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Protokoll – Samrådsmöte  
 

Datum: 2:a september 2021 

Ort:  Motala och Askersund 

Deltagarlista: 
Mats Strömberg (Länsgården Fastigheter) 
Oscar Andersson (Region Östergötland) 
Carina Rashidi Strömberg 

Daniel Pogosjan (Vattenfall) 
Kurosh Beradari (Vattenfall) 
Roul Nilsson (Vattenfall) 
Lina Aglén (Vattenfall) 
Berit Sanded (Vattenfall) 

Genomförda möten i Prisdialogen 

Intro och samrådsmöte 02 september 2021, digitalt via MS Teams. 

Samrådsmöte 

• Protokollförare: Lina Aglén 
• Justerare från kundsidan: Oscar Andersson 
• Daniel Pogosjan ledde mötet  

 
Intromöte 

Kurosh Beradari, marknadschef på Vattenfall värme, hälsade alla välkomna. Han 
berättade om att Daniel som tidigare varit prisansvarig blivit försäljningschef, och att 
Lina börjat som ny prisansvarig.  

Deltagarna gick varvet runt och presenterade sig. 

Mats ursäktade sig och lämnade mötet pga. en krock i hans schema. 

Daniel gav bakgrund till Prisdialogen som initiativ och dess process.  

Oscar Andersson anmäldes som justerare av protokoll. 

Vattenfall har gjort om lite i strukturen för mötena för att möta feedback från 
kunderna, exempelvis för att minska repetition för kunder som varit med i 
prisdialogen tidigare. 

Berit Sanded, anläggningschef för Vattenfall Värme Motala, redogjorde för 
deltagarna om produktionsåret 2020 och aktuella händelser i Motala/Askersund 
kopplat till bränslemix, produktion och drift. 

Daniel påminner om digitala verktyg som är tillgängliga året om. Nytt för i år är att 
man kan se ”Värmebudgeten” på sin användare på Heat Business Portal.  
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Daniel berättade att Vattenfall nu erbjuder tjänster för värmeoptimering och 
energirådgivning.  

Samrådsmöte 

Daniel gick igenom Vattenfalls prispolicy.  

Lina presenterade uppdaterade kalkylförutsättningar, och bakgrund i hur Vattenfall 
ser på förändringar i elpriset.  

Lina presenterade årets prisjusteringar och den uppdaterade prisbanan inför 2023-
2024 och horisonten.  

Carina påpekar att ökningen är marginellt högre än det som aviserades förra året. 
Lina och Kurosh nämner att elprisläget har ändrats sedan prognosen i fjol, varför 
kostnadsbilden framöver ses trolig att ändras.  

Carina undrar över storleken på spannet som presenterats. Kurosh nämner att det 
tidigare år presenterats en exakt siffra, men i och med att omvärldsfaktorerna varierar 
mellan år, kan ett spann behövas. Han berättar att Vattenfall haft en diskussion om 
vad som anses vara ett rimligt spann. Vissa andra leverantörer presenterar spann på 
1-3%-enheter, vilket Vattenfall sett vara för högt för att vara hjälpsamt för kunder, och 
att man därför valt ett spann på 0.5%-enheter.  

Oscar frågar om biobränslepriset påverkar fjärrvärmepriset. Daniel förklarar att det 
inte påverkar prissättningen i och med den värdebaserade prissättningen, som tittar 
på alternativets kostnader, där framförallt elpriset påverkar kostnadsbilden. Även en 
eventuell koldioxidskatt skulle inte heller påverka prisbilden för fjärrvärmen.  

Oscar frågar om vilka månader som ses som vår/höst/sommar/vinter, och att de 
varierar lite mellan olika fjärrvärmeleverantörer i regionen. Kurosh nämner att den här  
frågan diskuteras i branchorganisationen för fjärrvärmebolagen, där man undersöker 
möjligheterna att underlätta för kunder som har fastigheter i flera nät, då det skulle 
kunna förenkla i energieffektiviseringsarbetet.  

Andra synpunkter 

Oscar frågar om 90-dagars utredningen från Totalförsvaret, och undrar ifall det är 
någonting som Vattenfall har funderat på utifrån sitt eget bränslelager. Berit berättar 
att det finns en bristrisk-policy, där det ska gå att klara hela maxproduktionen när det 
är kallt ute (-16°C), men att det inte finns ett 90-dagars lager på plats. Där tittar man 
mer till redundanskriterier. Berit förklarar att det också finns en närhetsradie på det 
huvudsakliga bränslet, som kommer från en 10-mils radie.  

Generella kommentarer:  

Lina berättade att Klimatdialogen är planerad till Oktober/November och undrade ifall 
någon av deltagarna har önskemål om hur dialogen ska utformas. 
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Protokollförare:  

Underskrift: _______________________________ 

 

Justerare:  

Underskrift: __________Oscar Andersson_____________________ 


