Samrådsprotokoll pris- och
klimatdialog Linköping 2021
2020-09-02 Via Teams
Närvarande: Martin Ekdahl Akademiska Hus; Jenny Martis Klövern AB; Martin Lindén
Lejonfastigheter; Jonas Karlsson Riksbyggen; Mats Rhodin Riksbyggen;
Magnus Åkerskog Willhem Linköping AB; Mårten Danckwardt-Lillieström Stångåstaden (Justerare)
Tekniska verken: Johan Olsson; Annette Nilsson; Ulla Skogh; Emil Berggren; Carin Hall; Jakob Wahren

Noteringar:
Annette Nilsson: Varmt klimat och mycket investeringar påverkar våra intäkter och kostnader. Vår
målsättning är att vara konkurrenskraftiga. Vi vill utveckla vårt erbjudande, klimatsmart.
Energi och flöde höjs 2021. Effektpriset ligger kvar som tidigare. För en snittkund blir höjningen 0,8%.
Emil Berggren: Alla delar är påverkbara. Underlag för effektpris nov-mars, åtgärd under den perioden
ger lägre kostnad.
Annette Nilsson: TvAB strävar efter att ligga under riksmedel i Nils Holgersson-undersökningen.
Emil Berggren: Prisändringsmodellen finns tillgänglig på webben.
Godkänner deltagare på mötet Prisändringsmodellen för 2021?
Svar: Ja
Emil Berggren: Effektsignatur/effektpris infördes 2011, 2-års medelvärde. Ta gärna kontakt med Emil
på Produktledning Fjärrvärme eller kundansvarig på Marknad för att få veta nästa års effektsignatur.
Information om effektsignatur kommer att finnas på Mina sidor från mitten av okt.
Johan Olsson: Informerar om övrigt som händer inom TvAB (se PPT). Har ni frågor angående Corona
ta gärna kontakt med oss.
Linköpingsinitiativet.
Övriga frågor från förra mötet? Inget att ta upp.

Frågor från kundorganisationerna:
Martin Ekdahl: Inga frågor. Men ska kika på Mina sidor- budgetprognos.
Jenny Martis: Inga frågor.
Martin Lindén: Effektsignatur vid nyproduktion, hög effektsignatur vid start. Tar flera år innan det
justerats till den Effektsignatur. som det sen blir. Hur kan det hanteras?

Emil: Vi tittar på andra med liknande byggnader. kontakta TvAB vid frågor så kan vi ta en diskussion
om det är något som avviker. Försöka hitta ett snabbare sätt att justera till korrekt värde.
Martin Lindén: Hur resonerar ni vid prishöjning/varför? – ha en stående punkt. Förklara varför man
höjde den ena eller andra delen.
Emil: Förhållandet mellan energi och effekt bibehålls. Ett pris som motsvarar kostnadstukturen. Vi
väljer att justera den ena delen.
Jonas Karlsson: Mina sidor – när kommer kundnummerinloggning att försvinna.
Johan Olsson: Inloggning kan ske via mobilt bankid. Kontakta gärna Kundservice för att få hjälp. Det
finns information i förra årets presentation.
Mats Rhodin: Inga frågor.
Mårten Danckwardt-Lillieström: Inga frågor.
Magnus Åkerskog: Inga frågor.

Klimatdialog
Närvarande:
Teresia Sandberg Stångåstaden; Mårten Danckwardt-Lillieström Stångåstaden (Justerare)
Tekniska verken: Annette Nilsson; Ulla Skogh; Emil Berggren; Jakob Wahren; Teresia Göransson
Bjuda in till avstämnings- och planeringsmöte för både pris- och klimatdialog i november.
Emil kallar: innehåll: fysiskt möte vår och digitalt höst? Mera dialog på vårmöten – eventuellt externa
inbjudna talare.

Noteringar:
Tea: Tidstegen – pilotprojekt – frågor – Hyreshuset i Kholm, titta före och efter åtgärder.
Studiebesök från Kholm till Stångåstaden?
Miljöcertifiering: många olika system, vad är skillnaden.
Miljömärkning, viktigt att prata om frågorna. Lite skevt hur el och fjv bedöms.
Införde gröna påsen – fossilt till Gärstad försämrar siffror för fjv.

Frågor från kundorganisationerna:
Teresia Sandberg: Mål, sagt att vi vill miljöcertifiera all nybyggnation. Detaljerade mål för 2019-2020,
2 byggnader certifieras just nu. Vill var lite mer proaktiva. Ska gå kurs nästa vecka. Miljöbyggnad gå
efter. Bättre sortering av hushållens avfall, två studentarbetare på väg som ska titta på Nudgning inom
avfallsområdet.
Mårten Danckwardt-Lillieström: Solvärmelast och dagsljus. Ej valt grönt fjärrvärme. Tar in
miljöbyggnad för sent med arkitekterna.
Emil: Skanska har egen kvalitetsmärkning och system, valt att ta de delar som man tycker är bra i bla.
Miljöbyggnad, men sen anpassat efter egen norm.
Grön fjärrvärme: Stärka med allokering på pappret är inte bra. Funderat internt om det är möjligt
fossilfritt avfall – sälja grön produkt.
Tea: Vi vill ha en bra dialog – avfall uppstår som vi behöver ta hand om. Är det fjärrvärme som petar
ner från guld till silver. Fjärrvärme med av avfall blir tung ur miljöaspekt. Kopplingen mellan var
avfallet kommer upp och var det förbränns finns inte.
Emil: Vi behöver lyfta frågorna inom branchen. Forum för att hitta lösningar, gemensamt
förslag. Stångåstaden är inte medlemmar i SGBC. Digitalt miljönätverk.
Emil: Ny BBR från 2020-09-01. Boverket har webbinarium 2020-09-03. Viktningsfaktorer
ändras. Det har blivit något lättare för fjärrvärme mot tidigare.
Teresia på TvAB önskar ett bra samarbete i de här frågorna.
Teresia på Stångåstaden deltog i en arbetsgrupp i början av Klimatdialogen, har runnit ut i
sanden. TvAB bjuder in till dialog- samarbetsforum.
Nästa träff för Klimatdialogen i april 2021.
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