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1

Bakgrund
Klimatdialogen är från och med 2019 ett möjligt tillägg för medlemmar i Prisdialogen. Syftet
med Klimatdialogen är att uppnå en minskad klimat- och miljöpåverkan. Detta ska uppnås
genom lokala klimatdialoger där fjärrvärmeleverantörer, kunder och eventuellt andra
aktörer (t.ex. bränsleleverantörer, elnätsföretag eller aktörer inom vatten och avfall) på
frivillig basis inspirerar varandra, diskuterar och tar fram planer för hur man lokalt kan
arbeta med klimat- och miljöfrågor.
Det finns en stark efterfrågan och enighet att minska samhället skadliga miljöpåverkan,
bland såväl privatpersoner, offentlig verksamhet och företag. För att konkretisera och
kraftsamla kring lokalt miljö- och klimatarbete krävs nya forum för samverkan. Idén bakom
Klimatdialogen är att vara ett sådant forum. Detta genom att samla aktörer och intressenter
som vill delta i det lokala miljö- och klimatarbetet och där ta fram konkreta lösningar på
lokal nivå för att minska fjärrvärmens klimat- och miljöpåverkan.
Flera lokala miljösamarbeten har fallit väl ut, ofta tack vare dialog och samverkan mellan
fjärrvärmeföretag och kunder. Klimatdialogen ska vara ett verktyg för att kunna ta lärdom
av och sprida dessa goda exempel. Klimatdialogen använder det ramverk som finns för
dialog och samverkan inom fjärrvärme genom Prisdialogen i syfte att förbättra klimat- och
miljöarbetet inom fjärrvärmebranschen tillsammans med kunderna och eventuella andra
intressenter.
Under 2018 genomfördes pilotförsök av Klimatdialogen på åtta orter i Sverige. Deltagande
fjärrvärmeleverantörer och kunder har sett ett värde i Klimatdialogen under pilotåret och
vid utvärderingen fanns en önskan om att Klimatdialogen ska erbjudas till samtliga
medlemmar i Prisdialogen från och med 2019.
Detta dokument beskriver hur arbetet med Klimatdialogen är tänkt att utformas.
Utgångspunkt för strukturen har varit de erfarenheter som har framkommit under
pilotomgången 2018. Åren 2019–2020 blir en fortsatt utvecklingsfas och upplägget får ses
som en utvecklingsprocess som utvärderas årligen.

2

Syfte
Syftet med Klimatdialogen är att fjärrvärmeföretag och kunder gemensamt ska arbeta för
att uppnå en minskad klimat- och miljöpåverkan i det lokala energisystemet. Klimatdialogen
tar avstamp i Prisdialogens metod för dialog och samverkan på frivillig basis.
Klimatdialogens syfte ska uppnås genom:
• att förutsättningar för frivillig och inspirerande lokal dialog om miljö- och
klimatfrågor mellan fjärrvärmeföretag, kunder och andra lokala aktörer skapas.
• ökad kunskap om hur åtgärder påverkar energisystemets utmaningar och
möjligheter.
• att fjärrvärmeföretag, kunder och eventuella andra aktörer, genom att inspirera
varandra, gemensamt hittar effektiva lokala åtgärder som minskar klimat- och
miljöpåverkan.
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• att fjärrvärmeföretag och kunder genom inspirerande dialog och frivillig samverkan
genomför åtgärder som minskar klimat och miljöpåverkan.
• att samtliga aktörer arbetar öppet och transparent och deltar aktivt för att sprida
goda exempel.
• att lokala klimatdialoger granskas och får återkoppling från Prisdialogens kansli.

3

Klimatdialogens upplägg

3.1

Klimatdialogen – ett tillval till Prisdialogen
Klimatdialogen ska vara ett forum för frivillig samverkan. Klimatdialogen ska bedrivas
transparent och inspirera andra till eget klimat- och miljöarbete.
Formellt sett är det fjärrvärmeleverantören som är medlem i Prisdialogen och som också
kan ansöka om medlemskap i Klimatdialogen. Att Klimatdialogen är ett tillval för
medlemmar i Prisdialogen innebär följaktligen att de som inte är med i Prisdialogen inte
heller kan gå med i Klimatdialogen utan att också parallellt söka medlemskap i
Prisdialogen.
Inom Klimatdialogen deltar alla parter (dvs fjärrvärmeföretag, kunder och andra aktörer) på
lika villkor. Det är av största relevans att alla parter kan göra åtgärder och aktivt bidra till
Klimatdialogen, inte enbart fjärrvärmeleverantören. Metoder, dokument och arbetssätt
inom Klimatdialogen är transparenta och finns tillgängliga publikt.

3.2

Klimatdialogens innehåll
Klimatdialogen ska, som nämnts, vara ett inspirerande forum för samverkan där
deltagande sker på lika villkor. Av praktiska skäl är det dock fjärrvärmeleverantören som
bjuder in till det första mötet. Till detta möte ska företagskunder samt eventuella andra
relevanta intressenter, exempelvis bränsle-/värmeleverantörer, elnätsägare, kommunen
(t.ex. fastighetsförvaltning och/eller miljöstrateg) eller representant för privatkunder (t.ex.
organisationen Villaägarna), bjudas in. Att lokalt tillämpa roterande ordförandeskap kan
vara ett sätt att skapa jämlikt deltagande i Klimatdialogen. Den årliga processen
rekommenderas bestå av minst två möten. Flera aktörer har uttryckt vikten av dialog och
samarbete, något som förbättras om minst två möten hålls årligen. Med ett strukturerat
samarbete har de som medverkar i den lokala Klimatdialogen möjlighet att ta till sig den
andra partens idéer och argument och öka förståelse för varandras arbete, för att utifrån
detta kunna presentera reviderade egna idéer och argument.
På dialogmötena kan t.ex. en diskussion om mål inom klimat och miljö föras ur både
kundperspektiv och energileverantörens perspektiv. Med detta som utgångpunkt kan
dialogen söka finna åtgärder i form av konkreta handlingsplaner.
En viktig del i Klimatdialogen är att sprida erfarenheter, både inom den lokala
Klimatdialogen och på ett nationellt plan. Olika typer av erfarenheter, såväl goda exempel
och positiva erfarenheter som utmaningar och svårigheter, kan kommuniceras och
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diskuteras mellan Klimatdialogens medlemmar t.ex. på ett årligt Klimatdialogenseminarium. Klimatarbetsplaner och protokoll från dialogmöten publiceras på
Klimatdialogens hemsida (del av Prisdialogens hemsida). Även utvalda goda exempel kan
komma att illustreras på hemsidan.
I kapitel 5 presenteras ett övergripande upplägg samt stöddokument för hur Klimatdialogen
kan bedrivas i praktiken.

3.3

Central administration av Klimatdialogen
Ansökan om medlemskap görs genom att en klimatarbetsplan samt mötesprotokoll från de
möten som hållits inom ramen för den lokala Klimatdialogen skickas in till Prisdialogens
kansli.
Klimatarbetsplanen ska innehålla konkreta förslag på åtgärder som parterna har diskuterat
tillsammans under dialogmöten samt även en handlingsplan för dessa. Efter det första året
ska klimatarbetsplanen också innehålla beskrivningar av de erfarenheter som gjorts inom
ramen för Klimatdialogen – såväl goda exempel som utmaningar, eventuella problem och
lärorika erfarenheter bör lyftas. Mallar för respektive av ovanstående två delar av
medlemskapsansökan kommer att finnas tillgängliga på Klimatdialogens hemsida.
De dokument som medlemmar i Klimatdialogen ska skicka in till den centrala
administrationen av Klimatdialogen vid medlemsansökan är således:
•

Mötesprotokoll från samtliga dialogmöten

•

Klimatarbetsplan

Ansökan om inträde i Klimatdialogen kan göras när som helst under året och
medlemskapet börjar gälla omgående efter att styrelsen har godkänt ansökan. Medlemmar
i Klimatdialogen ska sedan årligen ansöka om förlängt medlemskap genom att inkomma
med mötesprotokoll från samtliga dialogmöten samt en reviderad klimatarbetsplan. Dessa
dokument ska årligen skickas in till Prisdialogens kansli i samband med att ansökan om
medlemskap i Prisdialogen skickas in eller efter att medlemskap i Prisdialogen har skickats
in. Det finns i Klimatdialogen inget sista datum för när under året dokumenten ska ha
inkommit, dvs. dokumenten kan inkomma under hela kalenderåret. Medlemmarna
uppmanas dock att inkomma med de relevanta dokumenten så snart de är framtagna. Har
man en löpande lokal klimatdialog, som sträcker sig över hela kalenderåret, avgör man
lokalt också när det är lämpligt att skicka in dokumenten till Klimatdialogen centralt.
Granskningen i Klimatdialogen kommer att ha större fokus på mötesformerna och
förutsättningarna för dialog jämfört med Prisdialogen. Kriterierna för medlemskap i
Klimatdialogen fokuserar mer på processen i sig, själva dialogen. Genom denna process
kan Klimatdialogen över tid bidra till att bygga förtroende och förståelse mellan de lokala
parterna.
Klimatdialogens styrelse och kansli kommer inte att granska om åtgärderna i
klimatarbetsplanen är effektiva eller vilken miljö- och/eller klimatnytta de ger i det lokala
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energisystemet – den bedömningen görs bäst av de lokala parterna. Anledningen till detta
är att det är de lokala förutsättningarna som ska styra vad som bör göras för att förbättra
miljö- och klimatpåverkan. Lokala förutsättningar och utmaningar kräver lokala lösningar.
Ansökan till Klimatdialogen skickas, som nämnts, in till Prisdialogens kansli tillsammans
med eller efter ansökan om medlemskap i Prisdialogen. Kansliet granskar dokumenten och
bereder ansökan till styrelsen. Styrelsen beslutar om eventuellt beviljande av medlemskap
och återkopplar med kommentarer på ansökan. Kansliet finns även tillgängligt via telefon
och mail för medlemmar i Klimatdialogen för att besvara frågor och stödja i arbetet.

3.4

Hur säkerställs transparensen inom Klimatdialogen
En grundläggande del i såväl förtroendet för, som utvecklingen av Klimatdialogen, är en
hög grad av transparens. Detta ska säkerställas genom att:
• På Klimatdialogens hemsida publiceras medlemmars protokoll från möten inom
Klimatdialogen samt klimatarbetsplan.
• Klimatdialogens medlemsföretag kommunicerar resultaten av sin lokala klimatdialog
samt beviljat medlemskap till samtliga kunder och intressenter som exempelvis
leverantörer och entreprenörer
• Deltagande parter uppmuntras vara transparenta och dela med sig av erfarenheter
från Klimatdialogen.
Dessutom kan seminarium anordnas av Klimatdialogen centralt där bland annat positiva
exempel från lokala Klimatdialoger lyfts fram.

3.5

Klimatdialogen finansieras av dess medlemmar
Fjärrvärmeleverantörer som är med i Prisdialogen betalar idag en årlig avgift baserat på
dess storlek. Väljer fjärrvärmeleverantören att även gå med i Klimatdialogen, höjs den
årliga avgiften till Prisdialogen med 50 %. Beroende på medlemmens storlek kommer
årsavgiften, utöver den till Prisdialogen, i de flesta fall ligga inom intervallet 5–20 tkr.
Intäkterna från Klimatdialogen ska ge täckning för kostnader förenade med den centrala
administrationen av Klimatdialogen, men inte generera något överskott över tid.
Finansieringsmodellen kommer löpande att utvärderas och avgiftsnivån kan komma att
justeras i syfte att nå en samlad intäktsnivå som är i paritet med de totala kostnaderna för
att driva Klimatdialogen centralt.
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Processbeskrivning och Klimatdialogen i praktiken
Klimatdialogen utformas i en kontinuerlig process där medlemskap beviljas årligen. Varje
år ska fjärrvärmeleverantörer och samhällsaktörer föra en dialog kring lokala miljö- och
klimatfrågor, så kallade dialogmöten. Antalet dialogmöten kan variera och planeras av
parterna själva. Dialogmötena ska rendera i en klimatarbetsplan som omfattar inblandade
parter.
Klimatarbetsplanen ska innehålla åtgärdsförslag på kort sikt, lång sikt samt handlingsplan
och uppföljning av föregående års åtgärdspunkter. Även exempel på vad som fallit ut
bra/dåligt under föregående års miljö- och klimatarbete bör ingå från och med andra
medlemsåret i Klimatdialogen. Ambitionen med denna process är att den ska vara en
kunskapsresa som genererar tydligt påvisbara förbättringar för klimat och miljö. Figuren
nedan illustrerar förslag till hur den årliga processen kan se ut.

Inledande
dialogmöten

•Syftar till att ge en övergripande information om Klimatdialogen och skapa en grund för fortsatt
dialog

•Förslag till innehåll i klimatarbetsplanen tas fram och diskuteras

Dialogmöten

Dialogmöten

Avslutande
dialogmöte

•Utkast till en klimatarbetsplan arbetas fram och diskuteras. I klimatarbetsplanen ingår från andra
medlemsåret utvärdering av föregående års klimatdialog och positiva/negativa exempel

•Genomgång av och diskussion om omarbetad klimatarbetsplan
•Fastställande av klimatarbetsplan
•Utvärdering av årets lokala klimatdialog och planering av nästkommande års klimatdialog inklusive
tidsplan

Samtliga möten inom Klimatdialogen ska rendera i mötesprotokoll som justeras av
fjärrvärmeleverantören och minst en annan mötesdeltagare. I syfte att säkerställa att regler
och stadgar efterföljs och för att stödja utvecklingen granskas mötesprotokollen och
klimatarbetsplanen av Prisdialogens kansli och styrelse, som återkopplar med
rekommendationer inför nästa års klimatdialog.
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Processtöd för ansökan om medlemskap i Klimatdialogen

5.1

Förslag på struktur för klimatarbetsplan
Nedan följer ett förslag på hur en klimatarbetsplan kan utformas. Det står emellertid
aktörerna fritt att använda ett annat upplägg i den lokala klimatdialogen.

Lokal klimatarbetsplan
Upprättad den: [datum]
Deltagande parter:
[Namn, företag]
Del 1: Kort- och långsiktiga klimat- och miljömål:
Syftet är att hitta gemensamma mål och hur deltagarna kan arbeta och samverka för att uppnå
dem.
I denna del ingår även att följa upp deltagarnas mål från förra året, från och med andra året som
medlem i Klimatdialogen.

Del 2: Handlingsplan och åtgärder:
Syftet med denna del är att konkretisera vad som kan göras i avsikt att uppnå uppsatta miljöoch klimatmål. Exempel på detta kan vara ett samarbete mellan kunder och fjärrvärmeleverantör
för att minska effekttoppar. Kan kunderna använda energin så att fjärrvärmeföretagets kostnader
minskar för att producera och leverera och vilka fördelar finns då för kunderna? Vad ger det för
ekonomiska och miljömässiga effekter?
I denna del ingår även att följa upp förra årets handlingsplan och åtgärder, från och med andra
året som medlem i Klimatdialogen

Del 3: Positiva och negativa erfarenheter från förra årets klimatdialog
En viktig del i Klimatdialogens lärandeprocess är att dokumentera och dra lärdomar från de
erfarenheter som görs, såväl utmaningar och problem som goda exempel på åtgärder. Har ni
några lokala inspirerande goda exempel som kan vara värda att uppmärksamma extra inom
Klimatdialogen nationellt? Maila dem i så fall gärna till kansliet@prisdialgoen.se för vidare
spridning. Tack!

Del 4: Ev. Bilagor:
Ytterligare underlag och information som anses vara av vikt för att bättre förstå innehållet i
klimatarbetsplanen kan biläggas densamma. Det kan t.ex. vara nationella mål som de lokala
målen och aktiviteterna knyter an till, tekniska beskrivningar och förklaringar av ord eller
begrepp.
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5.2

Beskrivning av medverkan och inträde i Klimatdialogen
Dialog för att hitta gemensamma miljönyttor
Huvudsyftet med dialogen är att utgöra ett forum för lokal miljö- och klimatsamverkan.
Därigenom kan kunskapen och förståelsen ökas kring de andra parternas miljö- och
klimatarbete. Genom detta kan en klimatarbetsplan, som gynnar miljö och klimat, tas fram
i dialog mellan parterna. Dialogen syftar vidare till att medverkande inspireras av och får
ökat förtroende för varandra och för Klimatdialogen. Förhoppningen är även att det bredare
kundkollektivet får kännedom och förtroende för Klimatdialogen samt att åtgärderna ger en
verklig miljö- och klimatnytta.
Dialogen ska mynna ut i en klimatarbetsplan och mötesprotokoll
För att kunna beviljas inträde i Klimatdialogen ska en process innefattande en dialog mellan
deltagande parter genomföras. Denna dialog ska mynna ut i en klimatarbetsplan. Varje
möte ska protokollföras och bifogas ansökan.
Vilka deltar i den lokala Klimatdialogen?
Deltagande i Klimatdialogen sker på lika villkor, dvs. det kan vara såväl kunder som
fjärrvärmeleverantören som någon annan aktör som genomför åtgärder inom ramen för
Klimatdialogen. Av praktiska skäl bjuder fjärrvärmeleverantören in till det första mötet. Till
detta möte ska företagskunder samt eventuella andra intressenter, exempelvis bränsle/värmeleverantörer eller det lokala elnäts- eller VA-bolaget bjudas in. Även andra
intressenter som anmäler särskilt intresse eller rekommenderas av andra deltagare bör
bjudas in.
Beskrivning av inträde i Klimatdialogen
Formellt sett krävs minst två dialogmöten för inträde i Klimatdialogen. För att få en bra start
i den lokala dialogen och öka förståelsen för varandras situation och utmaningar
rekommenderas dock att processen för inträde i Klimatdialogen omfattar 3–4 dialogmöten.
Detta för att kunna identifiera de gemensamma målsättningarna och hur aktörerna kan
inspirera varandra och samverka för att hitta mest effektiva klimat- och miljöeffekter i det
lokala energisystemet. Rent praktiskt kan dessa möten med fördel samordnas med
Prisdialogens möten (blir extra viktigt i de fall deltagarna i hög utsträckning är desamma i
Prisdialogen respektive Klimatdialogen). Deltagarna kommer lokalt överens om hur man
vill gå tillväga och lägga upp arbetet inom Klimatdialogen. En klimatarbetsplan, med förslag
på åtgärdspunkter, utformas i dialog mellan parterna.
Fjärrvärmeleverantören ansöker om inträde i Klimatdialogen. Detta kan göras i samband
med eller efter att den årliga ansökan om medlemskap i Prisdialogen har skickats in.
Beskrivning av medverkan i Klimatdialogen
Klimatdialogen utformas i en kontinuerlig process där medlemskap beviljas av
Prisdialogens styrelse årligen. Varje år ska fjärrvärmeleverantörer, kunder och andra
aktörer föra en inspirerande och samverkande dialog kring lokala miljö- och klimatfrågor,
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så kallade dialogmöten. Antalet dialogmöten kan variera och planeras av parterna själva.
Dialogmötena ska rendera i en klimatarbetsplan som omfattar inblandade parter.
Arbetet med att genomföra åtgärdsplanen pågår kontinuerligt i Klimatdialogen. Parterna
väljer själva hur dialogmöten ska organiseras och träffas för att arbeta fram nya åtgärder
för nästkommande år.
Åren efter Klimatdialogens uppstart utvärderar parterna den ursprungliga
klimatarbetsplanen och nya åtgärder tas fram. Ett annat viktigt inslag i Klimatdialogen är
att dela med sig av erfarenheter som görs, såväl utmaningar och problem som goda
exempel på åtgärder. Dessa erfarenheter dokumenteras och följs upp.
Protokoll från dialogmöten samt den reviderade klimatarbetsplanen skickas årligen in till
Prisdialogens kansli.

5.3

Rekommendation till genomförande av inträdesprocessen i Klimatdialogen

5.3.1 Inledande dialogmöte
Syfte
Det inledande dialogmötet syftar till att lägga grunden till en fortsatt konstruktiv dialog.
Kunder och fjärrvärmeleverantör går gemensamt igenom hur Klimatdialogen fungerar och
enas om hur den lokala processen ska genomföras samt vad man vill åstadkomma.
Inför inledande mötet
Fjärrvärmeleverantören sammankallar och presenterar övergripande Klimatdialogen som
ett nationellt initiativ och hur man ser på den lokala processen. För de efterföljande mötena
kommer deltagarna överens om ansvarsfördelningen (t.ex. vem som bjuder in, skriver
protokoll och justerar).
Fjärrvärmeleverantörens inbjudan till det inledande mötet kan innehålla:
•

Dagordning

•

Sändlista

•

Information om Klimatdialogen, inklusive förberedande punkter inför presentation
av kundernas klimat och miljöarbete

•

Länk till Klimatdialogens webbplats

•

Vad deltagarna bör ta med sig till första mötet (t.ex. eventuella egna policies eller
energi- och klimatmål)

Förslag till punkter på dagordningen
•

Protokolljusterare utses
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•

Gemensam genomgång av Klimatdialogens upplägg, syfte m.m.

•

Presentation av deltagande företag och organisationer. Presentation av respektive
organisations klimat- och miljöarbete samt förväntningar på den lokala
klimatdialogen

•

Övergripande diskussion och reflektioner kring deltagarnas arbete, aktiviteter,
engagemang och mål –, samarbetsmöjligheter och/eller skillnader mellan
policies/aktiviteter/mål bland deltagarna.

•

Sammanfattande diskussion kring vilka områden som man bör gå vidare med i
arbetet med klimatarbetsplanen.

•

Preliminär tidplan för fortsatt arbete

•

Kontaktpersoner hos deltagarna

Dokumentation från mötet
•

Justerat mötesprotokoll

•

Preliminär tidsplan för fortsatt arbete med åtgärder

•

Kontaktlista till deltagarna

5.3.2 Dialogmöten
Syfte
Dialogmöten syftar till att ta fram ett övergripande innehåll för en klimatarbetsplan samt att
ge deltagarna fördjupad kunskap om varandras miljö- och klimatarbete.
Inför dialogmöte
Inbjudan till mötet kan innehålla:
•

Dagordning

•

Mötesanteckningar från förra mötet

•

Punkter/Områden där man på föregående möte bestämde ha med i den vidare
processen med arbetet med klimatarbetsplanen

•

Ev. hänvisning till exempel på klimatarbetsplan från andra orter

Förslag till punkter på dagordning
•

Protokolljusterare utses

•

Vidare/Fördjupad diskussion kring de punkter/områden som man på föregående
möte beslutade att gå vidare med i arbetet med klimatarbetsplanen

•

Ev. nya uppslag och idéer för klimatarbetsplanen
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•

Diskussion kring behovet av dialog med övriga intressenter – behöver någon
ytterligare aktör involveras?

•

Fastställande av tidsplan

Dokumentation från möten
•

Justerat mötesprotokoll

•

Tidsplan

•

Ev. Förslag på klimatarbetsplan

5.3.3 Avslutande dialogmöte
Syfte
Avslutande dialogmötet syftar till att fastställa klimatarbetsplan och förtydliga hur arbetet
ska gå till under nästkommande år.
Inför dialogmötet
Kallelse till mötet kan innehålla:
•

Dagordning

•

Protokoll från tidigare dialogmöten

•

Omarbetat förslag till klimatarbetsplan

Förslag till punkter på dagordningen
•

Protokolljusterare utses

•

Genomgång och ev. förändringar av omarbetad klimatarbetsplan

•

Diskussion kring hur eventuella kvarstående synpunkter/inspel bör hanteras

•

Planering av Klimatdialogen inför nästkommande år inklusive tidsplan

•

Fjärrvärmeleverantören sammanfattar hur ansökningsförfarandet i Klimatdialogen
går till inkl. tidsplan för inträde i Klimatdialogen

Dokumentation från mötet
•

Klimatarbetsplan

•

Justerat mötesprotokoll

•

Preliminär tidsplan till nästkommande år
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5.4

Kriterier för att beviljas medlemskap i Klimatdialogen
För att bli medlem i Klimatdialogen krävs att den lokala processen skett i enlighet med
Klimatdialogens styrdokument samt att en komplett ansökan har skickats in till
Prisdialogens kansli. För medlemskap i Klimatdialogen krävs även medlemskap i
Prisdialogen. De olika stegen i ansökningsprocessen beskrivs nedan.
Steg 1: Process för inträde i Klimatdialogen
En klimatarbetsplan arbetas fram i lokal dialog. Denna process dokumenteras genom
mötesprotokollen från dialogmötena.
Steg 2: Inlämning av ansökan till kansliet för Klimatdialogen
Efter att ovanstående process är slutförd lokalt kan fjärrvärmeleverantören lämna in en
ansökan till kansliet för Prisdialogen.
Ansökan sker genom att följande dokument skickas in till Prisdialogens kansli:
•

Framtagen klimatarbetsplan

•

Justerade mötesprotokoll från dialogmötena

Steg 3: Godkänt medlemskap i Klimatdialogen
Prisdialogens kansli och arbetsgrupp går igenom inkommande ansökningar.
Klimatarbetsplanen ska redovisas och övriga delar av processen ska vara genomförda på
ett transparent och tydligt sätt som även finns dokumenterat i mötesprotokollen. Kvarstår
inga synpunkter efter ovanstående förfarande beviljas leverantören inträde i
Klimatdialogen. Beslutet om inträde i Klimatdialogen tas av Prisdialogens styrelse.

5.5

Exempel på frågor som kan diskuteras inom Klimatdialogen
•

Hur ser respektive företags miljö/energi och klimatmål ut? På kort och på lång sikt?
Finns det målkonflikter? Diskutera.

•

Vilka stora åtgärder planeras framåt av kunden (ex energirenoveringar,
nyproduktion, satsning på egen förnybar energiproduktion, laddinfrastruktur etc.)
respektive fjärrvärmeföretaget (byte av pannor, bränslen etc.)?

•

Hur ser fjärrvärmeföretagets bränslemix ut i år, vad består den av och hur ser
miljövärdena ut? Hur planeras mixen att förändras över tid? Ex 2020/2025/2030.

•

Om man jämför fjärrvärmeleverantörens miljövärden med ett rikssnitt, hur ser det
ut?

•

Vilka miljöutmaningar ser fjärrvärmeföretaget respektive kunden kopplat till sin
egen verksamhet?
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•

Hur skiljer sig utsläppen av exempelvis växthusgaser över året, över
månader/dygn? När sker de största utsläppen? Hur ser kopplingen ut till kostnader
för fjärrvärmeföretaget?

•

Finns det miljö/energi/effektåtgärder som kan göras av kunden som kan gynna
både fjärrvärmeleverantören och kunden ekonomiskt och miljön?

•

Finns det åtgärder som kan göras av fjärrvärmeleverantören som kan gynna både
kunden och fjärrvärmeleverantören ekonomiskt och miljön?

•

Finns det gemensamma åtgärder/projekt
fjärrvärmeleverantören och miljön?

•

Hur är fjärrvärmeleverantörens prismodell kopplat till miljö? Dvs om jag som kund
hjälper till att minska effekttoppar etc, kommer det att minska mina kostnader? Hur
är detta harmoniserat?

•

Om jag som kund förändrar min energianvändning avseende el, fjärrvärme och
kyla, vad sker då i energisystemet? Finns det exempel som kan användas för en
diskussion?

•

Finns det goda exempel på andra orter som vi kan lära av/inspireras av? Kan vi
exempelvis göra ett gemensamt studiebesök eller bjuda in någon att berätta?

•

Hur kan askmängderna från fjärrvärmeanläggningarna minskas?

•

Kan vi uppnå förbättrade verkningsgrader i interna processer eller minska behovet
av hjälpkraft?

•

Går det att minska nätförluster och nätläckage? Eller minska användningen av
jungfruligt material och deponera mindre.
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som

kan

gynna

kunden,

