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Information om prisförändringar 2018
Teknisl<a verken-l<oncernen
styrelsen för Tekniska verken i Linköping AB (pub!) har vid sammanträden den 23
augusti och 25 september 2017 fattat beslut om prisförändringar inom några av
koncernens verksamhetsområden.
i enlighet med gällande ägardirektiv anmäler bolaget härmed dessa förändringar för
information till kommunstyrelsen i Linköpings kommun med kopia till
kommunledningskontoret och Linköpings Stadshus AB inom de tidsramar som uttryckts i
ägardirektivet.
De aktuella prisförändringarna avser:
1. Fjärrvärme
2. Vatten/avlopp
3. Hushållsavfall, slamtömning, latriner mm
Information till kommunfullmäktige om förändringar i elnätspriser hanteras från och med
2017 separat av koncernens elnätsföretag som följd av gällande regelverk.
1. Fjärrvärme
Tekniska verken samverkar sedan 2014 i "Prisdialogen" som Svensk fjärrvärme, SABO
och Riksbyggen tillsammans utvecklat för att öka samverkan med kunderna och öka
förutsägbarheten i prisutvecklingen. Nils Holgersson-undersökningen visar att TV
Linköping fortsatt har ett lågt pris i jämförelse med de största kommunerna. Tekniska
verken möter ägardirektiven och ligger prismässigt under riksgenomsnitt.
För åren 2014 - 2017 genomfördes sammanlagt priskorrigering med +1,3% i Linköping
per år. För 2018 har styrelsen i Tekniska verken beslutat enligt nedan:
Styrelsen beslutade
att införa en prishöjning på fjärrvärme till näringsidkare på 1 % i Linköping och med 0,5 %
i Katrineholm från och med den 1 januari 2018
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att införa prishöjning för fjärrvärme med 1% för privatl<under i Linköping, Åtvidaberg,
Skärblacka/Kimstad och för samtliga kundkategorier i Borensberg och Kisa, med 1,1 %
för näringsidkare i Åtvidaberg och i Skärblacka Kimstad samt med 0,5 % för privatkunder
i Katrineholm från och med den 1 januari 2018.
2. V a t t e n / a v l o p p
I den prisjämförelse som presenteras i Nils Holgersson-undersökningen konstateras att
Tekniska verken/Linköping är bland de billigaste i landet med en prisnivå som i Linköping
kraftigt understiger riksgenomsnittet. iVled detta möter bolaget de av ägaren utfärdade
ägardirektiven.
Prissättningen inom VA-området bygger på ett starkt reglerat självkostnadspris. Genom
det produktivitetsarbete som bedrivits inom verksamheten och planerad
investeringsnivå, saknas motiv för höjning av brukningsavgifter och övriga avgifter
exklusive anläggningsavgiften.
Vid styrelsemöte den 25 september 2017 har styrelsen beslutat enligt nedan:
Styrelsen beslutade
att godkänna prisjustering i 2018 års taxa/prislista, att gälla från 1 januari 2018, för
Linköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning med:
•
+2 % på anläggningsavgifter (genomsnittlig höjning)
•
O % på brukaravgifter
•
O % på övriga avgifter
att överlåta till verksamheten att upprätta ny prislista för 2018 i enlighet med ovan
beskrivet.
3.

Hushållsavfall, slamtömning, latrinhämtning mm

Priserna för hushållsavfall har varit oförändrade sedan 2008. Priser för slamhämtning
justerades senast år 2014.
Styrelsen beslutade
att hushållsavgifterna för perioden 2018-01-01 - 2018-12-31 lämnas oförändrade,
att slamtömningsavgiften för perioden 2018-01-01—2018-12-31 lämnas oförändrade.
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