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Prisdialog Fjärrvärme Helsingborg och Ängelholm Småhus!
Lokal överenskommelse Prisändringsmodell och Prisåtagande 2022-2024
 

Deltagare Prisdialogen 2021

Villadgarna Helsingborg: Kenneth Lantz (KL), Karl-Axel Pettersson (KAP), Dorte Staffeldt (DS), Arne

Svensson(AS), Sven Bertil Nicklasson (SBN), Lennart Karlsson (LK), Jen Lindqvist

(JL), Ulla Petersson (UP), Ewa Malmborg, Kaj Persson och Osten Malmborg

Öresundskraft: Alexander Scheele, Björn Goffeng, Martin Tofft

Sammanfattning
Fjärrvärmens pris för konsumenter (småhus) ska vara konkurrenskraftigt och sättas i dialog med kunderna

— enPrisdialog.

Detta är nionde gången som en prisdialog förs mellan privatkunderna i Helsingborg och Ängelholm, genom

föreningen Villaägarna i Helsingborg och Öresundskraft. Deltagarnai Prisdialoggruppen är både representanter

från föreningen Villaägarna i Helsingborg och icke medlemmarfrån Helsingborg och Ängelholm.

Underett samråd den 12:e Oktober 2021 har partnerna fört en dialog kring fjärrvärmepriset 2022 för

konsumenterna i Helsingborg och Ängelholm.

Parterna har undertidigare år gemensamt tagit fram en modell och riktlinjer för hur konsumenter och

Öresundskraft samverkarrunt prissättningen,vilka äveni år efterlevs.

e Prispolicy

e  Prisdialog, en samverkansprocessvid prisförändringar

Samtliga parterär fortsatt positiva till initiativet att föra en dialog om fjärrvärmepriset och fjärrvärmens-

utveckling. Parterna ställer sig bakom ett fortsatt arbete i enlighet med prispolicy och samverkansprocess.

Baserat på prispolicyn (Se nästa sida) och samverkansprocessen har Öresundskraft ställt ut ett Prisåtagande

för perioden 2022-2024.

 

 

PRINCIPER FÖR PRISSÄTTNINGEN

Fjarrvarmepriset ska vara lägre än riksgenomsnittet för småhus

e Utfasta ett trearigt prisatagande som ska bidratill stabilitet och förutsägbarhet. Det ska bli lättare för dig

som kundatt planera.

+ Fjärrvärmepriset ska vara konkurrenskraftig i jämförelse med andra uppvärmningsalternativ, både för

befintliga och nya kunder.

+ Fjärrvärmepriset ska täcka verksamhetens kostnaderför att

leverera en tillförlitlig och miljöklok värme samt ge en rimlig avkastning.

+ Priset följer Öresundskrafts säsongsanpassade struktur och utgörs av

två delar: Fast del och energidel.  
 

 

! Användning av fjärrvärme för enskilt bruk
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Samrådsprocess 2021

Träffen ägde rum digitalt med följande agenda:

1. Inledning

Presentationsrunda

En plan för en planet (Öresundskrafts strategi)

Prisåtagandet och prismodellen

2

3

4. Kostnadsutveckling fjarrvarmen

5

6. Framat i konsumentaffaren

7 Summering och nästa möte

Prisåtagande 2022-2024 - Helsingborg och Ängelholm
Öresundskraft har i enlighet med Prisdialogen beskrivit fjärrvärmens kostnadsutveckling och konkurrenskraft

i förhållandetill alternativen och ägardirektiven, samt beaktande av det extraordinära prisåtagande från

Prisdialogen 2019. Dettaliggertill grund för Prisåtagande 2022-2024 för fjärrvärme konsumenteri Helsingborg

och Ängelholm.

 

| plyes Ply} rly
Helsingborg 0% Max 2,0 % Max 2,0 %

(Max 2,0 %)

Angelholm 0% Max 2,0 % Max 2,0 %
(Max 2,0 %)    

Tabell 1. Prisåtagande 2021-2024 Helsingborg och Ängelholm. Siffrorna inom parentes

är prisåtagandetfrån föregående år. Prisåtagandet kan frångås vid ändrade skatter

eller regleringar som påverkar

Ovanstående prisändring innebär ingen ändring i kostnaden för ett normalhus (20 000 kwh). Snittpriset blir

92,63 öre/kWh i Helsingborg och 92,62 öre/kwh i Ängelholm.

l utställt prisåtagande har Öresundskraft beaktat nedanstående:

*  Agardirektiv fjarrvarmepris och avkastning

* 2021 års prisändring 1,5 2 Angelholm, 1,5 % Helsingborg

«  Konkurrenter pa varmemarknaden

* Stigandepriser på utsläppsrätter

¢ Bränslepriser något stigande, framförallt avseende pellets

¢ Stabila intakter i avfallsmarknaden håller ner kostnadsutvecklingen för FV

Följande aspekter ska beaktasi det fortsatta arbetet

Ambitionen måste vara att prisutvecklingen ska vara förutsägbar och utan större variationer mellan åren.

Fjärrvärmens utveckling kräver att vi gemensamt arbetarför att öka förtroendet för produkten. Förtroende

byggs genom: transparens, förutsägbarhet och långsiktighet.
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Viktigt att prisändringsdiskussionen baseras på en samlad bedömning av de tre perspektiven:

kostnadsutveckling, konkurrenskraft — jämfört med alternativen, ägardirektivet — d.v.s. att fjärrvärmepriserna

skall sättas inom ramenför Prisdialogen och att ambitionen är att fjärrvärmepriserna skall vara lägre än

riksgenomsnittet för branschen menfår avvika maximalt 5 procent från branschgenomsnittet.

Kommunikation

web Samrådsprotokoll och Prisåtagande publiceras på

www.oresundskraft.se, under oktober 2021.

Pressrelease Kort information att Prisdialogen har genomförts och att Öresundskraft ställt

ut ett treårigt prisåtagande, oktober 2021.

Kundutskick Informationsbrev gällande Prisåtagande 2022-2024 skickas till samtliga berörda

fjärrvärmekunder, från Öresundskraft senast oktober, 2021

Planering Prisdialogen 2022

Uppdrag Förbereda nästa års prisdialog. Ha löpande kontakt kring kommunikation

och information om Prisdialogen till olika intressenter.

Antal möten Två samrådsmötenblir inplanerade till nästa år.

Deltagare Öresundskraft + kundrepresentanter (deltagare).

Vid protokollet

 

Björn Goffeng

Öresundskraft

Justeras

Dorte Staffeldt

villaägarna

 ådrnts2 gel

Kenneth Lån Lennart Karlsson  
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