Protokoll Samrådsmöte
Datum: 2020-06-08
Ort: Jönköping (Teams)
Närvarande:
Företag
Fastighetsägarna
Fläkt Woods
Castellum

Namn
Elin Rickardsson
Jan Eriksson
Jens Davidsson

Möte 1
X

HSB Göta
HSB Göta
HSB Götal
Fastighets AB L E Lundberg
Fastighets AB L E Lundberg
Fastighetsägarna

Linn Eriksson
Mikael Carlsson
Mattias Törnell
Arvid Nyqvist
Andreas Oscarsson
Rebecca Rydberg

X
X
X
X
X
X

Danish Crown
Jönköping Energi
Jönköping Energi
Jönköping Energi
Jönköping Energi

Mikael Karlsson-Gren
Dan Bruhn
Markus Carpvik
Patric Jönnervik
Margareta Karsberg

X
X
X
X
X

Möte 2

X
X

Agenda
•
•
•
•
•
•

Nuläge hos Jönköping Energi
På gång inom fjärrvärme
Prognos 2021
Klimatdialogen
Tid för nästa möte
Övrigt

Nuläge Jönköping Energi
Jönköping Energi fick SKIs utmärkelsen Sveriges Nöjdaste privat- och företagskunder fjärrvärme 2019
vilket vi är mycket stolta över.
Fortsatt utvecklingsarbete med tjänster som möter en flexibilitetsmarknad på både el och värme.
Affärsplanens inriktning att gå från en energileverantör till tjänsteleverantör med gemensamma
lösningar som överbryggar de traditionella leveranserna.

Ny organisation där affärsområden har blivit ansvarsområden samt nya kompetenser och
fokusområden kring Erbjudande, Innovation & Utvecklings amt Tjänster & Service.

På gång inom fjärrvärme
Ny fjärrvärmeackumulator på Torsvik. Skapar genom energilagringsmöjligheter bland annat ökad
leveranssäkerhet, minskat reinvesteringsbehov i spetsproduktion, ökad flexibilitet i kraftproduktionen
samt minskad CO2 påverkan med ca 4600 ton per år.
Ny överföringsledning från Torsvik till centrala Jönköping är beslutad. Skapar också ökad
leveranssäkerhet, ökad nyttjandegrad på befintliga anläggningar samt minskar vår CO2 påverkan med
ca 1500 ton per år.
Konvertering till bio olja på Torsvik och Huskvarna beräknas ge en CO2 besparing på ca 1400 ton per
år.
Fossilandelen i fjärrvärmeproduktionen är fortsatt nedåtgående och uppgick under 2019 till ca 1 %

Prognos 2021
Våra målsättningar för fjärrvärmens prisutveckling:
•
•
•
•

Den ska tillvarata våra kunders önskemål om att vara långsiktig, förutsägbar och stabil.
Priset ska vara konkurrenskraftigt över tid.
Prisförändringen för 2021 – 2013 ska bli lägre än inflationstakten i Sverige.
Fortsatt fokus på hållbara energilösningar och minskad fossil oljeanvändning.

Förra årets prognos för 2021 var en ökning med 0 – 2 %. Under samrådsmötet minskade intervallet till
att för 2021 bli en ökning om 0 – 1 %.
2022 kvarstår med 0-2 % och 2023 kvarstår med 0-3 %.

Klimatdialogen.
Nya viktningsfaktorer i byggreglerna från 1 september förväntas ge mer teknikneutrala energikrav
som i betydligt mindre grad styr valet av uppvärmningsform än tidigare.
Vi har tillsammans tagit fram ett utkast till folder med smarta tips för att spara energi som går att
distribuera till hyresgäster.
Menti frågor:
Vilken hållbarhetsfråga är viktigast för kunderna just nu?
•

Att minska klimatutsläppen från fjärrvärme. Ligger fortfarande väldigt högt med nuvarande
bränslemix.

•
•

Fortsätta minska de fossila och växthusgasutsläpp. Ser gärna ett formulerat mål avseende
växthusgaser. Klimatneutrala 2030?
Vi har mål på att vara helt fossilfria 2025. Vi siktar även på att vara klimatneutrala avseende
medieförsörjning.

Reflektioner och övriga frågor.

Tid för avslutande samrådsmöte 2.

Datum. 13 oktober kl 14:00 – 15:00.
Plats: Jönköping (Teams)

Jönköping 2020-06-08

Vid Protokollet

Justerat av

Patric Jönnervik

Mikael Carlsson

