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Summering av diskussion:
Mälarenergi redovisade i vanlig ordning priser, prismodeller och framtida prognoser för VA,
elnät och fjärrvärme under vårmötet. Vid höstens möte deltog bara representanter från
fjärrvärmeverksamheten och VD enligt Prisdialogens ordinarie rutiner.
Den nya prismodellen för fjärrvärmeverksamheten har nu funnits i tre år och kunderna
uppskattar den mycket. Flerbostadshusen har fått en generell minskning av sina
energikostnader, medan industrier med höga effekttoppar får betala lite mer. Särskilt
uppskattad är prismodellen vid effekt-effektiviseringar där kunderna nu upplever att de får
incitament för att jobba med styr- och reglerteknik. Kunderna ser positivt på att fortsätta
lägga tonvikten vid effektparametern i prismodellen, detta är något som ger en jämnare
kostnadskurva över året. Detta är också något som syns tydligt i årets prisjustering.
De föreslagna prisförändringarna är inom det spannet som tidigare kommunicerats och
kunderna uppskattar transparensen.
En djupare genomgång kring vilka kostnader som ligger till grund för fjärrvärmepriset
redovisades för att vara ännu mer transparanta. Det som styr fjärrvärmepriset framförallt är
miljö och energiskatter, avskrivningar och avkastningskrav. Mälarenergi arbetar hårt med
att styra miljö- och energiskatter så att det belastar rätt del i ledet samt har arbetat med
justering av tiden för avskrivningar som ett led i att nå en mer jämn kostnadsbas.
Kunderna påtalar än en gång vikten av kontinuerliga dialoger och uppskattar täta kontakter
med Mälarenergi för att vi tillsammans kan göra bra saker för samhället.
Villaägarna tycker om att det inte sker någon höjning av den fasta avgiften utan att
prishöjningen på 2% läggs på energipriset.
Prisförslag
Det genomsnittliga priset föreslås höjas med 2% 2022.
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