ENERGI I VÄRMLAND
Peter Danielsson, SERO, inledde programmet med en energiutblick mot Europa. Han
berörde främst EU‐direktiven om hållbar utveckling inom energiområdet och Sveriges mål i
detta sammanhang.
Christer Söderberg fortsatte med information om utvecklingen på den oroliga elmarknaden,
där vi på två år fått se elpriserna nästan halveras.
Christer Hedberg, ordförande i VDVF, informerade om ett möte med Fortum, där deras nya
nättariffer för producenter redovisades. De nya nättarifferna innehåller en effekttariff, som
gör det känsligare för de producenter som har elkonsumtion kopplad till kraftproduktionen.
Slutsatsen av detta föredrag blev att blev att producenterna måste bilda en
förhandlingsgrupp för att på ett kompetent sätt förhandla med Fortums nätavdelning.
Olof Edén tog sista passet före lunch genom att
beskriva den verksamhet på energiområdet man
bedriver inom Energikontor Värmland, en
verksamhet som syftar till att främja ökad energi‐
effektivisering och ökad satsning på förnybar energi‐
Eftermiddagen inleddes med programpunkten egen
energi, där Leif Göransson, SERO, inledde med att
visa exempel på lyckade projekt inom solenergi och
hur man projekterar solcellsinstallationer, Roland
Davidson, SERO, fortsatte med att presentera en
förprojektering av ett vattenhjulsdrivet värme‐
pumpsprojekt och Christer Söderberg redogjorde för
en närvärmeanläggning med god lönsamhet på en
gård i Sörmland.
Olof Edén, Energikontor Värmland

Solpanelerna i Storfors var en självklar punkt på programmet och Olof Edén som i högsta
grad varit inblandad i dessa anläggningar, gav oss en intressant insyn i beslutsprocessen,
slutresultatet och den dramatiska nedgång i pris på solcellsanläggningar som ägt rum bara
på två år.
Vissa organisationer har på senare år försökt sätta käppar i hjulet för den småskaliga
vattenkraften och Gunvor Axelsson från Svensk Vattenkraftföreningen, SVAF, försökte
orientera oss i den juridiska och opinionsmässiga djungel många anser råder för närvarande.
Det är helt uppenbart att rättsläget har blivit osäkrare och villkor som tidigare gällde vill vissa
intressen försöka ändra. Men SVAF arbetar hårt för att bevaka vattenkraftens intressen.
En fråga det har varit mycket fokus på i Värmland är behovet av och regelverket för omlöp
kring kraftverksdammar för att skapa vandringsvägar för fisk, hur effektiva de är och vilka
intressen som gynnas. Florudsälven i Brunskog har varit i fokus i denna fråga och Christer
Hedberg, som själv har ett kraftverk i Florudsälven, redogjorde för många märkliga turer.
men slutligen blev det ett beslut om ett omlöp som han och hans familj kunde acceptera.
Arbetet med omlöpet vid hans kraftverk har påbörjats men det är mycket arbete, och
kostnader, kvar innan det börjar rinna vatten i omlöpet och en utvärdering om det fungerar
som tänkt.
SERO m fl. föreningar har, genom sitt gemensamägda bolag FEAB, för medlemmarnas
räkning tecknat ett avtal med det danska elhandelsbolaget NEAS om inköp av el från

medlemmarna. Det blev ett flerårsavtal där det finns möjligheter för medlemmar att teckna
avtal upp till 3 år med ett högt värde på ursprungsgarantierna. Detta torde vara det bästa
ramavtal som hittills tecknats för våra medlemmar.
Roland Davidson avslutade programmet med att redogöra för den specialförsäkring SVAF
har tagit fram för sina medlemmar och för några dammhaverier som inträffat de senaste
åren, där särskilt dammhaveriet i Hästberga i Skåne fått stor publicitet.
Dagen avslutades med ett besök på Fortums vattenkraftverk i Storfors där man haft den
goda smaken att behålla en av de två turbinaggregaten från ca 1920 som en museal del
bredvid den nya moderna från 2006. Här kunde man verkligen se nära 90
årsteknikutveckling, men nog var väl det gamla aggregatet mer intressant?
Christer Söderberg

