Protokoll – Samrådsmöte
Datum: 3:e september 2021
Ort: Haninge, Tyresö, Älta och Gustavsberg
Deltagarlista:
Mattias Sikström (Stena Fastigheter)
Marcus Bromer (Stena Fastigheter)
Ronnie Chressman (Haningebostäder)
Karl-Arne Karrbom (BRF Strandtorget)
Fredrik Kent (Stockholms Kooperativa
Bostadsförening)
Carl-Olof Westling (BRF)

Daniel Pogosjan (Vattenfall)
Kurosh Beradari (Vattenfall)
Sebastian Obeius (Vattenfall)
Lina Aglén (Vattenfall)
Katarina Ekelund (Vattenfall)

Genomförda möten i Prisdialogen
Intro och samrådsmöte 03 september 2021, digitalt via MS Teams.
Samrådsmöte
•
•
•

Protokollförare: Lina Aglén
Justerare från kundsidan: Fredrik Kent
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.
Daniel gav bakgrund till Prisdialogen som initiativ och dess process.
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.
Katarina Ekelund, anläggningschef för Vattenfall Värme Drefviken och Gustavsberg,
redogjorde för deltagarna om produktionsåret 2020 och aktuella händelser lokalt
kopplat till bränslemix, produktion och drift. Katarina nämnde också att det pågår en
förstudie för att bygga en Bio-CCS anläggning i anslutning till kraftvärmeverket i
Jordbro.

1
Confidentiality: C2 - Internal

Ronnie Chressman frågade om Vattenfall har tittat på lågtempererade fjärrvärmenät
– Vattenfall förklarar att man har tittat på det flera gånger men att det aldrig har blivit
verklighet. I de exempel man har tittat på har det inte visat sig lönsamt varken för
kund eller Vattenfall.
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.
Daniel berättade att Vattenfall nu erbjuder tjänster för värmeoptimering och
energirådgivning.
Samrådsmöte
Fredrik Kent utsågs till justerare från Kundsidan.
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 20232024 och horisonten.
Daniel och Lina uppmuntrade deltagarna att fylla i Vattenfalls enkät om hur de
upplevde årets Prisdialog, då detta hjälper att förbättra processen till nästkommande
år.
Generella kommentarer:
Ronnie Chressman nämner att det inte är några konstigheter med det som
presenterats utifrån en större fastighetsägares perspektiv.

Protokollförare: Lina Aglén
Underskrift: _______________________________

Justerare:
Fredrik kent
Underskrift: _______________________________
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