utsläppsrätter har dubblerats sedan årsskiftet.
Jämfört med elpriset har fjärrvärmepriset varit mycket stabilt. Fjärrvärmen från E.ON är
fortfarande konkurrenskraftig på kort och lång sikt.

5. E.ONs prispolicy på fjärrvärmen

E.ON tillämpar sedan många år marknadsprissättning. Detta innebär att fjärrvärmen från
E.ON ska vara kundens bästa uppvärmningsalternativ med ett konkurrenskraftigt pris.
Eventuella kostnadsökningar som E.ON som fjärrvärmeleverantör påförs (t.ex ökade
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bränslepriser) ska därmed inte belasta E.ONs kunders priser. Årligen görs kalkyler för att
bedöma fjärrvärmen konkurrenskraft på de lokala uppvärmningsmarknader E.ON verkar på.
Utifrån dessa kalkyler ser man om det finns justeringsbehov för fjärrvärmepriset och minska
gapet mellan den beräknade kostnaden för fjärrvärmen och dess alternativ. Detta
förhållandes syfte är att E.ONs kunder ska uppleva sitt fjärrvärmepris som
konkurrenskraftigt, samtidigt som man tryggar intäkter för en sund och långsiktig
fjärrvärmeaffär. E.ON har också som policy att ha ett fjärrvärmepris som står sig väl i
förhållande till andra fjärrvärmeleverantörer för att intyga att priset oavsett alternativen är
rimligt.

6. E.ONs prisjustering för fjärrvärme 2023 och prisprognos 2024/2025

Under förra årets Prisdialogmöten kommunicerades en prognos på 1-3% för 2023 och 2024
då en stark ekonomisk återhämtning med stigande energipriser väntades. Sedan dess har
energimarknaden gått in i en mycket turbulent period och parallellt har även inflationen
ökat kraftigt. För att säkerställa även framåt att fjärrvärme från E.ON är det mest prisvärda
uppvärmningsalternativet men att vi samtidigt bibehåller en sund fjärrvärmeaffär justerar
E.ON priset +13% för fjärrvärmen i Järfälla.

Då omvärldsläget den närmaste tiden är oerhört turbulent blir prognosen för 2024: -5 till
+20%.
Vi tror på en mer stabil utveckling bortom 2024 och därför blir prognosen för 2025: +1 till
+3%.

7. Frågor från mötets närvarande kunder
-

-

Vilken del av E.ON kommer ni ifrån?
Svar: Vi kommer från E.ON i Stockholm. Vi har kontor i Solna och våra fjärrvärmenät i
Stockholmsregionen är belägna i Järfälla, Kungsängen, Bro, Bålsta, Täby, Vallentuna
och Åkersberga. I övriga Sverige har vi fjärrvärmeverksamheter i Malmö, Örebro och
Norrköping.
Har E.ON Elproduktion?
Svar: Ja, den elproduktion E.ON idag har kommer från kraftvärme och i den här
regionen producerar vi el i Högbytorp i Bro.
Hur produceras fjärrvärmen i Järfälla?
Svar: Fjärrvärmen i Järfälla produceras i Högbytorps kraftvärmeanläggning, samt i
Slammertorp via sjövärmepumpar.
Kommer ni ändra fjärrvärmepriset flera gånger under året, om världsläget ändras?
Svar: Nej vår policy är att göra prisändring 1 januari varje år och hålla det året ut,
även om omkringliggande faktorer ändras, både uppåt och neråt.
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-

-

-

Säljer ni fjärrvärme även till villor?
Svar: Ja, om huset i fråga är beläget nära vårt befintliga fjärrvärmenät, har ett
vattenburet värmesystem, och att den närliggande ledningen bedöms
påkopplingsbar, finns det möjlighet att ansluta till fjärrvärmen.
Eftersom ni har avfall i er värmeproduktion, borde inte fjärrvärmepriset bli billigare
på grund av överskottet på avfall?
Svar: Fler energiproducenter än E.ON har avfall i sin bränslemix, och även om
konkurrensen på avfall ökar, så ska det inte påverka fjärrvärmepriset i och med att
E.ON tillämpar marknadsprissättning.
Var på er hemsida hittar jag avbrottsinformation gällande fjärrvärmeavbrott?
Svar: Här kan du anmäla dig för att få aviseringar om våra fjärrvärmeavbrott, både
planerade och akuta avbrott: https://www.eon.se/fjarrvarme/avbrott/information .

8. Utse justerare för protokoll
Ulf Hornegård, HSB BRF Vålberga i Järfälla, utsågs som justerare. Det justerade protokollet
samt presentationen kommer att skickas ut till deltagarna efter mötet.

9. Sammanfattning
-

-

-

E.ON tillämpar marknadsprissättning – detta innebär att fjärrvärme från E.ON ska
vara kundens bästa uppvärmningsalternativ
Fjärrvärme:
1) trygg uppvärmningsform (leveranssäker)
2) stabil prisutveckling över tid
3) fast pris ett år i taget
4) nyckel till den hållbara omställningen
På energimarknaden och i Europa är vi nu inne i en mycket orolig och turbulent
period med kraftigt höjda priser på el, bränsle, utsläppsrätter och material och våra
analyser tyder på fortsatt uppgång de närmaste åren. Vi ser som konsekvens av detta
att priset på konkurrerande uppvärmningsformer skenar.
Fjärrvärme från E.ON ska dock även framåt stå för högre stabilitet och mindre volatil
prisutveckling jmf alternativet. Men, det stökiga omvärldsläget och priserna på
bränsle och utsläppsrätter påverkar E.ON kraftigt och vi bedömer att för att
upprätthålla en sund fjärrvärmeaffär med fortsatta investeringar och satsningar på
den hållbara omställningen behöver vi justera priserna mer i år än tidigare.

Peter Karlsson, E.ON, tackade deltagarna för deltagande i det avslutande mötet.

Järfälla 2022-09-13
Vid protokollet:

Justeras digitalt:

Jenny Söderqvist
E.ON Energiinfrastruktur AB

Ulf Hornegård
HSB BRF Vålberga i Järfälla
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