Protokoll Klimatdialogen – Norrköping/Söderköping
Datum: 2020-11-19
Plats: Teams
Närvarande
Björn Lundborg, Fastighetsägarna MittNord
Andreas Sjöberg, Fastighetsägarna MittNord (del av möte)
Tomas Gustavsson, Hyresbostäder
Anna Malmberg, Hyresbostäder
Rolf Blom, Hyresbostäder
Maria Danestig, Norrevo
Juha Niskajärvi, Lundbergs
Ulf Axelsson, Eklöfs Fastigheter
Maria Lindroth, E.ON
Ulf Andersson, E.ON
Carl Hylander, E.ON

1. Presentationsrunda
Ulf Andersson (E.ON) hälsade alla välkomna, som följdes av en presentationsrunda. Ulf
Andersson presenterade även dagens agenda.

2. Information om Klimatdialogen
Ulf Andersson informerade om bakgrund och syftet med Klimatdialogen.

3. Summering Klimadialogen 2019
Maria Lindroth presenterade en summering av 2019 års Klimadialog i Norrköping.
”Arbetet började med att genomlysa de medverkande aktörernas mål, där vi såg över hur
målen samverkar, överlappar och ev. divergerar. Arbetsprocessen fokuserade på att försöka
hitta gemensamma nämnare och slutsatsen blev att vi, trots olika formuleringar och
tidshorisonter, arbetar åt samma håll”.
Vidare landade arbetet inom Klimatdialogen 2019 i följande gemensamma vision och
övergripande målbild - att tillsammans till 2030:
använda energi effektivare,
inte använda olja, kol eller andra fossila bränslen för uppvärmning av byggnader,
använda förnybara bränslen eller el med förnybart ursprung till våra egna
transporter,
•
•
•
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• ha verkat för att minska den totala mängden plast och andra material med fossilt
ursprung som går till energiåtervinning till fjärrvärme och el,
• ha verkat för att andelen plast och andra material med fossilt ursprung specifikt i
restavfallet från hushållen i Norrköping minskat,
• ha bidragit till att många förbrukningsprodukter med fossilt ursprung ersatts med
förnybara material

Alla närvarande mötesdeltagare fick därefter möjlighet att uttrycka sina synpunkter utifrån
ovan målbild, där följande kommentarer noterades:
•
•
•
•
•
•

Viktigt att parterna gemensamt arbetar med att minska restavfallet
Det är inte målen i sig som skiljer mellan medverkande aktörer utan tidshorisonten
för när vi tror målen kan uppfyllas
Vi behöver hjälpas åt för att påverka värdekedjan högre upp, så att vi får bort det
fossila ursprunget i avfallet.
Viktigt att E.ON påverkar avfallskunderna att fortsätta öka utsorteringsgraden i
importerat avfall
Antalet aktörer skulle kunna ökas och breddas mot fler verksamheter/organisationer
Energileverantören anses ha störst påverkan över utfallet till 2030, även om enskilda
fastighetsägaren kan bidra inom sitt bestånd, gällande ex. minskad användning av
plast och ökad sortering

4. Lokal Klimatarbetsplan
Ulf Andersson beskrev upplägget för kommande arbete inom Klimatdialogen, med
återkommande dialogmöten och skapande av en lokal klimatarbetsplan mellan
fjärrvärmeleverantören och kunder/samhällsaktörer.
”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”.
Ulf Andersson och Maria Lindroth presenterade möjliga förslag på konkreta aktiviteter som
skulle kunna ingå i Klimadialogsarbetet framöver i Norrköping/Söderköping, där vi vill bygga
vidare på arbetet som hittills gjorts och relaterade delar som för stunden redan pågår.
Detta diskuterades sedan laget runt och summerat fanns ett intresse kring att gemensamt:
•
•
•

fortsätta arbeta för minskat avfall genom ökad utsortering
verka för fler energieffektiva (kunskapsöverföring) och digitalt uppkopplade
fastigheter (effektstyrnings), samt dela erfarenheter och resultaten med varandra
skapa forum för kunskapsöverföring mellan fastighetsägare. Till exempel en
återkommande temadag, eller liknande för kunskapsöverföring dit vi kan bjuda in
andra experter, men också mindre fastighetsägare. De stora aktörerna får gärna ta
initiativ till detta.
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•

•
•

hjälpas åt att på pedagogiskt sätt beskriva och sprida information om komplexiteten i
energisystemet för fler och mindre fastighetsägare/aktörer, samt gärna koppla
samman el och fjärrvärme med ex. ventilation
diskutera framtida planer för integration av solceller & laddlösningar.
fortsätta arbete med dåliga anläggningar (avkylningsgrad) för ökad resurseffektivitet i
lokala fjärrvärmesystemet

Vidare diskuterades mötesfrekvens och möjligheten kring roterande ordförandeskap, där 2
möten/år ansågs vara lagom och att ordförandeskapet inledningsvis kan hållas mellan
energileverantören och möjligtvis ytterligare en aktör (exempelvis Hyresbostäder/Norrevo).
Det viktiga är inte vem som håller i ordförandeskapet utan att vi håller mötesfrekvensen på 2
tillfällen/år och följer upp arbetet utifrån beslutade aktivitetsplan.

5. Avrundning och summering
Beslut togs att E.ON sammanfattar mötets inspel till ett utkast för den lokala
klimatarbetsplanen, samt skapar en aktivitetsplan innehållande förslag på gemensamt
prioriterade aktiviteter och preliminär tidsplanering för dessa. Utkastet remissas och
godkänns sedan av parterna, via mail innan nästa möte.
E.ON sammankallar till nästa möte i mars 2021.
Ulf Andersson tackar mötesdeltagarna för 2020 års Klimatdialog och avslutar mötet.

Norrköping 2020-11-19
Vid protokollet:

Justerat av:

Carl Hylander
E.ON Energilösningar

Maria Danestig
Norrevo Fastigheter
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