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PRESSMEDDELANDE     Nässjö 2021-12-15 
 

Prisjusteringar inför 2022 
 
Budgeten för 2022 har fastslagits av styrelsen för Nässjö Affärsverk AB (NAV), Nässjö Affärsverk 
Elnät AB samt Citynätet. 
 
- Det samlade investeringsbehovet i koncernen beräknas under åren 2022–2024 uppgå till  
ca 490 miljoner kronor. Stora delar av behovet ser vi inom vatten- och avloppsverksamheten  
(221 miljoner kronor) samt fjärrvärmeverksamheten (88 miljoner kronor), säger Tommy Broholm, 
ordförande i NAVs styrelse. 
 
 
Inom VA-verksamheten väntas stora investeringar i distributionsanläggningar samt i 
reningsanläggningar.  
 
-Utöver investeringar i våra anläggningar så fortgår vårt arbete med projektering och byggnation av 
en reservvattenlösning vilket också avspeglas i budgeten kommande år. Dessutom arbetar vi fortsatt 
med förnyelse av ledningar för att ha ett långsiktigt hållbart VA-nät, konstaterar Patrik Cantby, VD 
på NAV. 
 
Konkurrenskraftigt fjärrvärmepris 
Inom fjärrvärmeverksamheten väntas stora investeringar i Kraftvärmeverket i Nässjö men också i 
distributionsnätet. 
 
-Trots att vi ser stora investeringsbehov inom fjärrvärmeverksamheten kommer vi inte att behöva 
höja fjärrvärmetaxan inför 2022. Detta beror på att kostnaderna balanseras med de intäkter vi har 
genom elproduktionen i kraftvärmeverket, förklarar Patrik Cantby.   
 
NAVs priser för fjärrvärme står sig väl visar den årliga Nils Holgersson-rapporten, 
www.nilsholgersson.nu, där boendekostnader i landets 290 kommuner jämförs med varandra.  
 
- I Nässjö kommun är priset för fjärrvärme mycket konkurrenskraftigt. Vi är bland de 20 billigaste i 
landet, konstaterar Patrik Cantby. 
 
Externa faktorer påverkar 
- När det gäller våra prisjusteringar så har vi även externa faktorer utanför kommunen som påverkar 
och ger genomslag i våra taxor. På elnätssidan påverkas vi av att EON höjer kostnaden med 20% på 
deras överliggande nät där vi transporterar el in till Nässjö stad. Även inom renhållningen så finns 
det faktorer utanför kommunen som påverkar kostnaden. Det gäller specifikt omhändertagandet av 
vårt brännbara avfall där priset vi får betala höjs under nästa år, berättar Patrik Cantby.  
 
För att möta framtidens lagkrav, som börjar gälla 2025, investerar elnätsverksamheten i nya smarta 
elmätare som ska vara installerade hos kunderna senast 2024. Citynätet, som sedan några år ingår i 
NAV-koncernen, arbetar för fortsatt fiberutbyggnad.  
 
-Investeringarna inom renhållningsverksamheten är kopplade till övergången mot den kommande 
fastighetsnära insamlingen som regeringen beslutat samt det planerade samverkansarbetet med 
Eksjö och Aneby kommuner, förklarar Patrik Cantby.  
 
Prisjusteringarna för VA och elnät gäller från och med 2022-01-01. Slutgiltigt beslut gällande 
renhållningsavgiften fattas av kommunfullmäktige.  
 

  

 
 
 
 

 

http://www.nilsholgersson.nu/
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Prisjusteringar 
Fjärrvärme 0 % 
VA 5 % 
Elnät   7 % 
Renhållning (förslag till 
kommunfullmäktige) 

6 % 

 
Total höjning, normalvilla med fjärrvärme 

 Ungefärlig justering 
Fjärrvärme  0 kr/mån 
VA 24 kr/mån 
Elnät    18 kr/mån 
Renhållning (förslag till 
kommunfullmäktige) 

11 kr/mån 

Total höjning 53 kr/mån 
Uträkningarna ovan är beräknade utifrån följande:  
Uppvärmning 20 000 kWh/år, hushållsel 5 000 kWh/år, VA 150 m3/år, renhållning 190 l kärl - Klimatsmart.  
 
 
För frågor om prisförändringarna, var vänlig kontakta: 

• Ordförande Tommy Broholm, tel. 070-246 75 83 
• VD Patrik Cantby, tel. 0380-51 71 01  


