Regional samverkan mellan Dalarnas fjärrvärmeföretag
Fjärrvärmebolagen är viktiga för att åstadkomma ett effektivt energisystem med låg
klimatpåverkan. Du är inbjuden till ett möte för att diskutera hur Dalarnas fjärrvärmeföretag
kan öka sitt samarbete för att stärka er verksamhet med resurseffektiv och klimatsmart
energiförsörjning. I januari 2012 deltog ett antal av er i en träff på länsstyrelsen för att
diskutera Dalarnas energi- och klimatstrategi, Regeringsuppdraget Färdplan 2050 samt
Dalarnas miljömål. Då framkom det bland annat att det finns ett intresse för fördjupat
samarbete på regionalnivå mellan Dalarnas fjärrvärmeföretag.
Preliminär dagordning för mötet är:
- Vad har fjärrvärmebolagen för möjligheter att utöka sin marknadsandel av
uppvärmning i existerande respektive nya områden? (Bengt Östling FEV).
Diskussion kring likheter/skillnader i metod mellan fjärrvärmeföretagen
- Hur kan vi ytterligare minska utsläppen och förbättra energieffektiviteten i Dalarnas
fjärrvärmenät? (Erik Särnholm, Länsstyrelsen Dalarna).
Diskussion kring förbättringsmöjligheter
- Hur uppnås positivt samarbete kring energieffektivisering?
o Hur påverkas fjärrvärmebolagen av Energieffektiviseringsdirektivet (Borlänge
Energi)
o Framtida byggregler och Dalarnas strategi för lågenergibyggande (Martin
Bergdahl, Byggdialog Dalarna)
- Hur kan fjärrvärmebolagen uppfylla miljömålet i Dalarnas miljömål om att allt
biobränsle fjärrvärmebolagen använder ska vara miljöcertifierat?
- Vad finns det för vinster och möjligheter med regional samverkan mellan Dalarnas
fjärrvärmeföretag? Vad skulle ni vilja ta upp på framtida möten?
Initiativet till detta möte och regional samverkan mellan Dalarnas fjärrvärmebolag är ett led i
att genomföra Energi- och klimatstrategin för Dalarna samt genomföra åtgärdsprogrammet i
Dalarnas miljömål. Strategin och åtgärdsprogrammet bifogas om ni önskar läsa mer.
Tid: kl. 9.00-12.00 fredagen den 8 mars
Plats: Länsstyrelsen Dalarna, Åsgatan 38, Falun
Varmt välkomna!
Meddela om ni kan komma respektive har förhinder så snart som möjligt, dock senast 5 mars.
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