Priser 2021

BORÅS 2020-06-23

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 1,5 % inför 2021.
Prisjusteringen börjar gälla från och med 2021-01-01. Utfallet av prisförändringen kan bli olika
för olika kunder beroende på kundens individuella förbrukningsmönster och flödesuttag.
För en villakund med en energianvändning på 20 MWh/år, innebär prisjusteringen en
kostnadsökning på ca 35 kr/mån. För en kund motsvarande ”Nils Holgersson”-fastigheten med
en energianvändning på 193 MWh/år, innebär prisjusteringen en kostnadsökning på ca 220 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.

Hushållsavfall
Avfallstaxan kommer att höjas med 1,5 % från och med 2021-01-01. För ett villahushåll innebär
prisjusteringen en kostnadsökning motsvarande ca 3 kr/mån.
En orsak till ökningen beror på den tillagda skatten på avfallsförbränning som påverkar
kostnaden för den mängd brännbart restavfall från hushållens vita påsar och brännbart
restavfall från återvinningscentralerna.
För att fortsätta utveckla avfallshanteringen och även framöver säkerställa stabila
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behandlingskostnader satsar vi på en ny förbehandlingsanläggning för det utsorterade
matavfallet.
Bolaget kommer, med början under hösten 2020, införa ett nytt insamlingssystem för
bostadsnära insamling av hushållsavfall. Införandet av det nya insamlingssystemet kommer
pågå under ca två års tid. Totalt kommer kunderna kunna sortera tio olika avfall bostadsnära
med det nya systemet.
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Vatten och avlopp
VA-taxan kommer att höjas med 7 % från och med 2021-01-01. För ett villahushåll innebär
prisjusteringen en kostnadsökning motsvarande ca 45 kr/mån.
En grundläggande princip i VA-ekonomin är självkostnadsprincipen. VA-verksamheten ska över
tid gå på ett nollresultat. Över tid har i praxis definierats som 3 år. Det innebär att går VAverksamheten med över/underskott ett år har man tre år på sig att korrigera det med höjda/
sänkta taxor.
2019 blev resultatet för VA-verksamheten -15,5 mnkr. Det budgeterade resultatet för VAverksamheten för 2020 är -7,8 mnkr. För att klara av att hantera de negativa resultaten i
verksamheten behöver VA-verksamheten öka sina intäkter (VA-taxan).
Det finns flera orsaker till det negativa resultatet. Den enskilt största är kapitalkostnaderna
(avskrivningar och ränta) för det nya avloppsreningsverket. En annan bidragande anledning till
att prisökningen sker är att vi ser ett fortsatt behov av att byta ut gamla VA-ledningar för att
öka leveranssäkerheten och minska förlusterna på dricksvattennätet. Ett arbete som har varit
framgångsrikt och där vi har en tydligt minskade trend på förlusterna.
Vi har också prisökningar på vissa kemiska produkter vi behöver för att rena avloppsvatten och
producera dricksvatten.

Prognos för prisjusteringar 2022
Bolagets bedömning i nuläget är att följande prisjusteringar behöver göras inför 2022:
•

Fjärrvärmepriset i intervallet 1-3 %

•

Avfallstaxan i intervallet 1-4 %.

•

Vatten- och avlopp i intervallet 4-7 %

Definitiva prisnivåer för 2022 kommer att meddelas i juni 2021.

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
kommunstyrelsen i Borås.
Med vänliga hälsningar
Marknadsavdelningen
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