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1. Mötet öppnas
Alla presenterade sig eftersom några var nya samt att vi hade en gäst från Profu.
Christer Johansson gav en presentation av VB Energi, se bilaga.
2. Dagordningen
John Johnsson erbjöd sig att presentera resultat från projektet Värmemarknad Sverige
som Profu har genomfört. John presenterar projektet i samband med sin punkt om
Fjärrkontrollen.
3. Kommentarer på anteckningarna från föregående möte
Inga kommentarer
4. Presentation av Fjärrkontrollen (och projektet Värmemarknad Sverige)
John Johnsson från Profu gav en intressant presentation av Värmemarknad Sverige som
bland annat visar att den svenska värmemarknaden uppgår till ca 100 TWh och 100 mdr
kr årligen. 37% av energin används i småhus, 27% i flerbostadshus, 23% i lokaler och 7%
i konventionell uppvärmning av industrier. Småhusen står dock för 55% av kostnaderna.
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Projektet har genomförts med en stor spridning av företag och organisationer som
finansiärer. Läs mer på www.varmemarknad.se och i sammanfattningen av projektet som
kommer skickas till er.
Profu har utvecklat ett hållbarhetsindex som viktar sex stycken hållbarhetsindikatorer
(växthusgasutsläpp, förnybart, primärenergi, energieffektivisering, svavel och
naturresurser).
Profu utvecklar nu sin Värmeräknare till Fjärrkontrollen i samarbete med några
energibolag, bland annat Falu Energi och Vatten. Syftet är att göra den mer lättillgänglig
och för energibolagens kunder kunna visa på skillnaderna i pris mellan olika typer av
värmepumpar, pellets och fjärrvärme.
Se Johns bifogade presentation för mer information.
5. Presentation av förslag till seminariedag
Erik presenterade seminarieplaneringsgruppens (där även Johan Brossberg och
Magdalena Horn ingår) tankar och idéer för ett seminarium till våren. Se bifogad
presentation.
Efterföljande diskussion handlade om viktiga målgrupper så som bostadsrättsföreningar,
kommuntjänstemän, kommunpolitiker, kommersiella fastighetsägare, konsulter och hur
man når dem.
För bostadrättsföreningar föreslogs en turné runt i Dalarna hösten 2014 då det inte är
troligt att man når dem med ett regionalt seminarium. Dessa lokala möten/seminarier bör
börja tidigast kl 15 på eftermiddagen.
Vårens seminarium bör rikta in sig på kommuntjänstemän och kommunpolitiker och
genomföras i samarbete med bland annat nätverket för kommunernas energistrateger.
Seminariet bör inledas med två personer som ger sin respektive bild av vad som är
hållbart. Ingången kan vara klimatsmarta städer, men fokus på seminariet bör vara
energianvändning/energiförsörjning.
Arbetsgruppen arbetar vidare och presenterar ett vidareutvecklat förslag till nästa möte. I
arbetet beaktas också diskussionerna vid eftermiddagens seminarium om primärenergi.
6. Övriga frågor
Johns presentation av Värmemarknad Sverige togs upp under punkt 4 ovan.
7. Nästa möte
14 november kl 13-16 i Avesta (Värmevärlden AB är värd)
På mötet diskuterar vi verksamhetsplan/handlingsplan för 2015 samt fortsätter
planeringen av seminariet
Vid tangenterna: Erik Särnholm

