
Vi gör nytta i din värld och din vardag 



Vår affärsidé

Borlänge Energi erbjuder 

Borlängeborna värme, el, 

vatten och stadsnät, tar 

hand om avfall och avlopp 

samt ger Borlängeborna 

en god stadsmiljö.













”Vi värmer 

halva Dalarna”
Falun

Borlänge
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Avfallstrappan
5 § Alla som bedriver en verksamhet 

eller vidtar en åtgärd ska hushålla 

med råvaror och energi samt utnyttja 

möjligheterna att:

1. minska mängden avfall, 

2. minska mängden skadliga ämnen i 

material och produkter,

3. minska de negativa effekterna av 

avfall,

4. samt återvinna avfall.

I första hand ska förnybara 

energikällor användas. Lag 

(2016:782).
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Skatt på avfall till förbränning (exempel)



Prisutveckling utsläppsrätter



Förbränningsskatt på avfall 

75 kr/ton   1:a april 2020

100 kr/ton 1:a januari 2021

125 kr/ton 1:a januari 2022

Förbränningspriset kommer landa på ca 500 kr/ton plus

kostnader för balning, lagring och krossning av avfall. 



Avfallstaxa

Kommande höjningar kommer att styras 

mot restavfall för Borlänges avfallstaxa. Det 

skapar incitament att källsortera förpackningar 

och jobba med minskade avfallsmängder.



Summering 

• Förbränning av plast ökar mängden koldioxid, växthusgas

• Kraftiga ökningar på utsläppsrätter, driver högre förbränningspris

• Kunder vill ha fossilfri energi, både fjärrvärme och el

• Fjärrvärmen är en möjliggörare för att driva klimatomställningen 

• Minska behoven av plast och källsortera plasten

• Vi behöver alla kunders hjälp för att minska plasten!



Vi gör nytta i din värld och din vardag 


