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Detär vaOddu kanförväntadigsomkundhososs.VårtR5fte
är enkelt:el, fjärrvärme,fiber
och
renhallning
det
ska
bara
funka.
Hos
oss
får
du
aloltid lokalproducerad
energitill stablla
priser. Och du ger tillbaka till Uddevalla, eftersom vi pa riktigt är engagerade i stadens
föreningar, företag och människor.
möjligt och pa bästa sätt.

Och om nagot trots allt gar snett hjälper vi dig fortast

UDDEVAL

ENER(
1.

Uddevalla

Fredrik

inledde

2.

Val

Energi
mötet

och hälsade

av justeringsman

Mötet valde Johan
justeringsman,

3.

hälsade

Eriksson

välkommen
alla välkomna.

och
till

protokollförare

protokollförare

Bordet
runt
- Deltagarna
kommer
ifrån

och Stellan

presenterar

var

Nilsson

till

de

Thomas Aebeloe
- Uddevalla
hem
Andreas
Skälegård
- Uddevalla
hem
Helena Myrberg
- HSB
Pelle Haglund
- EC fastigheter
Anton Johansson
- EC fastigheter
Ola Kraft - Hemsö
Kjell Andersson
- Uddevalla
kommun
Petra Ohldin-Lampinen
- Fastighetsägarna
Stellan Nilsson - Riksbyggen
4.
Föregående
protokoll
Fredrik går igenom förra årets protokoll,
Inga frågor gällande
förra årets protokoll.
5.

Presentation

av de olika

Affärsområdeschef
Kristina

presenterade

elnät,

affärsområdena
Kristina

Olofsson

Vision och fokusområden
på Elnät. (fokus
en klimatsmart
utveckling
för fossilfritt
Modernisera
vattenkraftstationerna).

framåt är att möjliggöra
Uddevalla

samt

att

Kristina
informerade
att vi ständigt
jämför
oss mot
elnätsbolagen
för att skapa en rimlig elnätstaxa,

Inga

de andra

konstigheter

Det är vad du kan förvänta
dig som kund hos oss.
och renhållning - det ska bara funka.
Hos oss får
priser. Och du ger tillbaka
till Uddevalla,
eftersom
föreningar,
företag
och rnänniskor.
Och om nagot
möjligt
och pa bästa sätt.

Vårt löfte är enkelt:
el, fjärrvärme,
fiber
du alltid lokalproducerad
energi till stabila
vl pa riktigt
är engagerade
i stadens
trots allt går snett hjälper
vi dig fortast

UDDEVAL

ENER(
Vi tittar
på vårt elnätsområde
geografiskt
och hur
elnätsorganisationen
är uppbyggd
och hur vi jobbar,
Idag har vi 26 593 kunder
inom Elnät.
Vi fokuserar
mycket
på att vara klimatsmarta
med oss när vi utvecklar
och bygger
nytt.
Nya funktionskrav
Samtliga
mätare

för elmätare
som
skall bytas ut.

Nytt som händer:
Elektrifiering
kollektivtrafik,
Laddinfrastruktur
med snabbladdare
för båtar,

börjar

och detta

har vi

gälla 1/1-2025.

av sjöfart,
Elektrifiering
för personbilar
samt

av
nätverk

Framåt:
Hur vi ska jobba med att bygga laddinfrastrukturen
för elbilar.
Områdesladdning
är en väg att gå och satsa mer på.
Kristina
lyfter Nils Holgersson
rapporten
och jämför
eltaxan
mot
andra kommuner.
Prisskillnanden
skiljer
stort mot de olika
elnätsbolagen.
Uddevalla
ligger på en jämn nivå.
Kristina
lyfter tankarna
kring tariffer
och abonnemang.
Blir
diskussion
kring fast och rörlig effekttaxa.
Information
kring taxahöjning
ser vi på att informera
oktober.
Önskvärt
tidigt i oktober.
Affärsområdeschef

renhållning,

Jenny

om i

Göthberg

Jenny informerade
om avfallshantering
och återvinning.
Att vi hanterar
insamlingen
av avfallet
i hela kommunen.
Vi har koll på hela kedjan.
Ser
till att det tas hand på bästa sätt.
Tar hand om avfallet
från invånarna
i kommunen
men även små och stora
företag.
Vi är ett åkeri med 22st tunga fordon.
Tittar på möjligheten
med elrordon.
Vi hanterar
ca 25 000 ton avfall varje år.
Ca 7000 ton kommer
in från de gröna tunnorna.
Tror på att det kommer
ställas fler krav i framtiden
på återvinningsbara
produkter.

Inga

priser.
föreningar,

möjligt

konstigheter

Och du ger tillbaka till Uddevalla,
eftersom
företag och människor.
Och om nagot
och på bästa sätt.

vi pä riktigt är engagerade
i stadens
trots allt går snett hjälper vi dig fortast

UDDEVAL

ENER(

Jenny informerade
om 25/25 målet.
Hon tar även upp hur restavfall
och matavfall
Nya förordningar

och krav

Diskussion

av returpapper

kommer

i hushållen.

gås igenom.

Under hösten ska vi få tydligare
riktlinjer
hur
insamling
av förpackningar
och returpapper,
Insamling
2022

fördelas

kommer

upp gällande

producentansvaret

att bli ett kommunalt

insamlingen

är för

ansvar

från 1/1

av returpapper.

Petra lyfter frågan hur vi gör gällande
de som inte har möjlighet
att aka
bort till återvinningscentraler,
Aven aterförbruka
tex möbler.
Vi tittar pa
att ha ett test på en mobil återvinningscentral.
Just för de som inte har
egen bil för att kunna köra bort avfall till centralerna.
Aven möjligheten
här att kunna samla ihop tex möbler för att återbruk.
Andreas
föreslår
procentantal
på hemsidan
gällande
hur hushållen
sorterar
avfallet
som vi tar med oss, Lyfter
vikten
av att börja
mäta
i kärl i
kilo istället
för volym.
Fler instämmer
om detta. Aven lyfta fram pa
hemsidan
hur bra Uddevalla
är på att sortera jämfört
med sverigesnittet.
Framtida

prisstrategi

Fjärrvärme,

Lars tackar de kunder
som valt fjärrvärme.
Lyfter att vi under 2015 byggt en pelletsfabrik
tillverkar
pellets för att användas
vintertid,

Lars

som

Ärlsjö

där vi sommartid

Lars nämner
projekt
Nemo. Där vi tittar på Fröiand industriområde.
Hur
kan vi utforma
ett sådant område
för att på bästa sätt använda
rätt energi
till rätt sak. Redovisa
hela projektet
längre fram.
Klimatbokslut
gällande
Lars ska ta fram siffror

Inga

fjärrvärme
visar att det är ett bra val för klimatet.
för hur fjärrvärme
påverkar
klimatet
positivt.

konstigheter

priser.
Och du ger tillbaka
till Uddevalla,
eftersom
föreningar,
företag
och människor.
Och om nagot
möjligt
och på bästa sätt.

vi pä riktigt
är engagerade
trots allt gär snett hjälper

i stadens
vi dig fortast

UDDEVAL

ENER(
Lars går igenom
strategi
för utbyggnad
av fjärrvärmenät,
bostadsområden
med lokala nät, Skärets
skola.
Vi vill vara med och leverera
alla våra nyttigheter
så ställ
oss vid nya etableringar.
Lars går även igenom
Plan på att återvinna
Förorenat
Lyfter

avfall,

Fröland,
frågan

hur vi jobbar
med energiåtervinning.
sådant som inte kan återvinnas
på annat

kontanimerat

Nils Holgerssons

avfall

rapport

med

tidigt

till

sätt.

mera,

och hur vi ligger

till rent

prismässigt.

Prisstrategi:
Nya förslag
på skatter
och avgifter
som på sikt
att påverka
våra fjärrvärmepriser.
Klimatambitioner
kommer
på verka alla energipriser.
Biobränslets
efterfrågan
ökar vilken får effekt på priset

kan komma

2018 sänkte vi priset och 2021 ligger priset ofärndrat.
Under 2022 indikeras
en prishöjning
på 1-2o/o, Även under 2023
en prishöjning
på 1-2'/o.
Den exakta
prishöjningen
för 2022
kommuniceras
ut till deltagarna
tillsammans
med protokollet,

indikeras

Önskemål
om att kunna ha mötet tidigare
för att säkerställa
prishöjningar
kommande
år, Önskat i maj så bostadsrättsföreningarna
kan ha med det i
sin budget,
Och vi då inte har en indikation
utan en slutgiltig
prishöjning.
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hos

oss.
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Hos oss får
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möjligt
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allt
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