
Lidköping Energi utökar
kunddialogen med klimatdialog
Kommunalägda Lidköping Energi är sedan 2018 medlem i Prisdialogen. Prisdialogen är en 
nationell modell för lokal dialog och central prövning av prisändringar på fjärrvärme, vars 
syfte är att stärka kundernas infl ytande. Nytt för 2019 är att Lidköping Energi utökar kund-
dialogen till att även innefatta lokala klimat- och miljöfrågor.
   - Vi vill vara transparanta gentemot våra kunder med vår prismodell, men även hur vi 
arbetar med miljöfrågor samt vår miljönytta, säger bolagets Värmenätschef Katja Nylén.

Medlemskapet i Prisdialogen innebär en stärkt ställning 
för kunden och genom ökad insyn är målet ett rimligt, 
förutsägbart och stabilt pris på fjärrvärme. Lidköping 
Energi har under 2018 haft fl era samrådsmöten med 
representanter från olika kundgrupper där bolaget 
presenterat ekonomi, framtidsplaner samt fördelning av 
intäkter och kostnader. Under 2019 har bolaget valt att 
komplettera Prisdialogen med Klimatdialogen vars syfte 
är att uppnå minskad klimat- och miljöpåverkan. 

Målet är att representanter från de olika kundgrupperna 
tillsammans med representanter från bolaget gemen-
samt diskuterar och inspirerar varandra samt tar fram 
planer för lokalt arbete kring klimat- och miljöfrågor.

Bättre framtidsplanering
I början av april samlades därför kundrepresentanter till 
Pris- och Klimatdialog hos Lidköping Energi. 
   - Vi ser att Prisdialogen hjälper våra kunder med bättre 
underlag för sin egen budgetering och framtidsplanering. 
Samtidigt får vi en bild av de kommande årens behov 
av fjärrvärme vilket underlättar för oss inför kommande 
investeringar, säger Katja Nylén.

Nytt för i år var att kundrepresentanterna fi ck presentera 
sina egna energi- och klimatmål för de kommande åren 
samt att Lidköping Energi presenterade sina miljömål.
   - Vår förhoppning med Klimatdialogen är att vi, tillsam-
mans med våra kunder, gemensamt kan hitta och genom-
föra åtgärder för minskad klimatpåverkan, säger bolagets 
Miljösamordnare Johan Ekblad.

Lidkö ping Energi har omkring 60 anstä llda och ä gs av Lidkö pings kommun. Dygnet runt fö rser bolaget 4 200 kunder i Lidkö ping med driftsä ker och 
klimatsmart fjä rrvä rme, som framstä lls genom fö rbrä nning av å tervunnet restavfall eller fö rnybart brä nsle. Ur samma process framstä lls hetvatten 
och process å nga fö r industrin, samt el. Genom kostnadseffektiva och moderna energisystem ä r ambitionen att bidra till utvecklingen av ett mer 
hå llbart samhä lle.

Fossilfritt Sverige
Lidköping Energi informerade vidare om den miljönytta 
som görs genom energiåtervinning av avfall som annars 
skulle förbränts utan att energin tagits om hand eller 
lagts på deponi. Bolaget skrev nyligen under Fossilfritt 
Sveriges gemensamma färdplan för fossilfri uppvärmning, 
där visionen är att uppvärmningssektorn ska vara helt 
fossilbränslefri år 2030 och år 2045 vara en kolsänka 
som hjälper till att minska de totala svenska växthusgas-
utsläppen.
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