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Prisdialogen 2022 Borlänge Energi – Avslutande möte
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Konferensrum Lövet, Borlänge Energi
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, Borlänge Energi
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Borlänge Energi

§ 1 Presentationsrunda

Deltagarna hälsades välkomna och presenterade sig för varandra.
§ 2 Val av justerare

Hans Andersson, SSAB och Joakim Eriksson, Riksbyggen utsågs till justerare
av dagens samrådsprotokoll.
§ 3 Genomgång av tidigare möte

Christer Hjort gick igenom vad som hänt i Prisdialogen under året med
samrådsmöte samt arbetsgruppsmöte.
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§ 4 Genomgång av prisändringsmodellen för fjärrvärme

Jonas Sjans redogjorde för prisändringsmodellen för fjärrvärme.
Som alla är medvetna om råder en energikris i Europa med stigande priser
som följd. Därutöver har nedläggningen av Stora Enso Kvarnsvedens bruk
förändrat förutsättningarna för värmeproduktion. Det innebär att kostnaderna
stiger rejält, men Borlänge Energi avser inte att höja priserna i motsvarande
grad i år.
Jonas Sjans redogjorde för fjärrvärmepriset 2023 för företagskunder samt för
privatkunder.
•
•

•
•

•
•

Den totala kostnaden för våra företagskunder (effektkunder) kommer i
genomsnitt att öka med 13,6 öre/kWh.
För hela företagskollektivet ökar kostnaden i kronor lika mycket på
effekt- och energikostnaden. Beroende på varje enskild kunds
förbrukning kan detta skilja sig åt. Flödestaxan lämnas oförändrad.
En begränsning åt båda håll i effektavgiften för företagskunder införs.
Den totala kostnaden för en medelkund i villa som förbrukar 20MWh/år
ökar med 12 öre/kWh (inkl moms) på energikostnaden och med 134
kr/mån till 250 kr/mån i fast avgift.
En villakund som förbrukar 20 MWh/år ökar sin månadskostnad med 20
öre/kWh (inkl moms) eller med 334kr/mån.
För en genomsnittlig villa- och företagskund ökar priset med 25 %.

Prognos för kommande år:
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§ 5 Avrundning av Prisdialogen 2022

Arbetsgruppen anser det viktigt att få prognoser några år framåt och att man
arbetar för att komma tillbaka till ett nytt normalläge. Den situation vi befinner
oss nu får anses vara ett speciellt läge.
Mötet avslutades med att Borlänge Energi tackade kunderna för engagemanget
och samarbetet under årets dialog.
Vid protokollet

Lena Mattsson

Justerat

Hans Andersson

Joakim Eriksson

Jonas Sjans

Mikael Ringi
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