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MINNESANTECKNINGAR FJÄRRVÄRMESAMVERKAN I
DALARNA
Datum:
Tid:
Plats:

Måndagen den 9 dec 2013
13.00 – 16.00
Falu Energi och Vatten, Slaggvarpsvägen 3

Närvarande:

Bengt Östling
Bernt-Ove Öhman
Christer Johansson
Erik Särnholm

Falu Energi och Vatten
Värmevärden (Avesta)
VB Energi (Ludvika)
Länsstyrelsen Dalarna/koordinator EID

Åke Persson

Byggdialogen

Inbjudna:

Ej närvarande företag/fjärrvärmenät
Borlänge Energi och Vatten
Hedemora Energi (Hedemora och Säter)
E.ON. Nord (Mora och Orsa)
Malung-Sälens kommun
Dala Energi (Leksand)
Rättvik
Smedjebacken
Rindi (Vansbro och Älvdalen)

Vänd!
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KORTA MINNESANTECKNINGAR
1: Byggdialogens upplägg och hur fjärrvärmebolagen skulle kunna gå med
(Åke Persson, Byggdialog Dalarna)
Åke Persson, Byggdialog Dalarna, presenterade Byggdialogens verksamhet. Över 90 företag är
representerade, t ex bostadbolag, beställare, konsulter, installatörer, etc. Byggdialog Dalarna har 8
temagrupper, exempelvis Energieffektiviseringsgrupp, Bostadsgrupp (räknar på vad det kostar att
bygga nytt), Materialvalsgrupp, Kvalité i byggprocessen (t ex certifieringssystem). Varje temagrupp har
en ordförande som är utsedd av Byggdialogens styrelse och en resursperson som hjälper till mellan
mötena. Varje grupp tar fram en handlingsplan med mål till ca 2020 som sedan bryts ner till vilka
insatser som ska göras t ex 2014.
Utöver temagrupperna så arbetar Byggdialogen med kompetensutveckling respektive innovation som
berör alla grupperna.
Byggdialogen finansieras dels av Länsstyrelsen, Regionen och Högskolan Dalarna (personella resurser)
samt medlems- och serviceavgifter. Utöver det söker de projektfinansiering.
Närvarande fjärrvärmeföretag var eniga om att det skulle vara en bra idé att vår regionala
fjärrvärmesamverkan startar en temagrupp inom Byggdialogen. I en sådan temagrupp behöver även
exempelvis Högskolan Dalarna, Fastighetsägare och konsulter vara med. Temagruppen bör fokusera
på dialogen med kunderna. Fördelarna med temagrupp under Byggdialogen är att vi får en naturligare
kontakt till kunderna, byggbolagen och konsulterna samt att vi får tillgång till stöd för att ordna och
delta på seminarier och kompetensutveckling.
För att bilda en temagrupp behöver vi skriva en handlingsplan som är underlag till en formell
förfrågan hos Byggdialogens styrelse. Fjärrvärmebolagen behöver också bli medlemmar (1000 kr per
år) samt betala serviceavgift (0 – 4 000 kr per år baserat på antal anställda på fjärrvärmedelen av era
företag).
Att bilda en temagrupp inom Byggdialog Dalarna innebär att vi fokuserar arbetet inom
fjärrvärmesamverkan kring dialog och samarbete med kunderna. Är det andra frågor som berör vår
regionala fjärrvärmesamverkan så kan vi vid behov ta upp det i anslutning till temagruppsmötena.
Vid nästa möte fattas beslut om fjärrvärmesamverkan vill starta en temagrupp samt beslutar om
handlingsplanen som används som underlag för formella förfrågan till Byggdialogens styrelse.
2: Diskussion kring förslaget till vision, mål och arbetsplan 2014
Det förslag till vision, mål och arbetsplan som tagits fram för mötet är en bra utgångspunkt för att
göra den handlingsplan som behövs för att bilda en temagrupp. Den behöver dock
utvecklas/förbättras. Alla i fjärrvärmesamverkan ska skriva och skicka in ett förslag till vision! Lämna
även gärna synpunkter på andra delar av dokumentet. Skicka synpunkter på dokumentet till Erik
senast måndagen den 16 december. Erik sammanställer och skickar ut en ny version. Den versionen
till vision, mål och arbetsplan som skickades ut inför mötet bifogas.
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Ett förslag som nämndes på vision för handlingsplanen för temagruppen som vi ska starta var: ”Se
byggnaden som en naturlig del av det hållbara energisystemet”. Som sagt ovan skicka in era förslag
som tar avstamp i både fjärrvärmens och fastighetsbolagens perspektiv och sammanfattar vad vi med
bildandet av temagruppen vill uppnå.
Det diskuterades om man skulle ha några mer övergripande mål till 2020 och sedan några mer
specifika mål kring samarbete, utbildning etc.
Punkt 2 under förslag till arbetsplan 2014 föreslås ändras så att konsulten istället jämför några olika
prismodeller i Dalarna och ser hur de styr fastighetsföretagens arbete med energieffektivisering (köpt
energi) samt hur det påverkar energisystemet (primärenergianvändning och koldioxidutsläpp). Sedan
presenteras detta med stöd av Byggdialogen på ett seminarium. Finansiering av denna och punkt 4
skulle eventuellt kunna finansieras av Svensk fjärrvärme. Punkt 5 föreslås omformuleras till att man
vid ett möte istället jämför och diskuterar de enkätundersökningar som respektive bolag gör.
3: Hur får vi konsulterna med på tåget?
Den frågan togs upp under föregående punkt som del i diskussionen kring arbetsplanen.
4: Nästa möte
Erik skickar ut en Doodle-förfrågan i separat mail för planering av ett möte i vecka 4.

Vid pennan:
Erik Särnholm
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