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Syfte med Klimatdialogen
Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en gemensam klimatnytta.

• 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.

• 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.



Resan mot fossilfritt bränsle



Fastigheten som utgångspunkt i energisystemet

Restavfall

Energi

Uppföljning

Med dessa temaområden tar vi utgångspunkt i 

fastighetens roll i energisystemet och kan samla 

aktiviteter kopplade till det under tre delområden

Fossil plast i restavfall och koppling till 

klimatpåverkan från avfallsförbränning

Förståelse för fastighetens påverkan på 

energisystemet

Förståelse för olika certifieringssystem och 

beräkningsmetodiker för klimatpåverkan



Restavfall
Fossil plast i restavfall och koppling till klimatpåverkan från avfallsförbränning

Omfattning

Kunskapsuppbyggnad kring effekterna av minskad mängd fossil plast i 

restavfall från fastigheter och hyresgäster.

Vad Vem När

Bjud in NSR i diskussionen i Klimatdialogen ÖKAB Vår -21

Tydliggöra vilken betydelse minskat fossilt plastinnehåll i 

restavfall från fastigheter och hyresgäster har för utsläppen av 

fossil koldioxid från Filbornaverket.  

ÖKAB Höst -21

Kunskapshöjande seminarium/föreläsning om vad som sker i 

producent- och återvinningsleden. Kan vi se en ljusning genom 

de innovationer som dyker upp? Här kan vi komma att bjuda in 

talare

ÖKAB eller 

part som tar 

initiativ till 

detta

Höst -21 

eller vår -22



Energi
Förståelse för fastighetens påverkan på energisystemet

Omfattning

Kunskapsuppbyggnad kring möjliga åtgärder och potentiell nytta för 

effektproblematiken och relation till nytta för klimatproblematiken.

Vad Vem När

Erbjuda och utveckla produkter och tjänster för 

energi- och effektoptimering

ÖKAB Löpande

Belysa nyttopotentialen av åtgärder för 

flexibilitet/minskat el-effektuttag i 

fastighetssektorn.

ÖKAB Höst 2021

Kunskapshöjande seminarium och 

erfarenhetsutbyte om åtgärder som jämnar ut 

eleffektuttaget. Här kan vi komma att bjuda in 

talare.

ÖKAB 

tillsammans 

med 

parterna

Vår -22
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Aktivitet i klimatarbetsplanen

Ingen fossil plast i Helsingborgs restavfall 2035



Betydelse minskad plastmängd från fastigheter och hyresgäster

• Om allt tas bort på ett bräde -

Ersätts troligen med importerat 

verksamhetsavfall

• Höga kostnader för utsläppsrätter 

driver mot lägre fossilinnehåll i det 

importerade avfall vi tar emot.
• EU plaststrategi driver mot 

minskade mängder fossil plast och 

minskad mängd plast i restavfall

På sikt ger åtgärderna 

sammantaget

minskade utsläpp 

i hela systemet. 



Ta bort CO2 utsläppen från Filbornaverket

Bild: NSR
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Utvärdering av Klimatdialogen
• Enkät skickas ut till alla deltagare nu i oktober

• Diskussion/Uppföljande möte under nov

Förslag på frågor

1. Saknar ni någon/några frågor i Klimatdialogen?

2. Vad har ni för förväntningar på Klimatdialogen som forum?

3. Är Klimatdialogen relevant och ett stöd i er verksamhet?

4. Hur kan vi nå ut till en bredare grupp?

5. Hur önskar ni att Klimatdialogen skall utvecklas framåt?
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Hur uppfyller vi syftet
• Öresundskraft med kunder och andra aktörer identifierar vilka 

nationella, regionala och lokala miljömål som vi berörs av och 

som är relevanta för oss att arbeta med. 

• Från dessa mål sätts teman och till det kopplas aktiviteter som 

följs upp inom ramen för Klimatdialogen

• Att Öresundskraft, kunder och eventuella andra aktörer, genom 

att inspirera varandra, gemensamt hittar effektiva lokala åtgärder 

som minskar klimat- och miljöpåverkan.

• Att Öresundskraft och kunder genom inspirerande dialog och 

frivillig samverkan genomför åtgärder som minskar klimat och 

miljöpåverkan

Former
• Forumet träffas två gånger per år för 

att:

o Följa upp pågående aktiviteter och 

identifiera nya

o Dela med oss av goda exempel för 

inspiration och kunskapsdelning

o Bjuda in externa aktörer

• Vårträffen sker i mars och innehåller 

även

o Redovisning av föregående 

års miljövärden för 

fjärrvärmen

o Revidering av mål och 

temaområden

• Höstträffen sker i september

• Vid behov kan extramöte hållas 

under våren


