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Styrgruppsmöte nr 2 2019 för Energibranschens
standardiseringsprogram inom SIS 2019
0B

Närvarande:
Anna Hinderson, Vattenfall (ordförande)
Harald Andersson, E.ON Energilösningar
Per Lindeberg, Göteborg Energi
Leif Nordengren, Energiföretagen Sverige (ersätter Johanna Rosenlind idag)
Susanne Stjernfeldt, Energiforsk
Ej närvarande:
Ola Axelsson, Stockholm Exergi (inbjuden att delta som gäst)
Datum och tid: 2019-05-16 kl 09:00 – 12:00 (mötet förlängt, ny starttid 08:30)
Plats: Konferenslokal Tallen alternativt Skype

Mötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Leif
ersätter Johanna på dagens möte och han kommer att få besked om han
kan få en permanent plats. Samtliga presenterade sig.
Erik Rylander på Stockholm Exergi har fått frågan angående efterträdare till
Ulrica Eliasson i styrgruppen, och han har skickat frågan vidare till sin
kollega Ola Axelsson.

2.

Dagordningens godkännande
Föreslagen dagordningen godkändes, med tillägg att efter punkt 2
(Föregående mötesprotokoll) gå direkt till punkt 4 i dagordningen (Budget
och beställningar 2019), se punkt 5 nedan, och att fokusera mötet på
denna.

3.

Föregående mötesprotokoll
Protokollet från föregående möte godkändes och lades till handlingarna.

4.

Styrgruppens roll
Styrgruppen beslutade att denna punkt utgår från dagens agenda pga
prioritering av andra frågor.

5.

Budget
Styrgruppen hade fått ta del av en rapport som skrivits på Göteborg Energi
där det lyfts fram negativa konsekvenser av den föreslagna budgeten för
2019 och de gjorda neddragningar i avgiften till SIS inom fjärrvärme och
värmemätningsområdet (TK 300, TK 407, TK 408) vilket begränsat antal
deltagare och farhågor för ytterligare åtstramningar nästa år.
Vi konstaterade att det har varit flera bantningar av budgeten de senaste
åren.
2016: Budget 2,3 mkr. Konsekvensanalys inför neddragning genomfördes.
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2017: Minskad budget till 1,4 mkr, men med en buffert på 350 kkr, totalt
1,75 mkr.
2018: Budget 1,4 mkr.
2019: 20 % neddragning till 1,12 mkr
Harald berättar att det till följd av neddragning i avgiften tills SIS för TK 300
(25 istället för 50 kkr) har SIS skickat ut fakturor till enskilda företag istället
vilket upprört flera utförare.
Susanne berättar att SIS nu hävdar att endast 2 deltagare från samma
företag per avgift accepteras. Styrgruppen anser att Energiforsk får välja
två valfria deltagare, oavsett företagstillhörighet.
Leif deltar i TK 300 Förtillverkade fjärrvärmerör och berättade att det är
mycket att göra i kommittén. Tidigare har Energiforsk finansierat 6
personer, nu finansieras Lennart Pettersson, Stockholm Exergi. Leif
berättade att i TC107 så händer det också mycket och Niclas De Lorenzi,
Norrenergi är aktiv i den gruppen, och att har fått en egen faktura från SIS.
Vi kommer att få information från Leif (den 24 maj) angående om SIS har
hittat en annan finansiär till svensk ordförande. Efter detta vet vi om vi har
100kkr till annan verksamhet.
Diskussion om behov och möjligheter till utökad finansiering, t.ex. från
Vinnova, Energimyndigehten (Program TERMO) eller något av Energiforsks
Forskningsprogram. Bedömdes värt att undersöka.
Styrgruppen beslutade att
- Susanne tar fram en skrift till SIS där vi förtydligar att vi betalar för 13
platser (14 om Hydrotermi, 15 om TK 601) och att det ska innebära att
upp till 30 personer får pekas ut som deltagare (oavsett
företagstillhörighet). Detta ger en möjlighet att sprida arbetet och
engagemanget i branschen samt att arbetet hanteras kostnadseffektivt.
Efter att Anna har granskat denna ska Susanne kalla till ett extra Skypemöte så att styrgruppen kan ta beslut.
- Susanne ska prata med samtliga som eventuellt kan vara berörda av
den ekonomiska nedskärningen där de ska få information om historik
och kunna reda ut oklarheter.
- Susanne ska prata med olika program på Energiforsk om de kan hjälpa
till med specifik finansiering samt se om det finns ny möjlighet till
allmän finansiering av Vinnova.
- Anna ska prata med programmen Future Heat och SEBRA om det går
att få ekonomisk stöttning.
- Anna tar fram en skrift som beskriver struktur, innehåll och status, som
efter synpunkter från styrgruppen, kan skickas till utförarna.
Susanne lyfte frågan om styrgruppen önskade byta sekreterare i
styrgruppen. Styrgruppen beslutade att de ville behålla sittande. I övrigt
bör frågan hanteras av Susannes chef och Energiföretagen.
6.

Mötesstruktur 2019
Styrgruppen beslutade att denna punkt utgår från dagens agenda pga
prioritering av andra frågor.

7.

Uppföljning av verksamheten
Styrgruppen beslutade att denna punkt utgår från dagens agenda pga
prioritering av andra frågor.

8.

Kommunikationsaktiviteter

Sida 3 (3)

ENERGIFORSK AB
Styrgruppen beslutade att denna punkt utgår från dagens agenda pga
prioritering av andra frågor.
9.

Övriga frågor
- Tore Åhlström från Vattenfall presenterade TK 588 Effektiv
Energianvändning.
Tore berättade att han kommer från Umeå där han arbetade med
bl.a. biovärme. 2005 började han på Vattenfall där han är
intäktsansvarig och arbetar med reservkraft på Gotland.
2009 engagerade han sig i standardiseringsfrågor då ISO 50 001 blev
aktuellt. 2011 kom den första standarden och en uppgraderad
version i juni 2018. Sverige har velat, och varit framgångsrika i att få
en struktur så lik 14 001 som möjligt (USA ville ha den som 9 001).
Den nya standarden trycker mer på ledningens engagemang.
Nu ligger fokus på 50 004 guidelines som behöver uppdateras.
PL på SIS är aktiva men inga experter. Inom gruppen finna 4 mycket
aktiva deltagare från Stora Enso, Jernkontoret, Sandvik och RISE.
Lagen om energikartläggning borde aktualisera området då revisorer
kan notera avvikelse.
Inge Pierre var mycket engagerad i arbetet som bedrevs av CEN i
Bryssel och han har ingen ersättare. Tores bedömning var att det inte
kommer att vara några extraordinära insatser som krävs framöver,
men att en bevakning krävs.
Aktiva länder är bl.a. Tyskland, Irland och USA.
-

Henrik Wingfors på Energiföretagen har föreslagit att vi ska publicera
våra styrgruppsprotokoll. Styrgruppen tyckte att det var ett bra
förslag och beslutade att publicera protokoll på hemsidan.

10.

Möten 2019
Nästa möte bokades
- måndag den 9 september kl 10:00-14:00. Tema:
Ekonomi och Harald ska presentera Fjärrvärme & Värmemätning.
- torsdag den 7 november kl 15:30 – 16:30, i anslutning till seminariet

11.

Mötets avslutande
Ordförande tackade för ett väl genomfört möte och avslutade mötet.

Vid anteckningarna

Justeras

Susanne Stjernfeldt, sekreterare

Anna Hinderson, ordförande

