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Datum:
Tid:
Plats:

Måndagen den 20 jan 2013
13.00 – 16.00
Länsstyrelsen Dalarna, Åsgatan 38, Falun

Närvarande:

Johan Brossberg
Bernt-Ove Öhman
Christer Johansson
Ulf Sjöberg
Göran Gruv
Erik Särnholm

Borlänge Energi och Vatten
Värmevärden (Avesta)
VB Energi (Ludvika)
E.ON. Nord (Mora och Orsa)
Rättvik
Länsstyrelsen Dalarna/koordinator EID

Ej närvarande företag/fjärrvärmenät
Falu Energi och Vatten
Hedemora Energi (Hedemora och Säter)
Malung-Sälens kommun
Dala Energi (Leksand)
Smedjebacken
Rindi (Vansbro och Älvdalen)

Vänd!
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KORTA MINNESANTECKNINGAR
1: Diskussion och beslut om handlingsplanen
Förslaget till handlingsplan diskuterades och Erik fick i uppdrag att uppdatera handlingsplanen utifrån
synpunkterna som framkom och utifrån det underlag som Bernt-Ove Öhman hade tagit fram.
Diskussionen handlade bland annat om effektmålen. Skrivningen har ändrats till att det är
temagruppen som ska arbeta för att uppnå målen. Målen är alltså inte investeringsdrivande för de
enskilda företagen, men temagruppens arbete kan eventuellt resultera i att kommande investeringar
bidrar till att uppfylla målen. Anslutning av nya kunder är ett viktigt sätt att uppnå de två första
effektmålen.
Beslut om att ställa sig bakom handlingsplanen tas per e-post.
2: Diskussion och beslut om att bilda en temagrupp inom Byggdialogen
Närvarande personer beslutade om att bilda en temagrupp inom Byggdialogen. Att förbättra dialogen
med kunderna är viktigt; att lära av kunderna, att komma in tidigare i beslutsprocesserna och att lära
kunderna om fjärrvärmens förutsättningar och möjligheter.
Det beslutades att Bernt-Ove Öhman och Bengt Östling bestämer vem av dem som blir ordförande
för temagruppen.
Beslut om vilka företag som vill vara med i temagruppen och bli medlemmar i Byggdialogen tas per epost.
3: Övrigt
Erik tipsade om rapporten Reglerna för nära-nollenergihus, rapport 2013:18 inom Fjärrsyn. Klicka
här.
Bernt-Ove tar kontakt med Bengt Östling och undersöker möjligheten att finansiera handlingsplanens
aktiviteter genom Svensk fjärrvärme och forskningsprogrammat Fjärrsyn.
Förslag att ta upp på något av följande möten:
 Christer Johansson berättar hur de anpassat Vattenfalls koncept ”City partnership” till sin
verksamhet.
 Diskussion kring hur fjärrvärmebolagen arbetar med att minska effekttopparna förutom att
införa nya prismodeller. Christer kunde inleda en sådan diskussion.
4: Nästa möte
Inget nytt möte bestämdes. 18 februari tas beslut i Byggdialog Dalarnas styrgrupp om bildandet av
temagrupp. Nytt mötesdatum bestäms därefter.
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