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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. Efter kundönskemål, lämnar vi nu också prognos över vad som kommer att ske
med priserna inför 2020.

Fjärrvärmepriser
Fjärrvärmepriset kommer att öka med 1,9 % inför 2019. Prisjusteringen börjar gälla från och
med 2019-01-01. Anledningen till att vi behöver höja prisnivån är bland annat att marknaden
för biobränsle har hårdnat och priserna är stigande. Det allmänna prisläget ökar också med en
förväntad inflation på ca 2 % under 2019.
För att bibehålla en hög tillgänglighet på våra gamla produktionsanläggningar måste vi också
fram till dess att vårt nya kraftvärmeverk har trimmats in öka våra underhållsinsatser. Vi
förväntar oss kommersiell drift av vårt nya kraftvärmeverk under hösten 2019.
För att ytterligare motverka prisökningar fortsätter vi målmedvetet att arbeta med att minska
våra kostnader genom effektiviseringsprojekt inom administration, produktion och anskaffning
av bränsle. Vi satsar också vidare med att ersätta fossila bränslen med förnybara bränslen.
Bolagets målsättning är att fasa ut alla fossila bränslen. Från och med 2018 kan vi nu även
erbjuda Bra Miljöval fjärrvärme.

Kostnader för att producera fjärrvärme
För 2017 såg kostnadsfördelningen för att producera fjärrvärme ut enligt följande:

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, kommer du 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. 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
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utfallet av dialogen.

Gällande avtalsvillkor fjärrvärme
Konsumentverket och vår branschförening Energiföretagen Sverige träffade under 2017 en
överenskommelse om allmänna avtalsvillkor för konsumenter. På vår webb borasem.se/avtal
kan de gällande avtalsvillkoren läsas samt vad som skiljer de gamla och nya avtalsvillkoren åt.
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Vatten och avlopp
VA-taxan kommer att höjas med 11 % från och med 2019-01-01.
Avloppsreningsverket förväntas övergå till kommersiell drift under hösten 2018. En av
anledningarna till prisökningen är att vi nu börjar betala kapitalkostnader för det nya
avloppsreningsverket. Från de första bedömningarna har investeringssumman dessutom ökat
för det nya avloppsreningsverket.
En annan bidragande anledning till att prisökningen sker är att vi ser ett behov av att byta ut
gamla VA-ledningar i snabbare takt för att öka leveranssäkerheten.
Vi satsar också på förbättrande åtgärder i vår dricksvattenproduktion för att öka säkerhet,
kvantitet och kvalitet på dricksvattnet.

Avfallshantering
Avfallstaxan kommer att höjas med 1,5 % från och med 2019-01-01, d v s lägre än tidigare
prognos.
Avfallstaxan har inte höjts sedan 2007. För att fortsätta utveckla avfallshanteringen och även
framöver säkerställa rimliga behandlingskostnader satsar vi på en ny förbehandlingsanläggning
för matavfall och förbättra inpasseringssystemen till återvinningscentralerna. Det allmänna
prisläget och bland annat ökande drivmedelspriser är också orsaker till prisjusteringen.

Prognos för prisjusteringar 2020
Bolagets bedömning i nuläget är att fjärrvärmepriset kommer att höjas i intervallet 0,5-3 %.
Prognosen är att VA-taxan kommer att höjas i intervallet 4-6 %.
Avfallstaxan kommer troligtvis höjas i intervallet 2-4 %.
Definitiva prisnivåer för 2020 kommer att meddelas i juni 2019.

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
Försäljningsavdelningen
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