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

Närvarande:  

Per-Erling Evensen Adrian Berg von Linde (Geab) 

Pawel Petersen Anna Ekman (Geab) 

 Oskar Lindehejd (Geab) 

Mari-Louise Persson (Prisdialogen) Maria Lindström (Geab) 

 Tenny Larsson (Geab) 

  

 

Genomförda möten i samrådsprocessen:  

Introduktions- och samrådsmöte 2 juni 2021 

kl 18:00-19:00 via Microsoft Teams.  

Alla Geabs privatkunder var inbjudna, följande deltog:  
Per-Erling Evensen och Pawel Petersen 

Agenda för mötet, inklusive val av justeringsman, presenterades. 
Per-Erling Evensen valdes att justera protokollet. 

Ordet lämnades över till Mari-Louise Persson från Prisdialogen varvid en 
presentation om Prisdialogen följde. 

Därefter berättade Geab om sin prispolicy, Geabs fjärrvärmeproduktion och 
pågående projekt.  

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. 

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

Summering:  

De frågor som kom diskuterades löpande under presentationen och redovisas 

nedan: 

Fråga: Varför sägs det att fjärrvärmen är helt fossilfri, det släpps ju trots allt ut CO2, i 
jämförelse med en elpanna som drivs av ”grön el”? 
Svar: CO2-ekvivalenten för fjärrvärme är 0 (noll) därför att det är svensk råvara som 
används till förbränningen. När det återplanteras skog så kommer den att binda den 
CO2 som släpps ut vid förbränning och därför är fjärrvärmens CO2-ekvivalent 0. 

Fråga: Har alla kunder samma pris? 
Svar: Nej, vi har två kategorier av kunder baserat på hur stor årsförbrukning man har, 
under eller över 50 MWh/år samt en volymrabatt.  

Fråga: Vem är det som betalar för utbyte av tex fjärrvärmeväxlaren, Geab eller 
kunden? 
Svar: Det är kunden som äger fjärrvärmeväxlaren och står för kostnaden.  

 

Synpunkter och bemötande av dessa: 

- 

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 Per-Erling Evensen 


