Höga energipriser i vinter
Nyheterna om höjda energipriser duggar tätt och vi följer dem säkert alla med
en viss oro. Vilka konsekvenser kommer prishöjningarna få för oss med
fastigheter i Frankrike?
I veckan kom ett tydligt besked från Premiärminister Elisabeth Borne och
regeringen. Texten nedan är en direkt översättning av informationen på den
franska statens sida www.service-public.fr

Image Crédits : © Tiko - stock.adobe.com

Höjning av energipriserna-pristaket förlängt
till 2023
Publicerat 16 september 2022 av ”Direktionen för juridisk och administrativ information”, Premiärministerns kansli.
Pristaket för energi, redan förlängt till och med december för gas och till och med januari för el,
kommer förnyas för 2023. Detta annonserar regeringen den 14 september 2022 under en konferens om energisituationen. Syftet är att utjämna den stora höjningen av energipriserna för hushållen och småföretagen..
Då energikrisen gör att vi ser stora prishöjningar på gas och elektricitet framför oss i vinter, har
regeringen aviserat en förlängning och nytt upplägg för pristaket. Prishöjningen på gas och elektricitet kommer begränsas till 15%. Taket är högre än det för 2022 (4%) men gäller för alla hushåll, ”copropriétés”, sociala boenden, småföretag och de minsta kommunerna.

Åtgärden innebär
-

En snitthöjning på fakturan för gas i storleksordningen 25 Euros per månad för hushåll
med gasuppvärmning. Höjningen skulle varit cirka 200 Euros utan pristak.

-

En snitthöjning på fakturan för elektricitet i storleksordningen 20 Euros per månad för
hushåll med eluppvärmning istället för cirka 180 Euros utan pristak.

Ingen extra betalning från hushållen är aviserad för 2024. Energibolagens förluster kommer
täckas av staten. Dessutom förbereds ett stöd på upp till 200 Euros för de som har olje- eller
vedeldning.

Att notera
Ministeriet för ekologisk omställning förbereder en kampanj under sista delen av 2022 för att öka
medvetenheten kring energibesparingar. Temat är ” Chaque geste compte”, ”Varje insats räknas”.
Den franska energibesparingsplanen siktar på att minska energiförbrukningen i landet med 10%.
Källa: www.service-public.fr Där kan du även finna mer information.

Nu vet vi vad som kommer gälla och kan förhålla oss till det.
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