Passion
energi
för

Toppmöte

– prat om miljö, klimat och
politik med Ibrahim Baylan

Kliv för klimatet
i Gislaved
Många nöjda
i Boden
Bra fart i Sundsvall
Stefan Swärds krönika

EN KOSTNADSFRI BRANSCHTIDNING FÖR ENERGIBRANSCHEN FRÅN SUPPORTFÖRETAGET

NR 1 2018

LEDARE
Tove Åkerman-Stenman

Möte med
mersmak
S

OM OBOTLIG NÖRD inom energi
branschen och som konsult inom den
samma möter jag ständigt nya spännan
de människor. Människor som, precis
som jag, brinner för energifrågorna och
som dagligen viger sina yrkesverksamma liv åt att
arbeta med sin passion: Energi.
Du får här läsa om mötet mellan två olika
världar, energimarknaden och energipolitiken,
när jag träffade landets energiminister.
Vi hade, en solig vårdag på Rosenbad, förmånen
att få träffa Ibbe, som han kallas, eller mer korrekt
Ibrahim Baylan, energiminister i Sveriges regering.
Tanken var ett samtal kring de viktiga frågorna –
men också att få ställa de känsliga frågorna.
Allt detta på ett trevligt och inspirerande sätt.
Det blev ett riktigt bra möte.
Han tog sig verkligen tid och ville lyssna på vad
våra kunder – alltså energibolag över hela landet –
ser som viktiga frågor.
Jag fascineras över att vi, med våra olika bak
grunder, egentligen arbetar med samma frågor och
inom precis samma område – fast på två helt olika
planhalvor. Baylan är född i Turkiet, jag är född i
Sverige. Baylan är man, jag kvinna. Baylan politiker
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i regeringen, jag företagsledare inom näringslivet.
Olika men ändå lika.
Hur kan vi tillsammans, och med våra olika
inriktningar, möta framtidens utmaningar inom
energiområdet? Hur kan vi inspirera varandra?
Idag läser beslutsfattare över hela energi-Sverige
vår tidning Passion för Energi och jag vill med det
ta nummer så ett frö som jag hoppas kan växa till
något riktigt bra för oss alla. Nämligen att finna
en väg där politiken och näringslivet tillsammans
kan gå hand i hand för en lösning på framtidens
energifrågor.
Både när det gäller de svåra frågorna och de
frågor där vi är mer samspelta.
Det här numret av Passion för Energi lyfter frå
gan om hur vi, utan att kasta paj eller att ignorera
varandras olika verkligheter, kan bygga broar för
framtiden inom energiområdet?
Det är oerhört inspirerande tycker jag.
Du får dessutom läsa om vad som händer hos
Bodens Energi, Sundsvall Energi och Gislaved
Energi.
Trevlig läsning!
Tove Åkerman-Stenman, vd Supportföretaget

REPORTAGE
Boden

Boden
lyfter
Bodens Energi har satsat
hårt och hittat nya affärsmöjligheter. Och får Mycket
Väl Godkänt av sina kunder.

E

N KVINNA PÅ Brogatan i Boden
stannar till när vi frågor om
vägen. Hon bevisar att myten
om tysta norrlänningar är just en
myt. Tvärtom pratar hon mycket
och länge om sitt Boden och slutar med att
konstatera:
– Jäkligt bra plats att leva i. Stockholm
är ju trevligt också, jag jobbade där förr,
men synd bara att det ligger så förbaskat
långt från allt.
Egentligen säger den meningen det
mesta.
Allt handlar om perspektiv.
Södra Sverige pratar gärna om platser
som Boden som långt borta – men står
man på Brogatan i Boden är det ju södra
Sverige som är långt borta.
Boden, en kommun med knappt 30 000
invånare och en tätort med knappt 20 000,
mår idag rätt bra.
Liksom Bodens Energi.
Hans Stålnacke, med en bakgrund
med 25 år i energibranschen inom först
norsk oljeindustri och sedan i Vattenfall
koncernen, är sedan 1,5 år vd på det
kommunalägda bolaget.
Han pekar på en rad positiva faktorer:
– Vi bygger nu ett avfallseldat kraft
värmeblock, en investering på 800
miljoner. När den blir klar vid årsskiftet

Hans Stålnacke, vd
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REPORTAGE
Boden
En satsning på 800 miljoner
kronor i ett avfallseldat
kraftvärmeblock bidrar till den
cirkulära ekonomin.

2018–19 innebär det att vi nästan helt
eliminerar den fossila olja som vi använder
som spets.
– Vi bidrar dessutom mycket till den
cirkulära ekonomin, som det pratas om
nu, genom just avfallsförbränningen.
Det mesta avfall från norra Norge, norra
Sverige och norra Finland passerar Boden
på något sätt. Vi tar hand om energin i
detta avfall, som annars kanske skulle
hamna på deponi, och omvandlar det
istället till el och värme.
KLIMATBOKSLUT
När företaget gjorde ett klimatbokslut
visade resultatet att Bodens Energi som
bolag minskat utsläppen med 82 000 ton
koldioxid genom just avfallsförbränningen.
Klimatnyttan motsvarar att alla invånare i
Boden skulle avstå från att köra bil under
två år.
Det senaste året har det dykt upp andra
affärsmöjligheter.
Stora datacenteretableringar har
hamnat i just Boden. Kanske just för
att Boden är Boden. I huvudsak har de
etableringarna skett i nedlagda försvars
anläggningar. Bodens Energi bygger
och distribuerar elen till de här extremt
elintensiva anläggningarna.
Hans Stålnacke konstaterar:
– Varför vi, och inte Stockholm eller
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Uppsala, fått de här etableringarna beror
dels på att det finns goda förutsättningar
här med elkraften i Lule älv, dels genom
ett bra samarbete mellan Bodens Energi,
Vattenfall, Boden Business Park och
organisationen Node Pole.
Han pratar om att de är ”snabbfotade”
med korta beslutsvägar och menar att
Boden dessutom ligger geografiskt bra i
den så kallade Fyrkanten (samlingsbegrepp
för kommunerna Boden, Luleå, Piteå och
Älvsbyn).
– Det ger oss en ganska stark position
med tre mil till Luleå med bland annat
universitet och flygplats. Nu är det Luleå
som växer kraftigast. Jag skulle önska att
Boden skulle växa befolkningsmässigt
också, säger han.
Den befolkning som finns gillar på det
stora hela Bodens Energi.
– Vi har gjort en NKI och en NMI.
Där har vi framför allt fått bekräftat
vad vi är duktiga på, men även vad vi
behöver förbättra. Det är värdefullt att få
en ordentlig g enomlysning.
Han har genom åren arbetat med många
företag som gör kund- och medarbetar
undersökningar.
– Det var första gången jag arbetade
med Supportföretaget. Jag uppskattar att
de ger intervjuer stort utrymme. Utskrivna
citat med kunder ger en ny dimension till

hur man ska tolka resultaten, säger han
och fortsätter:
– Dessutom visade de stort stöd både
före, under och inte minst efter undersök
ningen. Det gör att vi känner oss viktiga
som kund.
JOBBAR MED RESULTAT
Resultaten går han och hans kollegor
igenom med medarbetarna och tar efter
det fram handlingsplaner.
– Vi har bildat en kundpanel, med stora
kunder och företrädare för små kunder,
där vi kan stämma av det som kommer
fram i NKI:n, säger han.
För bra kan som bekant alltid bli bättre.
– En stor utmaning, som vi nog delar
med hela branschen, är att rekrytera rätt
kompetens. Det är lite huggsexa mellan
energibolagen. Vi har, som så många, en
slimmad organisation men noterar att det
blir ökad administration hela tiden. Det
drivs inte av oss utan av våra myndigheter,
men det är ju en verklighet som vi måste
förhålla oss till.
Detta oavsett om man håller till
långt b
 orta i Boden eller långt borta
i Stockholm.

Kunderna gav medarbeterna
på Bodens Energi
MVG i undersökningen.

BODENS ENERGI
Ett kommunalägt energi
bolag med elhandel,
eldistribution, försäljning,
fjärrvärme, småskalig
vattenkraft, bredbandoch fiberverksamhet.
85 anställda.

Kundbemötandet
är viktigt.

Hans Stålnacke, vd
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Ibrahim Baylan, energi
minister, tog emot Passion för
Energi för att prata passionerat
om energifrågor med
Tove Åkerman Stenman.

REPORTAGE
Ibrahim Baylan

Ministern möter
marknaden
Det blev ett spännande möte mellan Ibrahim Baylan och
Tove Åkerman Stenman. Båda drivs av stort engagemang,
pratar lätt och mycket - och brinner för energifrågan.

E

NERGIMINISTER IBRAHIM BAYLAN TAR
emot Supportföretagets vd Tove Åkerman
Stenman i Rosenbad. De ska prata om
energifrågor.
Fast det börjar i en helt annan ände.
– Vet du en sak, berättar Tove, att jag träffade
faktiskt Olof Palme en gång. Jag var tio år och
följde min pappa för att lyssna på tal. Jag fick till
och med komma in i Olof Palmes buss och prata
med honom. Jag tyckte att det var otroligt stort.
Tänk att han, statsministern, tog sig tid med en
tioåring!
Ibrahim Baylan nickar och säger:
– Jag förstår det. Jag träffade också Olof Palme
en gång när jag var kring 15 år. Han kom till Hal
lunda, där jag hade bott i tre år, och jag tyckte det
var så coolt att statsministern skulle komma till
vår förort. En ledare bland vanligt folk, det fanns
inte där i Turkiet där jag kom från. Han kom, höll
ett eldfängt tal, tog folk i händerna. Det var året
innan han mördades.
I dessa två helt olika möten med Olof Palme
föddes kanske insikten om att politik är viktigt för
ett samhälle. Oavsett vilken politisk åsikt man har
är det genom politik, genom att politiker träffar
sina väljare, som ett samhälles lagar och regler
formas.
När Ibrahim Baylan den här dagen bjuder Tove
Åkerman Stenman på kaffe är det på sitt sätt ett
60-tal av landets mindre till medelstora energi
bolag han möter.
– Våra kunder är energibolag som aktivt jobbar
för att bli bäst på kundnöjdhet och som, med

anledning av detta, verkar för korta och effektiva
beslutsvägar. När jag pratar med dem märker jag
hur viktigt det är att de får göra sin röst hörd,
berättar Tove Åkerman Stenman.
Ibrahim Baylan konstaterar:
– Eftersom vi bereder ett förslag om ny elnätsreg
lering har jag träffat både kundföreträdare och de
stora bolagen och kände faktiskt att det saknades
något och bad departementet ordna så att jag fick
träffa företrädare för även de små bolagen.
Många mindre elnätsföretag, föreningar och
kommunägda bolag vill inte att den elhandlar
centriska modellen ska bli en verklighet. Vad säger
du? Ska vi skrota den här och nu?

– Haha, om vi tittar på regelverket idag måste
man vara på det klara med att hela energisektorn
förändras. Det innebär svårigheter. Hur ser vi till
att regelverk och annat hänger med? Om jag vore
ett litet energibolag idag skulle jag se på framtiden
med stor tillförsikt, oavsett hur man tittar på det
nuvarande regelverket. Den viktigaste valutan
är närheten till kunderna. Där uppfattar jag att
de små energibolagen har en annan närhet till
kunderna än de stora. Men, haha, jag brukar inte
skrota något på stående fot.
Okej då.

– Men jag är den första att säga att teknikutveck
lingen springer före lagstiftningen. Ett exempel:
en av skrivningarna i Energiuppgörelsen är att vi
ska ta bort anslutningsavgiften för havsbaserad
vindkraft. Något Energimyndigheten har fått i
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REPORTAGE
Ibrahim Baylan

uppdrag att ta fram. Efter 2016 fick jag
frågan vad jag tror att det innebär. Med
stöd av Energimyndighetens analyser
gjorde jag misstaget att säga att jag tror
att det inte betyder så mycket i närtid,
utan kanske först mot 2020- och 2030-ta
len. Tji fick jag! I vissa delar av Nordsjön
börjar man laborera med idén att bygga
vindkraftparker utan subventioner. 1,5
år senare! Det visar svårigheten med den
snabba teknikutvecklingen. Man ska akta
sig för att bygga sin politik på teknikspeci
fika lösningar. Vi ska bygga ramar, bygga
riktlinjer och låta marknaden verka. Där
är det svenska certifikatsystemen ett av de
bästa exemplen.
Vilka frågor tror du kommer att vara en ut
maning när det gäller kommande politiska
uppgörelser inom energiområdet?

– Olika frågor är av olika karaktär. En del
frågor kan vara politisk utmaning, även
om vi har en bred uppgörelse, och andra
frågor är utmaningar just för att vi befin
ner oss i en tid då det är oerhört svårt att
göra kvalificerade gissningar.
Majoriteten av våra närmare 60-talet en
ergibolagskunder över landet har väldigt
nöjda kunder. De vill vara och är ständigt
nära kunden. Kan regeringen göra något
för att nyansera den negativa bilden av
energibranschen som kommer fram ge
nom framförallt en del stora aktörer?

– I högsta grad. Vi försöker få stabilitet
kring energipolitiken och ett regelverk
som alla begriper. Nu har vi dessutom
ett förslag som vi beställt från Energi
inspektionen som handlar om mer balans
i systemet för avgifter på elnätet. Men till
slut är det så att bolagen måste ta ett eget
ansvar för hur de agerar. Om man gör
bedömningen, som jag gör och som jag
tror börjar bli mer och mer internationellt
vedertagen, så är den starkaste valutan du
har i framtiden relationen till dina kunder.
Jag skulle vara ganska orolig om jag
gång efter gång i index hamnar långt ner.
Det finns de som resonerar att goodwill
visserligen är bra men att det syns inte på
sista raden. Jag tror det är kortsiktigt att
tänka så.
Sverige är i världsklass när det gäller
klimatvänlig energiproduktion. Upplever
du att det beror på bra politiska beslut
eller bra grundförutsättningar?
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– Både och. Ta vindkraften, till exempel.
Det blåser 1,5 meter mer här än i Tysk
land. Det ger, har jag fått lära mig, 25-30
procent mer el på vindsnurrorna. Vi har
en levande skogsindustri vilket ger många
restprodukter som går att använda inom
värmesektorn och transportsektorn.
Vattenkraftproduktion, som på många
sätt är en välsignelse för landet, kommer
att vara en stor tillgång även i systemet
med allt mer småskalig och väderberoen
de elproduktion som växer fram. Trettio
terawattimmar går att lagra i dammarna.
Ibrahim Baylan lutar sig fram och betonar:
– Fantastiska förutsättningar alltså, men
vi har därutöver haft en aktiv politik. Det
började inte nödvändigtvis med miljön
utan med kostnaderna. Det är lätt att
glömma. När oljekrisen kom på 1970-talet
var vi ett av världens absolut mest olje
beroende länder. Då gick kostnaderna upp,
vilket blev startpunkten till en omställning.
Det har krävts både piska och morot.
Sverige har varit duktigt på detta. Intro
duktionen av koldioxidskatten 1991, olika
stödprogram mot hushållen för att byta ut
oljepannor, treglasfönster och så vidare.
Han menar att varje introduktion av
något nytt varit väldigt kontroversiellt
och säger att det alltid argumenterats för
att landet tappar i ekonomisk styrka och

tappar i konkurrenskraft.
Men, men, tittar man bakåt har det varit
precis tvärtom.
– Det har gjort Sverige mer konkurrens
kraftigt, gjort industrin mer konkurrens
kraftig. Vår energisektor ligger cirka 25
år före den globala. Men vi kan inte sitta
nöjda. Vi måste driva på för att bli ett av
de första länderna i världen som visar att
det går att leva ett bra liv med tillgång till
värme, vatten och energi när du behöver –
utan att det förstör miljön och klimatet.
Ibrahim Baylan lutar sig ännu mer
framåt för att ännu mer betona vikten av
det han säger:
– Om jag sagt det för tio år sedan hade
det låtit alltför optimistiskt. Men jag är
helt säker på att det går. Och att det går
snabbare än vi tror. Är det någon som
saknar oljepannan hemma? Någon som
drömmer om att få tillbaka det klorblekta
pappret? Nej, jag tror inte det. Vi har
miljöanpassat och våra liv har blivit bättre
av det. Så ser jag det.
Energiöverenskommelsen var en stor
politisk framgång. Vilka frågor känner du
idag att ni har stor politisk samsyn kring?

– Energiuppgörelsens politiska text på sju
sidor omfattar egentligen alla delar. Vi har
gemensamt röstat igenom ett stort antal

IBRAHIM BAYLAN OM…
…ATT LAGA MAT:
– Jag har jobbat i restaurang i sex år. Det
är kul om man har tid, annars tråkigt. Min
paradrätt är nog långkok på lamm, ett
recept från min mor.

”Jag träffade Palme en gång”. ”Jag också!” Ministern och Supportföretagets
vd hade en hel del att prata om.

förslag i riksdagen. På många sätt är det
ett unikt tillfälle i svensk energipolitisk
historia. Det är mycket större samsyn
kring energipolitiken än det någonsin
varit, även om det givetvis finns olika
uppfattningar.
I Mälardalen ser vi en effektbristsituation
under uppseglande. Med kraftproduk
tionen alltmer i norr och befolkningen
alltmer i söder ökar distributionsbehovet,
samtidigt som energiintensiv industri som
exempelvis datahallar vill investera… Hur
löser man det?

– Det finns en frustration att våra plan
processer tar så lång tid. Svenska kraftnät
säger att det tar tio år för att bygga en
stamlina, varav åtta års planerande och
två års byggande. Vi måste titta på om
det går att förenkla, samtidigt som vi
försäkrar att människor självklart har en
möjlighet att påverka sin närmiljö.
– Teknikutvecklingen inom energi
sektorn gör att vi har stora möjligheter
att möta många av de här utmaningar
na. Svenska kraftnät jobbar på det. De
har tiodubblat sin investeringsnivå det
senaste decenniet. Jag tror de behöver
höja takten ännu mer. Vi måste bland
annat implementera digitalisering och
automatisering av smarta nät.

Detta är egentligen inte ditt bord, men
har du någon inblick i de s.k. ”brännheta
skatterna” som hårt skulle drabba de
bolag som har avfallsförbränning? Skulle
det gå att lägga den skatten så nära
problemkällan som möjligt, alltså inte
straffa avfallsförbrännare utan snarare
producenterna av plastpåsar och annat?

– Ja, detta ligger på miljöministerns bord.
Jag vet att den frågan bereds fortfarande.
Samtalet löper på. Det blir många
skratt. Att båda två brinner för energi
frågor märks tydligt.
Ibrahim Baylan funderar på frågan om
han har dåligt samvete för energi- och
miljöfrågor i sitt privatliv?
– Egentligen inte. Jag är född i en by där
vi levde primitivt. Vi hade inte tillgång till
el och varmt vatten. Livet var väldigt hårt.
Där jag bor nu med min familj skulle vi
säkert kunna göra betydligt mer men vi
försöker återvinna, bor i energieffektivt
hus och så vidare. Av och till känner jag,
wow, det är fantastiskt att vi har det så
här. Att få duscha varmt varje morgon! I
grund och botten vet vi att det här är ett
oerhört bra sätt att leva, men vi måste ta
bort klimat- och miljöpåverkan. Så, nej,
jag har inte dåligt samvete utan snarare
ger privatlivet mig ett driv att kunna vara
med och förbättra.

…SINA ARBETSTIDER:
– Det låter som en klyscha men ordet
jobba är felplacerat när man pratar med
en minister. Som minister är man alltid i
tjänst. Jag är ju ansvarig även om jag är
sjuk eller ledig. Jag kan inte, om något
händer, säga att jag var ju sjuk den dagen.
Jag är fortfarande ansvarig för det som
statsministern gett mig i förordnande.
…ATT KOPPLA AV:
– När jag var skolminister hade jag inga
barn och min flickvän, som nu är min
hustru, pluggade i Umeå. Jag jobbade,
jobbade, jobbade. Kopplade jag av kanske
jag spelade dataspel, träffade kompisar
för att bowla, läste en bok. Nu är det
mesta kopplat till mina två barn.
…MOTION:
– Jag försöker få in motion sedan några
år och har märkt att jag löser problem
bra då.
…PASSION FÖR ENERGI:
– Jag älskar att en tidning heter Passion
för Energi!
När har du riktigt kul på jobbet?

– Mest hela tiden. Det är faktiskt
fantastiskt roligt att få jobba med de här
frågorna. Haha, det hade jag kanske inte
riktigt trott när statsministern ringde
mig…

nr 1 2018 |

passion för energi   9

REPORTAGE
Sundsvall

MVG i Sundsvall
Hur länge Sundsvall Energi arbetat med hållbar utveckling?
Sedan Sundsvall brann vill man säga. Men det är faktiskt längre ändå.

A

NDERS JONSSON, vd för
Sundsvall Energi med cirka
100 anställda, konstaterar:
– Vi startade för mer än 150
år sedan i Sundsvall utifrån ett
trygghetsperspektiv. Gatlysen skulle göra
stan trevligare och säkrare att vistas i. Att
gatorna är upplysta på kvällarna reflekte
rar ingen över nu, som man gjorde för 150
år sedan, men den NKI vi gjorde nyligen
visar att leveranssäkerhet är det som kun
derna sätter främst.
Och där ingår, bland annat, fungerande
gatubeslysning.
I år – 150 år efter starten och 130 år efter
den stora stadsbranden som födde uttrycket
”sedan Sundsvall brann” som ett mått på
länge sedan – kan han och marknadschefen
Kristina Svensson presentera företagets allra
första Hållbarhetsredovisning, ett tecken på
hur viktig den frågan är i samhället idag.
Och Sundsvall är inget undantag.
Snarare tvärtom.
– Det finns tre dimensioner av hållbar
utveckling; social, ekonomisk och eko
logisk. Vi väljer att följa upp vårt håll
barhetsarbete mot FN:s 17 globala mål
som är uppsatta till 2030, säger Anders
Jonsson.
Han menar att den sociala hållbarheten
är den mest utmanande. De sociala dimen
sioner som är mest påtagligt kopplade till
verksamheten är hög leveranssäkerhet som
bidrar till trygghet i Sundsvall, att verka
som en bra arbetsgivare samt att ta ansvar
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Nöjda.
Kristina
Svensson
och Anders
Jonsson.
Fotograf: Katarina Lövgren

för integrationsarbetet i samhället genom
att, till exempel, erbjuda praktik eller an
dra arbetsmarknadskopplade aktiviteter.
Han ser leveranstrygghet, där just fung
erande gatlysen ingår som en liten del, som
en social dimension i hållbarhetsarbetet.
De andra dimensionerna (ekologisk och
ekonomisk hållbarhet) är i hållbarhetsar
betet mer självklara.
Hela Sundsvall Energis verksamhet
kännetecknas av den andra dimensionen
i hållbarhetsarbetet, ekologisk hållbarhet.
Ett exempel är att ta tillvara på överskotts
resurser i samhället och göra nytta av
resurserna ännu en gång genom att till ex
empel använda spillvärme från industrierna

samt återvinna energi och material genom
hanteringen av avfall.
– Och genom att ständigt trimma och
förbättra utfallet av våra strategiska
anläggningsresurser arbetar vi med den
tredje dimensionen, ekonomisk hållbarhet,
säger Anders Jonsson.
Sundsvall Energi ser att hållbarhetsfrå
gan är viktig. Dels genom NKI-undersök
ningen med privatkunder, dels genom att
vissa stora företagskunder betalar extra
för tilläggstjänster med absolut högsta
miljöprestanda.
När de fick resultatet Mycket Väl God
känd från sin NKI firades det med tårta.
Kristina Svensson berättar:
– Vi har efter det gått igenom resultatet
och är jättenöjda, men det finns förstås
saker att förbättra. Till exempel hur vi
möter kund. Där trodde vi nog att sociala
medier skulle vara viktigare, men telefon
kontakt låg väldigt högt.
Anders Jonsson skjuter in:
– Vi trodde att det var en generationsfråga
men det var inte så. Unga visade sig vara
lika intresserade av direktkontakt. Det tar
vi till oss.
Den insikten, och många andra, arbetar
de vidare med nu. De menar att de 39
A4-sidorna med direktcitat från kunder
var extra intressant.
– De kommer vi att ha mycket stor
användning av. Det är människor i ett
representativt urval av våra kunder som
faktiskt tagit sig tid att tycka något.

Foto: Petra Berggren

Det rullar på framåt för
Sundsvall Energi. F öretaget
har arbetat med hållbar
utveckling länge, länge.
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Stort kliv
för klimatet
i Gislaved
Klimatklivet blev grunden för en stor satsning i Gislaved. En satsning
som både medarbetare, kunder och inte minst klimatet gillar.

L

AGAN, NISSAN, Ätran, Viskan…
Generationer svenskar fick lära
sig att rabbla dessa Hallands åar
i skolan genom ramsan "Laga
Ni, Äta Vi" som räknar åarna
söderifrån.
Utanför Gislaved Energis lokaler på
Mårtensgatan rinner ån Nissan vackert på
sin väg mot Halmstad – som en påminnelse
om hur viktig miljön och klimatet är.
Inne i lokalerna är miljön och klimatet
också en stor fråga.
Hans Brunström, vd för Gislaved Energi,
och Rikard Bondéus, värmechef, slår fast:
– För våra kunder är det en viktig fråga.
Det ser vi i kundundersökningar och,
förstås, när vi möter våra kunder på stan.
För två år sedan tog miljösatsningen fart
i Gislaved genom det så kallade Klimat
klivet, ett investeringsstöd till lokala och
regionala åtgärder för att minska utsläppen
av koldioxid.
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Rikard Bondéus tar oss tillbaka till
hösten 2015:
– Vi hade fokus på klimatsmart fjärr
värme redan då och av en händelse var
jag på ett möte angående information om
klimatstöd, där redovisades det att ett
energibolag hade fått klimatpengar för
utbyggnad i ett annat område, Smålands
stenar.
En tanke föddes och tanken blev snabbt
till handling.
– Vi gjorde i början av 2016 en förutsätt
ningslös marknadsstudie av hur det såg ut
mellan fossila bränslen och biobränslen i
kommunen och gjorde sedan utifrån den
en ansökan. Naturvårdsverket svarade
positivt på vår ansökan och i juni 2016
fick vi pengar.
Hans Brunström fyller i:
– Vi fick drygt 41 miljoner kronor och
investeringen är på ungefär 95 miljoner. Vi
sökte pengarna med syfte att kunna bygga

ut fjärrvärmen till Anderstorp.
I området Gislaved-Anderstorp går
nämligen en gasledning som mynnar ut i
Limmared, där det gamla klassiska glas
bruket idag bland annat producerar flaskor
till Absolut Vodka.
– Vi insåg att här fanns en väldigt stor
förbättringspotential i tätområdet kring
gasledningen och behovet av fjärrvärme
konvertering visade sig vara stort.
– I oktober 2017 kopplade vi ihop
Anderstorp och Gislaved genom en mil
lång fjärrvärmeledning. Nu är det full fart
på pannbyggnationen. Den är klar men
intrimningen av ny panna pågår. Bränsle
mixen är nu 98 procent biobränslen och
2 procent olja. Vi är helt klart på väg åt
rätt håll.
De har i ett första skede koncentrerat sig
på framförallt flera stora fastighetsbolag,
industrier och föreningar med lite större
lokaler.

Foto: Christel Lind

Full fart på pannbyggnationen när
Gislaved tar ett kliv för klimatet.

Hans Brunström konstaterar:
– Projektet har löpt på väl sedan starten
och nu har vi tagit stora kliv framåt. De
två stora aktörerna var med direkt från
början, alltså kommunens egna fastigheter
och det kommunala bostadsbolaget Gisla
vedshus. Dessa två är grunden och sedan
har det kommit in andra aktörer.
– Kunderna tycker det här är positivt.
Vi ska verka för samhällsutveckling med
miljö i fokus. Nu har vi ju byggt den tunga
stora infrastrukturen med panna och
huvudledningar, nu handlar det om att
fortsätta bygga ut fjärrvärmenätet.
Fördelen med att koppla ihop fjärr
värmeledningarna mellan Anderstorp
och Gislaved var framförallt att få en
centraliserad värmeproduktion. Vi har
fortfarande kvar satellit-panncentraler ute
i nätet i händelse av störningar.
– Vi hade ansvar för driften av ett min
dre närvärmenät i Anderstorp med badhus

GISLAVED ENERGI
Gislaved Energi Elnät AB äger och ansvarar för drift och underhåll av elnätet
i Gislaved med omnejd. Gislaved Energi
säljer el, fjärrvärme och andra energi
tjänster. Företaget har 19 anställda.

Hans Brunström, VD.

Hans Brunström och Rikard Bondéus ser i
kundundersökningen att miljön är en viktig
fråga. Gislaved Energi fick i sin NKI-2018
betyget 81,67. Vilket motsvarar MVG.
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GISLAVED
Gislaveds kommun är en välmående
landsortskommun. Här bor det närmare 30 000 invånare. Kommunen
är belägen i GGVV-regionen (Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd).
Det finns åtta tätorter i kommunen,
varav Gislaved är den största.
(Källa: Gislaved kommun)

och skola åt kommunen innan. Det var det
som fanns, säger Rikard Bondéus.
Hans Brunström lägger till:
– Det är bra att produktionen kommer
från ett håll och även att bygga redundans.
Säkerheten är alltid viktig.
Satsningen fortsätter nu i form av för
tätningar.
– Det handlar nu om att förvalta det här
och att bygga ut fjärrvärmen på ett bra
sätt, säger Hans Brunström.
Hur viktigt miljöarbetet är på Gislaved
Energi vittnar nästa rekrytering om. Hans
Brunström berättar:
– Vi ska rekrytera en energiingenjör
som bland annat ska jobba med framtiden
och utveckla våra produkter. Hur ska vi
till exempel paketera våra solcellspaket?
Vi ska även utreda möjligheterna till en
solcellspark.
Självklart står kunderna i fokus. Gislaved
Energi finns ju ytterst till för att se till att
invånarna i kommunen får ett bra liv. Tio
miljoner kronor har Gislaved Energi nu
fått från kommunen för att jobba med ett
bredbandsprojekt för att stärka även den
infrastrukturen.
– Det är roligt att konstatera att vi har
god kundnöjdhet. Miljön är viktig för våra
kunder och det ska synas i det vi gör, säger
Hans Brunström.
… och Nissan där utanför fönstret ser ut
att hålla med.
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Stora investeringar har gjorts i Gislaved
för att satsa på fjärrvärme och andra
miljösatsningar.

KRÖNIKA
Stefan Swärd

P

Swärds
Värld

OLITIK OCH ENERGIBRANSCHEN är nära
sammankopplade. Energifrågorna har
alltid haft en politisk laddning, alltifrån
50- och 60-talets vattenkraftsdebatter,
70-talets kärnkraftsdebatter, 90-talets
avreglering av elmarknaden och 2000-talets debatter
om elpriser, konkurrens och elmarknad.
Vi närmar oss ett nytt riksdagsval som kommer
att bli en rysare. Det blir svårare än någonsin att
bilda en majoritetsregering.
Det är nästan omöjligt att nuvarande regering med
Socialdemokraterna och Miljöpartiet med stöd av
Vänsterpartiet, får en egen majoritet efter valet. Att vi
får en ny alliansregering med egen majoritet är också
osannolikt. Den faktiska situationen är att vi har två
alternativa minoritetsblock med Sverigedemokraterna
som vågmästare, och så kommer det att vara även
efter valet i september. Det skapar en knepig besluts
situation i riksdagen efter valet när man ska utse en
statsminister. Antingen får Sverigedemokraterna välja
vilket block man vill stödja som då kan bilda reger
ing, en otänkbar lösning. Eller också gör man upp om
att det största blocket får bilda regering. Det blir då
återigen en ganska skör minoritetsregering som har en
majoritet i riksdagen emot sig.

En möjlighet att skapa en regering med majoritet i
riksdagen är att Socialdemokraterna regerar tillsam
mans med Moderaterna, det är den modell man valt i
Tyskland. Det är dock helt osannolikt, det har aldrig
testats i Sverige. Socialdemokraterna och Modera
terna är politiska huvudmotståndare och politiska
konkurrenter.
Ett annat alternativ är att Socialdemokraterna
bildar en regering över blockgränsen. Det är troligen
Centerpartiet och Liberalerna som skulle kunna
nappa på en sådant erbjudande. Det förutsätter att
det är helt uteslutet att bilda en alliansregering. En
blocköverskridande regering måste få en majoritet
i riksdagen, man kommer inte att orka med att för
handla internt, och sedan söka ett stöd i riksdagen
för sin politik. Med dagens opinionssiffror är det
inte möjligt att bilda en regering med Socialdemo
kraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna
med en egen majoritet i riksdagen.
Ett alternativ kan vara att Moderaterna bildar en
regering själva. Moderaterna är nog mindre känsliga
än andra allianspartier att få stöd från Sverigedemo
kraterna för en regeringsbildning. Om det blir en
stark högervind i valet och M och SD tillsammans
får över 40 procent av rösterna är en renodlad
Moderatregering ett möjligt alternativ.
En socialdemokratisk minoritetsregering är också
en möjlighet, den får då söka stöd för sin politik i
riksdagen både åt vänster och höger. Miljöpartiet
har sargats hårt av fyra års regerande och de kan
behöva viss återhämtning utanför en regering.
Hur som helst, det är svårt att sia om utgången
och riksdagsvalet 9 september kommer att bli en
rysare. Det som dock är ganska säkert är att statsmi
nistern i höst kommer att heta Stefan eller Ulf.
På grund av energiöverenskommelsen där nu
varande regering har gjort upp med Moderaterna,
Centerpartiet och Kristdemokraterna, kommer
energipolitiken att bli ganska lika nästa mandat
period, oavsett hur regeringen kommer att se ut. Det
har skapats ett energipolitiskt samarbete i riksdagen
med en stor politisk bredd som kommer att överleva
nästa riksdagsval oavsett vilka partier som ingår i
regeringen.
Det kommer att finnas stora energipolitiska utma
ningar nästa mandatperiod med fortsatt omställning
av energisystemet med dess utmaningar för bland
annat elmarknaden och elnäten. Det kommer dock
inte att skapa politiska låsningar över blockgränsen.
Energipolitiken kommer inte att prägla valrörelsen.
Vi får dock räkna med att Centerpartiet och Miljö
partiet kommer att debattera vilket av dem som är
bästa regeringsalternativet ur miljösynpunkt.
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www.supportforetaget.se
Kundservice: +46 (0)221 42 000

Passion för Energi är en miljömärkt energibranschtidning, kostnadsfri och helt fri
från reklamfinansierade reportage. Den är vårt sätt att ge tillbaka inspiration till
en fantastisk bransch. Vi som ger ut Passion för Energi är ett ledande marknads
undersökningsföretag inom energibranschen. Vi tror på marknadsundersökningar
utöver det v anliga och träffsäkra analyser där statistiken får gå hand i hand med
innovationen, känslan och upplevelsen. Här får ni ta del av allt det spännande som
händer i vår värld, ute hos våra kunder och inom energipolitiken. Oavsett om du är
kund hos oss idag eller inte, låt dig inspireras. Varmt välkommen!
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