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Avisering om extraordinärt energikostnadstillägg fr o m 1 Februari 2022  

Bäste kund, 

Som vi tidigare beskrivit vid vår tidigare prisavisering för 2022 rådde det – och råder fortfarande – en 

extrem osäkerhet kring hur kostnaden för energi skulle komma att utvecklas och att risk fanns att de 

onormala och oförutsedda prisförändringarna kunde bli än större än vad vi kunde se vid det 

aviseringstillfället och att vi på kort varsel skulle kunna tvingas applicera en tillfällig energi-taxa i ett 

extraordinärt läge.  

I samband med den prisaviseringen baserade vi det redan då alarmerande behovet på faktisk 

rekordartad kostnadsutveckling för energi under H2 2021 och en mycket hög prognos för framförallt 

Q1 2022.  

Nu har det dock visat sig vara ett ofrånkomligt faktum att prisökningen på energi har blivit, och 

kommer att bli, än mycket värre. 

Vår verksamhet i Billesholm drabbas just nu av ytterligare extrema och oförutsedda 

kostnadsökningar för energi (naturgas samt grön el) som saknar motstycke och det blir 

därmed orimligt att bedriva verksamhet med befintliga prisnivåer ens efter tidigare aviserad 

prisjustering. 

► Mot bakgrund av detta tvingas vi därför att applicera ett tillfälligt extraordinärt 

energikostnadstillägg om 14,6% på ISOVER mineralull fr o m 1 Februari 2022 och så länge de 

extrema prisnivåerna på energi kvarstår, preliminärt t o m 30 April 2022. Tillägget kommer att präglas 

av transparens och öppenhet samt kopplas till ett tydligt energi-index som uppdateras månadsvis 

under perioden och får direkt påverkan på tillägget som därmed kan bli högre eller lägre månadsvis. 

Tillägget beräknas enbart på mineralull och kommer att redovisas som en tillfällig separat post på 

fakturan. 

Vi inser att detta är en extraordinär åtgärd i ett extremt läge och vi hoppas att tidsperioden då detta är 

nödvändigt blir kort. Men vi står utan rimliga alternativ till det nu införda temporära energikostnads-

tillägget för att kunna säkerställa fortsatt drift, tillverkning och leveranser av mineralull på det nya året 

2022.  
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