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Samrådsprotokoll  
Datum: 2 juni 2021   Ort: Gotland (Hemse, Visby, Klintehamn, Slite) 

Närvarande:  

Philip Bergström (Järn AB Södertorg, mfl) Adrian Berg von Linde (Geab) 

Peter Patomella (Slite Utveckling, mfl) Anna Ekman (Geab) 

Tony Klintström (Gotlandshem) Oskar Lindehejd (Geab) 

Björn Sandqvist (Region Gotland) Maria Lindström (Geab) 

Michael Modin (Region Gotland)  

Lars Gahnström (Slite Utveckling)  

 

Genomförda möten i samrådsprocessen:  

Introduktions- och samrådsmöte 2 juni 2021 

kl 14:00-15:00 via Microsoft Teams.  

Alla Geabs företagskunder var inbjudna, följande deltog: Gotlandshem, Region 
Gotland, Slite Utveckling mfl samt Järn AB Södertorg mfl 

Agenda för mötet, inklusive val av justeringsman, presenterades. 
Björn Sandqvist, Region Gotland, valdes att justera protokollet. 

Geab berättade om Prisdialogen, Geabs prispolicy, Geabs fjärrvärmeproduktion och 
pågående projekt.  

Beräknade livscykelkostnader för fjärrvärme, luft/vattenvärmepump med elspets, 
bergvärmepump med elspets, samt parametrar och antaganden för dessa 
redovisades. 

Geabs prisändringsmodell för 2022 samt prognos därefter presenterades. 
Prisändringsmodellen inkluderar en justering av energipriset samt ökad 
flödespremie/-avgift för att ytterligare öka incitament till energieffektivisering. 

Diskussion 

Det blev en öppen diskussion och en bra dialog mellan Geab och de olika företagens 
representanter. 

Fråga om förutsättningarna i kalkylberäkningarnas elpris, beräkningarna är gjorda 
med ett fast pris-avtal på 5 år, har inte ett rörligt elpris varit billigare över tid? 
Svar: med ett fast elpris så blir förutsättningarna kända istället för att gissa vad det 
rörliga elpriset blir framöver 
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Fråga om volymrabatten, är det per anläggning det beräknas eller på kundbasis? 
Svar: Det är per anläggning. 

Fråga: är det rätt att ta ut flödesavgift när det ibland är olika framlednings-
temperaturer som kan leda till ökade kostnader för kund? 
Svar: Det tas inte ut någon flödesavgift under juni, juli och augusti. Det bör gå att 
justera anläggningen så att det blir ett effektivt energiuttag efter kända 
förutsättningar. Vid markant avvikande framledningstemperatur så önskar Geab 
signal om dessa. 

Fråga: kommer den här informationen att skickas ut? 
Svar: ja, när protokollet är justerat kommer det att skickas till alla närvarande, samt 

presentationsmaterialet för mötet. 

Summering av diskussionen:  

Bra diskussion generellt med frågor och kommentarer. 

Godkännande av prisändringsmodell och prisjustering 

Geab frågade om deltagarna om de godkände Geabs prisändringsmodell och att 
Geab följer sin prispolicy att vara konkurrenskraftiga gentemot alternativa 
uppvärmningsformer. Genom detta arbetar Geab för en långsiktighet i sin 
prissättning och motverkar därmed kraftiga svängningar i priset. 
Deltagarna godkände prisändringsmodellen och att planerad prisjustering 
följer Geabs prispolicy. 

Synpunkter och bemötande av dessa: 

Diskussion om variation i framledningstemperatur, påverkar kundanläggningar, tex 
kan det vara svårt att leverera tappvarmvatten till slutkund, är det ett generellt 
problem eller endast i Visby då det inte upplevs på samma sätt på de andra orterna? 
Det bestämdes att ett separat möte med berörd kund ska hållas framöver för att se 
över dessa frågor samt uttalades en tydlig vilja från Geab att vara behjälpliga i detta. 

Kommentar: årlig höjning av flödesavgiften är ett incitament för ökad 
energieffektivisering hos våra kunder. 

Aspekter att beakta i det fortsatta arbetet: 

- 

Kvarstående synpunkter från kunder till Prisdialogen:  

- 

Kvarstående synpunkter från fjärrvärmeleverantören till Prisdialogen:  

- 
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Visby 2 juni 2021 

 

 

 

Maria Lindström - Vid Protokollet        Justerat av Björn Sandqvist 


