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Protokoll – Samrådsmöte  
 

Datum: 8:e juni 2022 

Ort:  Nyköping 

Deltagarlista: 
(Brf Tellus 2) 

(Nyköpings kommun) 
(Nyköpingshem AB) 

 (Region Sörmland) 
 (Brf Tellus 2) 

 (Brf. Spinnerskan 2) 
 (Brf Ramen) 
 (Riksbyggen) 
 (Riksbyggen) 

 (Vattenfall) 
(Vattenfall) 

(Vattenfall) 
 (Vattenfall) 

 

Genomförda möten i Prisdialogen 

Intromöte 30:e mars 2022, digitalt via MS Teams. 

Samrådsmöte 8:e juni 2022, digitalt via MS Teams eller i person i Nyköping. 

Samrådsmöte 

• Protokollförare: Kurosh Beradari 

• Justerare från kundsidan: Henning Höjer 

• Daniel Pogosjan och Lina Aglén ledde mötet  
 

Samrådsmöte 

Kurosh Beradari, marknadschef på Vattenfall värme, hälsade alla välkomna.  

Deltagarna gick varvet runt och presenterade sig. 

Henning Höjer utsågs till justerare av protokoll från kundsidan. 

Daniel gav en introduktion till mötets agenda och fortsatte med en bakgrund till 
Prisdialogen som initiativ och dess process.  

Vattenfall har gjort om lite i strukturen för mötena för att möta feedback från 
kunderna.  

Lina gav en beskrivning av input Vattenfall fått i tidigare enkäter och hur det påverkat 
mötet. Exempelvis gavs intromötet annorlunda utformning för att minska repetition för 
kunder som varit med i prisdialogen tidigare, och öka omvärldsanalysen som varit ett 
uppskattat inslag. Från kundkommentarer lades inför året även mer förberedande 
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material till i mötesinbjudningarna. Lina berättade vidare om Profus ”fjärrkontrollen” 
där det finns möjlighet att få tillgång till prisjämförelse. 

Karin berättade om den lokala produktionen och om planeringen för 
sammanlänkningen av Nyköping och Oxelösunds fjärrvärmenät.  

Henning undrade om det kommer det finnas tillräckligt med biomassa att tillgå i 
framtiden? 
Karin berättade att bränslemarknaden just nu är utmanande, till exempel på returträ 
men det finns flis att tillgå. Generellt så är Vattenfall en stor aktör på 
bränslemarknaden med en bred portfölj vilket ger goda förutsättningar att handla upp 
bränslen. 

Mikael V undrade om det finns alternativa bränslen som fungerar i Nyköping? 

Karin berättar att de har testat olika typer av bränslen i Nyköping, till exempel slam, 
andra trädelar (Grot). Dessa kräver lite vidareutveckling, investeringar och i vissa fall 
miljötillstånd. Karin nämnde att det i nödsituationer alltid finns möjlighet att elda olja, 
även om vi vill undvika detta så mycket som möjligt då vi ska vara fossilfria. 

Daniel presenterade några av Vattenfalls plustjänster; Energirådgivning, 
Värmeoptimering och Klimatkompenserad Värme. 

Lina gick igenom Vattenfalls prispolicy. Lina presenterade uppdaterade 
kalkylförutsättningar, och bakgrund i hur Vattenfall ser på förändringar i elpriset. (se 
presentation). 

Sture undrade hur länge kalkylen räknar med att en värmeväxlare håller? 

Lina berättar att kalkylen antar att värmeväxlaren håller hela livstiden (25 år) men att 
kalkylen också antar lite årligt underhåll. Tekniskt kan en väl omhändertagen 
värmeväxlare de hålla upp till 35–40 år. 

Lina presenterade prisjusteringar inför 2023 och den uppdaterade prisbanan inför 
2024–2025 och horisonten.  

Lina frågade hur företagen påverkats av marknadsläget.  

Mikael V, Sture och Simon berättade att de avvaktar med nya nyproduktioner och att 
även renoveringar drabbas av brist på material, entreprenörer och längre 
leveranstider. 

Lina fortsatte med genomgång av fjärrvärmens konkurrenskraft.  

Daniel summerade mötet. 

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:  

Mikael V nämner att angiven prishöjning kommer bli tufft för hyresgästerna och göra 
det svårt i förhandlingen med Hyresgästföreningen. 
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Protokollförare: Kurosh Beradari  

Underskrift: _______________________________ 

 

Justerare: Henning Höjer 

Underskrift: ______Henning Höjer__________ 




