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PRISER 2022
Efter önskemål från många kunder aviserar vi nu våra kommande prisjusteringar cirka sex månader 

innan de börjar gälla. Nedan presenteras vilka prisjusteringar som kommer att införas vid årsskiftet 

gällande fjärrvärme, avfallshantering och vatten och avlopp.

FJÄRRVÄRMEPRISER 

Det genomsnittliga priset för fjärrvärme kommer att höjas med 1,0 % inför 2022. Prisjusteringen börjar 

gälla från och med 2022-01-01. Utfallet av prisförändringen kan bli olika för olika kunder beroende på 

kundens individuella förbrukningsmönster och flödesuttag.

För en villakund med en energianvändning på 22 MWh/år, innebär prisjusteringen en kostnadsökning 

på ca 25 kr/mån. För en kund motsvarande ”Nils Holgersson”-fastigheten med en energianvändning på 

193 MWh/år, innebär prisjusteringen en kostnadsökning på ca 190 kr/mån.

Anledningen till att vi behöver höja prisnivån är bland annat sjunkande marknadspriser för brännbart 

avfall och elpriser. För att ytterligare motverka prisökningar framöver fortsätter vi målmedvetet att 

minska kostnadsmassan inom bolagets verksamhet. 

Vi satsar också vidare med att ersätta fossila bränslen med förnybara bränslen. Bolagets målsättning 

är att fasa ut alla fossila bränslen. Ett erbjudande vi har är att vi kan erbjuda Bra Miljöval fjärrvärme för 

dig som vill göra ett aktivt miljöval.

FJÄRRVÄRMELAGEN, REKO OCH PRISDIALOGEN 

För att ytterligare stärka förtroendet för fjärrvärmen och skapa större öppenhet kring till 

exempel priser, finns en särskild fjärrvärmelag. Detaljer kring fjärrvärmelagen går att läsa på 

Energimarknadsinspektionens hemsida www.ei.se.

På vårt REKO-informationsmöte under hösten finns möjlighet att få mer information om fjärrvärmen 

och Borås Energi och Miljö. 

Vi har under året tillsammans med några av våra största kunder diskuterat prisfrågan i enlighet med 

Prisdialogen (www.prisdialogen.se). Målsättningen är att fjärrvärmens prissättning ska vara långsiktig, 

stabil och förutsägbar och syftet med Prisdialogen är att kunden ska få en större insyn och påverkan 

när det gäller frågor om fjärrvärme. Både vi och våra kunder är nöjda med utfallet av dialogen.   

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR LEVERANS AV FJÄRRVÄRME  

Vid årsskiftet kommer nya allmänna avtalsvillkor börja gälla för alla företagsavtal gällande fjärrvärme. 

Nuvarande allmänna villkor är uppdaterade efter branschvillkor framarbetade av branschföreningen 

Energiföretagen. I de nya allmänna avtalsvillkoren har en del förtydligande även skett gällande 

ägarförhållandena i fjärrvärmeundercentralerna. De nya uppdaterade allmänna avtalsvillkoren går att 

läsa på borasem.se/nyaallmännavillkor 

ÅTERVINNINGSTAXAN - HUSHÅLLSAVFALL 

Det genomsnittliga priset i återvinningstaxan kommer att höjas med 6,0 % inför 2022. Verksamheten 

för kommunalt hushållsavfall ska över tid gå på ett nollresultat. Över tid har i praxis definierats som 3 

år. Verksamheten finansieras via återvinningstaxan. 

Återvinningstaxan består av många olika taxor för olika återvinningstjänster som erbjuds hushållen 

i Borås. Under 2021 har en helt ny återvinningstaxa tagits fram av bolaget. Målsättningen med den 

nya återvinningstaxan är att respektive återvinningstjänst ska bära sina egna kostnader. Exempelvis, 

hämtning av hushållsavfall, återvinningscentralerna och slamtömning. Med den nya återvinningstaxan 
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kommer justeringar av prissättning för olika tjänster både ökas och minskas. 

I slutet på 2021 förväntas bolaget introducera inpasseringssystem på stadens återvinningscentraler. 

Projektet syftar till att förbättra trafikflödet och lyfta arbetsmiljön och kundupplevelsen på 

återvinningscentralerna. Bättre förutsättningar kommer också ges för att kunna ta betalt för 

besökande företagare och boende i andra kommuner. Det kommer vara fortsatt fria besök för alla 

privata besökare boende i Borås. 

De senaste åren har besöken på återvinningscentralerna ökat markant och detta har påverkat 

driftkostnaden av stadens fem bemannade återvinningscentraler. Under de senaste åren har ett 

ekonomiskt underskott ackumulerats kopplat till driften av stadens återvinningscentraler. Ett 

ekonomiskt underskott som under en 3–5 årsperiod behöver återhämtas.  

Ett standardabonnemang för ett villahushåll får en ökad återvinningstaxa med 4,5%, vilket motsvarar 

en ökad kostnad för kunderna på knappt 10 kr/mån.   

VATTEN OCH AVLOPP 

Det genomsnittliga priset i VA-taxan kommer att höjas med 4,0 % inför 2022. VA-verksamheten ska 

över tid gå på ett nollresultat. Över tid har i praxis definierats som 3 år. Verksamheten finansieras via 

VA-taxan. 

2019 blev resultatet för VA-verksamheten – 16,1 mnkr. 2020 blev resultatet för VA-verksamheten 

+ 11,9 mnkr. Det budgeterade resultatet för VA-verksamheten 2021 är + 4,5 mnkr. Det innebär att 

under perioden 2019–2021 kommer VA-verksamheten gå på ett nollresultat.

VA-verksamheten står inför stora kommande investeringar framför allt i ett nytt vattenverk men 

även renoveringar av Sjöbo vattenverk. För att kunna fondera medel inför byggnationen av ett nytt 

vattenverk och för att ha en jämn taxeutveckling över tid ska brukningsavgifterna höjas med 4 %

För ett hushåll med en årlig vattenanvändning på ca 150 m3, motsvarar 4 % höjning en ökad kostnad 

för kunderna på ca 30 kr/månad. 

PROGNOS FÖR PRISJUSTERINGAR 2023

Bolagets bedömning i nuläget är att följande prisjusteringar behöver göras inför 2023: 

•  Fjärrvärmepriset i intervallet 1-3 %

•  Återvinningstaxan i intervallet 5-6 %. 

•  Vatten- och avlopp i intervallet 4-5 %

Definitiva prisnivåer för 2023 kommer att meddelas i juni 2022. 

FRÅGOR? 

Kontakta gärna vårt Kundcenter på telefon 020-97 13 00 eller besök vår hemsida   

www.borasem.se för mer information om våra priser och erbjudanden. 

Förslaget till ovanstående prisjusteringar har tillstyrkts av Borås Energi och Miljös styrelse. Samtliga 

föreslagna prisjusteringar ska dock enligt bolagets ägardirektiv antas av kommunfullmäktige i Borås.   

Med vänliga hälsningar 

Marknadsavdelningen 

Borås Energi och Miljö AB


