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Sammanfattning
Finland har åtagit sig att leva upp till EU:s gemensamma utsläppsmål, som hela tiden stramas åt och tar vårt samhälle närmare en omställning till mer förnybar energi. Med EU:s Ren
energipaket kommer även Community Energy att lyftas upp på den nationella agendan.
I takt med detta utvecklar och inrättar nya lokala energigemenskaper projekt som främjar
lokalproducerad förnybar energi, med till exempel sol, vind, biomassa, biogas eller bergvärme som energikälla. Medborgarna finansierar, utvecklar och driver gemensamt dessa anläggningar för förnybar energi. Finland är ingen föregångare för CE, men inte heller
en eftersläntrare. I Finland är värmeföretagande den vanligaste formen av CE. En ny trend
är installationen av bergvärmepumpar i radhus och flervåningshus och det finns även
några exempel på CE produktion med vindkraft, i symbioser med biogas, vid byahus och
i pilotprojekt.
Ett av de största hindren för CE i Finland är att den nuvarande lagstiftningen stödjer stora,
centraliserade energiaktörer. Medborgargrupper stöter ofta på hård lagstiftning och övervakning, höga kostnader och tung rapportering när de vill grunda produktionsanläggningar samt distributionsnätverk och -stationer för förnybar energi. Det har varit svårt att
vara en aktiv energimedborgare framför allt för dem som bor i flervåningshus i städerna.
I den nuvarande situationen är det inte ekonomiskt lönsamt för bostadsaktiebolag att utnyttja el som producerats med en gemensam solenergianläggning även i bostäderna vid
sidan av de gemensamma utrymmena, eftersom elen går via elmätaren och man är tvungen
att betala överföringsavgifterna för den. I dagsläget är det i praktiken omöjligt att grunda ett småskaligt elnät för förnybar el i grannskapet (t.ex. i ett småhusområde), eftersom
detta är så dyrt och hårt reglerat genom lagstiftning (kriterierna som tillämpas är lika
hårda som för stora nätbolag). I dagsläget är det inte heller ekonomiskt lönsamt för hushåll
eller bostadsaktiebolag att sälja egenproducerad solel till elnätet, om nätbolaget inte tillämpar en lönsam ersättningsmodell. Generellt sett har svagheten i stödsystemet för förnybar
energi varit att understöden är kortvariga och osammanhängande. De har varit bundna till
korta regeringsperioder och det har inte funnits några garantier om kontinuitet.
I Finland är en av de starkaste drivkrafterna för CE att stenkol inte kommer att kunna användas i energiproduktionen efter år 2029. Därför måste den nuvarande stenkolsanvändningen i fjärrvärme ersättas (ca 20% av dagens fjärrvärmeproduktion är stenkolsbaserad).
Den teknologiska utvecklingen i anslutning till förnybar energi fungerar som drivkraft för
CE. I takt med att tekniken utvecklas ökar även volymerna, till exempel i fråga om alternativa trafikbränslen. De understöd och den finansiering för förnybar energi som finns att
tillgå främjar CE. Åren 2020–2022 kan bostadsaktiebolag och husägare ansöka om energiunderstöd hos Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). År 2020 kan
bostadsaktiebolag även ansöka om understöd för laddningsinfrastruktur för elbilar. Åren
2018–2021 kan konsumenter ansöka om konverteringsstöd för ombyggnation av en bensin- eller dieseldriven personbil till en gasdriven hos Transport- och kommunikationsverket (Traficom). Aktörer som grundar symbioser med biogas kan ansöka om investeringsstöd, investeringsstöd för jordbruket och inmatningstariffer. CE kan även finansieras med
olika typer av lån, till exempel gröna obligationslån. För bostadsaktiebolags energirenoveringar kan även gröna finansieringsleasingavtal och traditionella bostadsaktiebolagslån
användas.
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På den finländska landsbygden finns gemenskapsanda i bysamhällen och inom hobbyverksamhet. Det uppstår även en ny sorts gemenskapsverksamheter inom ideologiska
(i de stora städerna framför allt miljövärden) och tekniska experiment, vars plattformar är
de sociala forumen på internet. Finland har även en stark andelslagstradition som är en bra
organiseringsform också för CE projekt. Inom området CE kan man se många möjligheter
inom den närmaste framtiden. Dessa har att göra med EU-lagstiftningen och den nationella lagstiftningen; dels utvecklingen i fråga om CE, dels de befintliga målen för minskning av koldioxidutsläpp. Också den tekniska utvecklingen kommer att generera nya möjligheter för CE, till exempel inom kombinerad användning av förnybar energi.
I den här handboken ger vi praktiska och användbara tips och råd för alla som vill främja
Community Energy. Vi går igenom olika faser inom främjandet av CE och ger råd kring
dessa, utformade som byggstenar. Dessutom berättar vi om ett verktyg som använts för
främjande av CE inom Co2mmunity-projektet: arbetet i RENCOP-grupper. Vi beskriver
några exempel på projektets arbete kring detta ämne i Nyland och Södra Österbotten.
Slutligen lyfter vi fram misstag som en aktör som vill främja CE bör undvika. De största
misstagen är att ignorera lokala kunskaper och den lokala kontexten, fördela nyttan och
bördan ojämlikt mellan aktörerna, passivitet, förhalande, arrogans och avsaknad av konkreta åtgärder (i både kommunikation och handlingar). Därefter fokuserar vi på positiva saker som kommunrepresentanter och vanliga medborgare kan göra för att främja CE.
Kommunrepresentanter kan aktivt stödja medborgarnas processer genom att samordna
dessa, lämna in motioner, ordna möten, erbjuda stöd med bland annat tillståndsärenden,
finansiering och rapportering, genom kommunikation och kampanjer samt genom att
inspirera andra. Medborgarna i sin tur kan greppa de möjligheter som erbjuds när lagstiftningen ändras och genom finansiering inom området CE. De kan vara aktiva föregångare
och genomföra tekniska försök inom området förnybar energi. De är utgångspunkten och
det är deras aktivitet inom sociala nätverk och på gräsrotsnivån som möjliggör lösningarna för CE. Det är också för dem som denna handbok är skriven.
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Summary (in English)
Finland has committed itself to EU’s tightening goals to diminish Co2-emmissions and
this will lead us towards energy transition. Due to EU’s winter package, community energy
is transposed also to our national agenda. This will lead to new local energy communities,
which will develop and set up projects to promote renewable energy from local sources,
such as solar, wind, biomass, biogas and geothermal heat. Citizens co-finance, co-develop
and co-operate these renewable energy plants. Finland is not at the forefront of community
energy, neither is it lagging behind. Most typical form of community energy in Finland
is heat entrepreneurship. A new trend is to install geothermal heat pumps into terraced
houses and multiapartment buildings. In addition, we have some examples of community
energy among wind power, biogas symbiosis, village houses and pilots.
Biggest barrier in the way of community energy in Finland is that current legal structure
support big centralised operators in the energy field. Citizen groups often run into strong
regulation, surveillance, costs and heavy reporting in setting up renewable energy
production plants and distribution networks. It has been difficult to be a local champion
especially for the residents of multiapartment buildings of the cities. In current situation
it is not economically feasible to use the solar energy produced by a housing company on
a common system inside individual apartments as the electricity goes through individual
electric meters and individual apartment owners would need to pay grid fees and electricity
taxes. It is practically impossible to set up a small electricity network distributing renewable
electricity among neighbours (e.g. among private houses), as it is so expensive and heavily
regulated – the criteria are as stringent as for the big net operators. For the private
houseowners or housing companies it is currently not economically feasible to sell the
produced solar energy to electric network, unless the net operator has viable compensation
model at use. In general, the weakness of the financial support system of the renewable
energy has been the short-termed availability of financing. The subsidies have been tied to
the short governmental terms and there has been no certainty of their continuity.
One of the biggest drivers of community energy in Finland is the recently (2019) enacted
law according to which coal cannot be used in energy production after the year 2029.
Therefore, the current use of coal in district heating must be replaced (around 20 % of
the current district heating is fuelled by coal). The technological development related to
renewable energy serves as a driver for community energy. As the technology develops,
the volumes grow, e.g. related to alternate vehicle fuels. The financial support and other
financing currently available further community energy. Housing companies and owners
of private houses can apply energy aid from the Housing Finance and Development Centre
of Finland (ARA) in 2020-2022. Housing companies can also apply support for the charging
infrastructures of the electric cars. The consumers can also apply for conversion support
from the Finnish Transport and Communications Agency (Traficom) to convert a petrol or
diesel driven car to gas driven between the years 2018 – 2021. The actors setting up biogas
symbioses can apply for an investment fund, a building investment fund for farms and a
feed-in tariff. In addition, community energy is possible to be financed by different types
of loans, such as green bonds or in connection to the energy renovations of the housing
companies with green leasing contracts or traditional company loan.

8

Community spirit can be found from the Finnish countryside among the village societies
and recreational activities. Also, new forms of community action are formed around ideals
(especially in the big cities) and technical experiments for which the platform can also be
the social networks of the internet. In Finland there is a strong tradition for cooperatives,
which is a good organisational structure also for the projects of community energy. There
are many foreseeable possibilities to advance community energy in the nearby future.
These possibilities are related to EU-level and national regulation, which are evolving in
connection to community energy or are related to the CO2-emmissions diminishing goals.
Furthermore, technological development will enable more renewable community energy.
The possibilities are also related to the integrated use of different renewable energies.
In this handbook we will provide practical and beneficial tips and advice to those, who
wish to promote renewable community energy. We will go through different phases of
promoting a community energy project and offer advice to these different phases in the
form of building blocks for the community energy development. We will describe the tool
used in the Co2mmunity-project to promote community energy, namely renewable energy
cooperative partnership (RENCOP). As examples, we will explain the work that has been
conducted in relating to this in two regions of Finland: Uusimaa and South Ostrobothnia.
In the final part of this handbook, we will first explain common mistakes that persons
wishing to promote community energy should avoid. The biggest mistakes are ignoring
local know-how and context, unequal distribution of the benefits and burdens among
actors, passiveness, stalling, arrogance and lack of practicality (in communication and
actions). Then we move on to those positive things, which the municipality representatives
and ordinary citizens can do to promote community energy. Municipality representatives
can actively support the processes of the citizens by coordinating them, making initiatives,
organising meetings, offering support on matter related to permits, financing and reporting,
communicating and campaigning and inspiring others. Citizens on the other hand can
grab on to the possibilities of renewable community energy, which are made available by
the changing legal structure and existing funding. They can be active frontrunners, the
promoters of the technical experiments in the field of renewable energy. They are the
starting point and in their social networks and in their grassroot level activity the solutions
of the renewable community energy are made possible and they are the very reason why
this handbook was written.
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Inledning

1 Inledning
I din hand har du Finlands handbok om Community Energy (CE). Ämnet är högaktuellt, och
olika exempel på CE har vuxit fram i allt fler länder, även i Östersjöområdet och här hos oss
i Finland. CE har lyfts upp på agendan i EU1 och i vetenskapliga diskussioner. I vissa länder,
till exempel Danmark och Tyskland, har CE spelat en mycket central roll i omställningen
till mer förnybar energi.
Den här handboken ger dig en överblick över Community Energy. Handboken är indelad
i tre delar. Först ges en genomgång av det aktuella läget för CE i Finland. Vilken typ av förnybar energi och CE har vi just nu? Vilka drivkrafter och hinder för CE finns i vårt samhälle
just nu? Vilka möjligheter skulle vi kunna ha om vi var villiga att ta vara på dem? Svar på de
här frågorna hittar du i kapitel 2.
För det andra är du säkerligen intresserad av på vilka sätt du kan främja Community Energy.
Var kan jag börja? Hur kan jag inspirera andra att medverka? Hur kan vi finansiera ett CE
projekt? Hur driver vi projektet framåt? Hur ska vi arbeta på lång sikt och efter att det CE
projektet har avslutats? På dessa mycket praktiskt orienterade frågor ger vi svar och tips
i kapitel 3 där vi behandlar byggstenarna för Community Energy. I detta kapitel presenterar
vi även ett strukturellt verktyg som främjar CE: RENCOP (renewable energy cooperative
partnership, alltså strategiska partnerskap för förnybar energi). Projektet Co2mmunity,
inom vilket denna handbok har tagits fram, har fått igång sådana RENCOP-partnerskap
i sammanlagt åtta länder och nio områden. I Finland har verksamhet till skillnad från de
andra länderna funnits i två områden: Nyland och Södra Österbotten. På så sätt har vi fått
insikt i två mycket olika landskap: det landsbygdsdominerade Södra Österbotten och det
stadsdominerade Nyland. Av dessa exempel framgår att projekt för CE kan startas på lite
olika sätt beroende på målgruppen och verksamhetsmiljön. Mer om dessa RENCOP-exempel kan du läsa i kapitel 3.
Avslutningsvis så är du med största säkerhet intresserad av de lärdomar om främjande av
förnybar energi och aktivering av medborgare som vi har fått under Co2mmunity-projektet, oavsett om du är en vanlig medborgare (kanske representant för en medborgarorganisation) eller representerar en kommun. I det sista kapitlet, kapitel 4, ger vi tips med vars
hjälp du kan undvika de största misstagen vid genomförandet av ett projekt för CE. Du kan
också tillsammans med oss dryfta frågan ”Vad kan jag – som kommunrepresentant eller
medborgare – göra för att främja Community Energy?”.

1

| Till exempel innehåller paketet ”Clean energy for all Europeans”, som trädde i kraft i mitten av 2019, lagstiftning som i framtiden kommer att påverka Community Energy. Vilka former detta antar i vårt land beror
på hur dess innehåll sätts i kraft i vår nationella lagstiftning. Till exempel tar det omarbetade direktivet för
förnybar energi direkt ställning till gemenskaper och fastställer att ”medlemsstaterna ska ta hänsyn till
särdragen hos gemenskaper för förnybar energi när de utformar stödsystem, så att dessa kan konkurrera
om stöd med andra marknadsaktörer på lika villkor.” Direktivet uppmuntrar även till åtgärder som underlättar för gemenskaper för förnybar energi att vara öppna för gränsöverskridande deltagande. Detta skulle
främja omställningen mot decentraliserade energisystem. Det är väl värt att följa upp på vilket sätt direktivet sätts i kraft i vår nationella lagstiftning. Mer information om bland annat EU-lagstiftning och unionens
energistrategier finns på: https://ec.europa.eu/energy/en/topics.
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Vad är Community Energy

1.1 Vad är Community Energy - medborgarenergigemenskaper?
”Projekt för Community Energy främjar produktionen av förnybar energi från lokala
källor såsom vindkraft, biomassa, vattenkraft och bergvärme. Detta sker genom de
lokala gemenskapernas aktiva deltagande. Medborgarna samfinansierar, utvecklar
tillsammans och bedriver gemensamt produktionsanläggningar för förnybar energi samt främjar distributionen av hållbar energi, till exempel lokala värmenät och
laddplatser för biogas. Aktiv kommunikation, transparent beslutsfattande och lokal fördelning av nyttan gör att Community Energy projekt vanligtvis är väl accepterade i samhället. Således är främjandet av CE projekt ett mycket lovande sätt att
utöka förnybar energi i Östersjöns område.” Co2mmunity (2017)

Community Energy handlar om lokala invånare som går samman och producerar förnybar
energi tillsammans. Det kan vara grannar som förenar sina krafter för att producera solel
på höghustaket, inte enbart för att användas i gemensamma utrymmen utan även i enskilda
bostäder. Det kan vara kommuninvånare som äger aktier i ett lokalt vindkraftverk. Samma
kommuninvånare kan även köra elbilar som drivs med elen från ortens vindkraftverk eller
med någon annan lokalt producerad förnybar energi. Det är mycket sannolikt att invånarna även har skaffat dessa elbilar genom en gemensam upphandling (som har sparat dem
pengar) och i samband med detta skaffat en extra elbil för delning så att inte alla familjer
behöver äga två bilar. Ett exempel på CE är en liten by där man gör sig av med oljepannorna i husen och ersätter dem med ett småskaligt värmenät där värmen produceras med
flis. Det kan vara en liten bygemenskap som byter ut byahusets oljepanna mot antingen en
flispanna eller bergvärme och möjligtvis även installerar solpaneler på husets tak. Det kan
också vara byinvånare som testar installation av en mikro-CHP-anläggning för att producera el och värme för ett litet bostadsområde eller till exempel byahuset eller närskolan.
Det omarbetade direktivet om förnybar energi avser med medborgarnas gemenskap för
förnybar energi en juridisk person som grundas på öppet och frivilligt deltagande. Den är
oberoende och förvaltas effektivt av aktörerna eller medlemmarna som ingår i gemenskapen. Dessa aktörer eller medlemmar finns i närheten av de projekt för förnybar energi
som ägs och utvecklas av den juridiska personen. Aktörerna eller medlemmarna är fysiska personer, små och medelstora företag eller lokala myndigheter (t.ex. kommuner). Gemenskapens främsta syfte är att ge sina aktörer eller medlemmar eller de lokala områden
där den är verksam miljömässiga, ekonomiska eller sociala samhällsfördelar, snarare än
ekonomisk vinst ((EU) 2018/2001).
Med hjälp av CE kan man minska beroendet av utländska fossila bränslen, öka självförsörjandegraden och miljönyttan, ge makten till människorna i området, främja småskaliga
energidistributionsnät samt öka demokratin och de sociala fördelarna. CE spelar en mycket viktig roll i den kommande energiomställningen där vi byter de traditionella centraliserade energisystemen mot en mer decentraliserad energimodell. Du är förmodligen
intresserad av på vilka sätt CE kan börja användas på din hemort
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1.2 Community Energy i Finland idag

Härnäst följer en kort översikt över användning och produktion av förnybar energi i Finland. Avsnittet belyser bakgrunden för det aktuella läget inom CE. Efter detta går vi vidare
till det som vi framför allt vill främja: förnybar CE i Finland idag.

Jämfört med de andra Östersjöländerna placerar sig Finland ungefär i mitten av skalan för
Community Energy (se tabell 1). Vi är inte föregångare inom CE, men inte heller eftersläntrare. I Finland finns enorm, outnyttjad potential för implementering av lösningar för
CE. Dessutom bör vår lagstiftning uppdateras betydligt för att lagarna ska stödja initiativen
inom detta område.

Community Energy i Östersjöområdet idag
I Co2mmunity-projektet analyserades det aktuella läget för Community Energy i Östersjöområdet. Resultatet var att Danmark, Tyskland och Sverige visar vägen med sina CE projekt.
Dessa länder har en stark tradition inom CE projekt. Finland har potential att bygga ut verksamheten, men här finns färre tydliga initiativ inom området för CE. Av länderna längre ned
på skalan gör Estland och Litauen framsteg i frågan, medan Polen och Lettland halkar efter.
Bild 1 illustrerar skillnaderna mellan länderna.

Användning och produktion av förnybar energi i vårt land
År 2018 låg den totala elförbrukningen i Finland på 87,5 TWh. Nästan 37 procent av
totalförbrukningen producerades med förnybar energi (se bild 2). Träbaserade bränslen
är den viktigaste källan för förnybar energi i Finland. Deras andel av den totala energiförbrukningen är 27 procent. Vikten av träbaserade bränslen blir tydlig när de jämförs med
den näst viktigaste gruppen, som är vatten- och vindkraft. Tillsammans utgör vatten- och
BILD 2 vindkraft endast 5 procent av den totala energiförbrukningen (Statistikcentralen 2018).
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Bild 1. Jämförelse av länderna, baserad på kraften hos strukturella faktorer (contextual
factors) och det aktuella politiska läget (current policies) (Ruggiero, S. et al. 2019).

Bild 2. Totalförbrukning av energi i Finland 20182 Källa: Statistikcentralen, energianskaffning och -förbrukning

Utöver det aktuella politiska läget analyserades alltså även strukturella faktorer. Dessa strukturella faktorer innefattar sociokulturella faktorer och fenomen såsom medborgaraktivism, socialt
kapital, disponibel inkomst, skattemässigt oberoende, tradition av sociala företag/andelslag,
elpriset och tidigare politiska åtgärder. (Ruggiero et al., 2019)
Tabell 1. Community Energy i Östersjöländerna idag

12

Olja
22 %

2

| Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation]. ISSN=1799-795X.
2018, Figurbilaga 1. Totalförbrukning av energi 2018 Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2018/ehk_2018_2019-12-12_kuv_001_sv.html
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Bild 3 visar på ett tydligt sätt den viktiga ställningen som träbaserade bränslen har exempelvis inom industrin och energiproduktionen, för svartlut och inom småskalig vedeldning.
Bilden visar användningen av förnybar energi från år 1970 fram till år 2018. Med undantag
för träbaserade bränslen har alla andra förnybara energikällor fortfarande relativt låga andelar, även om solenergi år 2018 ökade med 63 procent jämfört med 2017 (Statistikcentralen 2018).
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Bild 3. Förnybara energikällor 1970–20183 Källa: Statistikcentralen, energianskaffning och -förbrukning

Finland är ett nettoproducentland för el. År 2018 producerades 67,5 TWh el, vilket är 2,5
TWh mer än året innan (se bild 4). Totalförbrukningen av energi låg emellertid på cirka 87
TWh. Således importerade vi cirka 19,9 TWh eller 22,8 procent av den förbrukade elen från
Sverige, Norge, Ryssland och Estland. Elförbrukningen ökade från omkring 1970 till 2005,
och därefter har den legat på 80–90 TWh (Statistikcentralen 2018).
Ett av målen för vår nationella energipolitik har varit att minska beroendet av importerad
el. Community Energy kan bidra till att detta mål uppnås.
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Bild 5 Elproduktion per energikälla 20185

Bild 6 Elproduktion med förnybara energikällor 20186

Bild 5 visar elproduktionen per energikälla i Finland 2018. År 2018 utgjorde vattenkraft 42
procent, vindkraft 16 procent av elproduktionen med förnybara energikällor, resten utgjordes så gott som bara av träbaserade bränslen (bild 6). Elproduktionen med vattenkraft
minskade 10 procent jämfört med året innan. Orsaken till detta är att mängden vattenkraft
varierar med den årliga vattensituationen. Vindkraften i sin tur ökade med 22 procent från
året innan och träbaserad el med 7 procent. Dessutom ökade produktionen av el från förnybara källor något från det föregående året (Statistikcentralen 2018).
Som man ser i denna statistik, så har användningen av förnybar energi i Finland traditionellt baserat sig på träbaserade bränslen och vattenkraft. Värmepumpar, återvunna bränslen, flytande bränslen och vindkraft är dock på uppgång och används i allt större utsträckning.
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Bild 4. Tillförsel av el 1970–20184. Källa: Statistikcentralen, energianskaffning och -förbrukning

| Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation]. ISSN=1799795X. 2018, Figurbilaga 4. Förnybara energikällor 1970–2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat:
14 5.2.2020]. Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2018/ehk_2018_2019-12-12_kuv_004_sv.html

5

| Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [webbpublikation]. ISSN=1798-5072. 2018,
Figurbilaga 1. Elproduktion per energikälla 2018 Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2018/salatuo_2018_2019-11-01_kuv_001_fi.html

4

6

| Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [webbpublikation]. ISSN=1798-5072. 2018,
Figurbilaga 2. Elproduktion med förnybara energikällor 2018 Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat:
5.2.2020]. Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/2018/salatuo_2018_2019-11-01_kuv_002_fi.html

3

| Finlands officiella statistik (FOS): Energianskaffning och -förbrukning [e-publikation]. ISSN=1799795X. 2018, Figurbilaga 5. Tillförsel av el 1970–2018 Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehk/2018/ehk_2018_2019-12-12_kuv_005_sv.html
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BILD 7
Birkaland

Förnybar Community Energy i Finland

70

Egentliga Finland

66

Södra Österbo�en

62

Nyland

Den vanligaste formen av Community Energy i Finland hittar man hos värmeföretagare.
Värmeföretagare producerar värme för objekt utanför fjärrvärmenätet med hjälp av träbaserad biomassa. En annan form av CE som vinner mark är bergvärmepumpar i flervåningsoch radhus. Vi har också enstaka exempel på grupper (byinvånare, medborgare) som har
blivit producenter av förnybar energi genom att köpa aktier i eller ansluta sig till energiandelslag som producerar vindkraft eller biogas. I ekobyar och ekologiska bostadsområden
finns några exempel på gemensamma värmenät där flis används som värmekälla. Också
byföreningar har ersatt sina gamla oljepannor med förnybar energi, exempelvis bergvärme eller flispanna, eller installerat solpaneler på hustak. Slutligen har vi några pilotprojekt
inom CE som stakar ut riktningen och som visar olika sätt på vilka CE skulle kunna främjas,
om lagstiftningen och de ekonomiska ramvillkoren var gynnsammare.
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I Finland började olika slags energiandelslag (och aktiebolag) uppstå på 1990-talet när oljepriset gick upp. Oljeprisökningen ledde till en betydande ökning av reparationsinvesteringar i fastigheter. Det var förmånligare att ordna uppvärmningen till exempel med hjälp
av värmeföretagarmodellen (Motiva 2010; Lumituuli Oy:s webbplats 27.11.2019).
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Den regionala fördelningen av värmeföretagare i Finland i 2019. (Työtehoseura).

Värmeföretagare
Som det konstaterades i det föregående avsnittet, så har produktionen av förnybar energi
i Finland traditionellt starkt byggt på användningen av träbaserade bränslen. Detta syns
även inom Community Energy; traditionellt använder en stor del av energiandelslagen i
landet lösningar som utnyttjar träbaserad biomassa.
Värmeföretagandet är en finländsk specialitet inom bioenergiområdet. Det är småskalig
företagsverksamhet där värmeföretagaren (eller en grupp värmeföretagare) säljer värme
i stället för virke eller flis till kunderna och får betalt för antalet megawatt som levereras. Denna nya företagsmodell uppstod på landsbygden i Finland på 1990-talet. Då började
bönder producera värme av träbaserade bränslen. Till en början levererade de värme till
skolor och äldreboenden. Senare utvidgades affärsverksamheten till den kommunala fjärrvärmen och till värmedistribution för industriprocesser (Ylkänen 2016).
Värmeföretagarnas kunder kan vara kommuner, staten eller aktörer i den privata sektorn.
Värmeföretagarens affärsverksamhetsmodell varierar; det finns allt från enskilda företag
till företagarringar, andelslag och aktiebolag. Vanligtvis köper värmeföretagaren bränslet, driver och underhåller värmeverket och får inkomster av värmen som produceras. Ofta
gör värmeföretagaren även investeringar i värmeverket och äger det (HECSO:s webbplats
11.12.2019; Ylkänen 2016; Tuohiniitty 2017).
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År 2001 var 53 procent av samtliga värmeföretagaranläggningar aktiebolag och andelslag.
Företagarringar med värmeanläggningsverksamhet utgjorde 9 procent. Ungefär en tredjedel av värmeföretagarna var enskilda företagare. Detta betyder att två tredjedelar av värmeföretagarna var producenter av förnybar Community Energy (se tabell 2). Bild 7 visar
den regionala fördelningen av aktiva värmeverk jämte bolagsform och kundkrets i slutet
av 2019.
Bolagsform
Företagare
Företagarring
Andelslag
Aktiebolag
Övriga
Totalt

Värmeverk
st
163
40
93
151
8
455

%
36
9
20
33
2
100

Panneffekt
%
26
5
25
42
2
100
250,1 MW

Genomsnittlig panneffekt
MW
0,40
0,28
0,68
0,69
0,74
0,55

Tabell 2. Antalet värmeverk och deras panneffekt enligt bolagsform i slutet av 2001 (Solmio och Alanen 2010 enligt
Motiva 2010)
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Användningen av bergvärmepumpar i radhus och flervåningshus
Finländska småhusbyggare har varit intresserade av bergvärme i flera år. En ny trend är
dock att byta från fjärrvärme till bergvärmepump i flervåningshus och radhus. Under åren
2015–2016 bytte sammanlagt 150 rad- och flervåningshus från fjärrvärme till bergvärme
(Tekniikka ja talous 2017). Generellt sett har antalet bergvärmepumpar ökat snabbt i Finland (se bild 8). Den snabba ökningen har ibland kallats för ”världsrekordtempo” (Gebwell
2020).
Det finns ingen officiell statistik över rad- och flervåningshus där man bytt från något annat uppvärmningssystem, till exempel fjärrvärme, oljepanna eller direktverkande el, till
bergvärmepump. Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU uppskattar ändå antalet flervåningshus som under åren 2014–2019 bytt till bergvärme eller till en kombination av frånluftsvärmepump och bergvärmepump till cirka 1 000. Antalet radhus som under dessa sex
år bytt till bergvärme uppskattas till cirka 5 000 (Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU
14.1.2020).
BILD 8
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Bild 8. Utvecklingen av antalet bergvärmepumpar samt prisutvecklingen för el och lätt brännolja 1976–
2015. Källa: Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry och Energipriser, Statistikcentralen. FOS (2016).

Några symbioser med biogas mellan bönder eller byinvånare
I Finland produceras den största delen av biogasen av avfall eller slam. Följaktligen ligger
biogasanläggningarna ofta i anslutning till soptippar eller liknande områden i närheten av
ingångsmaterialets uppkomstort (Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, 10.1.2020). Ofta produceras och distribueras biogas av vinstdrivande energi-, vatten- eller avfallsföretag. En
anläggning för behandling och produktion av biogas kan ägas av en kommun eller en samkommun. År 2018 var fördelningen av biogasanläggningarna följande: 30 stora samhanteringsanläggningar, 18 rötanläggningar, 5 biogasanläggningar inom industrin, 33 deponigasanläggningar och 20 biogasanläggningar i enskilda jordbruksföretag.
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Till skillnad mot de stora aktörerna inom bioavfallsområdet finns det inom jordbruksområdet ett visst antal producenter som använder jordbrukets sidoflöden som ingångsmaterial i biogasproduktionen. Dessa har större intresse av att samarbeta med andra
aktörer än de producenter som bara använder bioavfall (Suomen Biokierto ja Biokaasu
ry, 10.1.2020). Inom jordbruksområdet finns det i Finland några exempel på Community
Energy, till exempel Jeppo Biogas och symbiosen i Palopuro (mer information om symbiosen i Palopuro finns på webbplatsen: https://palopuronsymbioosi.fi/). Jeppo Biogas behandlas i avsnitt 2.2. på sidan 29.

Enstaka exempel på vindkraft, ekobyar, byahus och pilotförsök
Tittar man noga kan man hitta enstaka fallexempel på Community Energy inom vindkraft,
i ekobyar och vid byahus. Dessutom pågår pilotprojekt med några lösningar som kan ses
som exempel på CE. Lösningarna inom pilotprojekten är ofta kopplade till forsknings- och
utvecklingsprojekt.
Ett bra exempel på CE inom vindkraft är Lumituuli, som är en finländsk framgångssaga
om kollektiv medverkan och massfinansiering (mer information om detta fina exempel
finns i avsnitt 2.2 på sidan 25). En annan typ av CE kan hittas vid byföreningars byahus
eller hobbyföreningars fastigheter (t.ex. idrottsföreningars klubbstugor o.d.) där man har
installerat förnybar energi och tagit bort oljepannor. Exempel på detta finns bland annat i
Södra Österbotten.
I Finland finns några ekobyar och ett eller annat ekokvarter som har ett gemensamt uppvärmningssystem som använder förnybar energi. Suomen kestävän elämäntavan yhteisöt
ry (SKEY) listar 16 ekobyar, men bara två av dessa, Kangasalan Yhteiskylä och Kurjen tila
nämner ett gemensamt uppvärmningssystem på sin webbplats (SKEY 18.1.2020; Kangasalan Yhteiskylä 18.1.2020; Kurjen tila 18.1.2020). Ett mer ambitiöst försök med CE genomfördes i Kempele. Här grundades Kempele ekokvarter där man producerade el och värme i
en mikro-CHP-anläggning och distribuerade dem till tio småhus utanför stamnätet.
Vi har även några pilotprojekt som testar CE i anslutning till forsknings- och utvecklingsprojekt. Ett exempel på detta är bostadsaktiebolaget As Oy Tampereen Pohjolankatu 18–20
i Tammerfors, där man installerat många former av förnybar energi (mer information:
https://www.aamulehti.fi/kotimaa/ensimmaisena-suomessa-tamperelainen-kerrostalo-aikoo-myyda-kaukolampoa-sahkolaitokselle-23940592/). Därtill har man till exempel i Helsingfors gjort pilotförsök med en datatjänst för beräkning av ersättningar för
solenergigemenskap (mer om detta fallexempel i kapitel 2, sidan 20). Dessa pilotprojekt
demonstrerar de möjligheter som just nu växer fram i samhället och som blir möjliga när
lagstiftningen ändras och den ekonomiska ramen blir fördelaktigare för denna typ av initiativ.
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2 Verksamhetsbetingelser för Community Energy
i Finland
I det följande ska vi ta en titt på olika slags verksamhetsramar i vårt land. Dessa definierar nuläget och det framtida verksamhetsfältet för ”energimedborgare”, alltså aktiva producent-konsumenter av Community Energy. I avsnitt 2.1 behandlar vi först hinder och
drivkrafter för CE genom att beskriva den ekonomiska, juridiska, sociala och kulturella
ramen. Beskrivningen baserar sig a) på det vetenskapliga arbete som gjorts inom Co2mmunity-projektet, b) på expertsamtalet och workshopen som ordnades under Södra Österbottens expert-RENCOP-möte (den 24.9.2018) om hinder och drivkrafter för CE både i
landskapet och mer omfattande i hela landet, och c) på de övriga källorna som texten hänvisar till.
Efter genomgången av de nuvarande ramvillkoren som styr CE verksamhet i Finland, tittar
vi på de möjligheter för att främja CE som vi har i Finland (avsnitt 2.2). Utöver detta ger vi
praktiknära fallexempel som visar oss vägen mot CE när lagstiftningen för denna typ av
energi blir gynnsammare både på EU-nivå och på nationell nivå.

2.1 Drivkrafter och hinder för Community Energy i Finland
Den ekonomiska ramen
Hinder och drivkrafter: Elprisutvecklingen
Elpriset består av tre delar: energipriset, överföringsavgiften och skatter. Dessa olika
delar utgör ungefär en tredjedel var av elpriset, även om andelarna kan variera beroende på förbrukningsplatsen och förbrukningen (Energimyndigheten 2019).
En konsument som köper el kan inte påverka överföringsavgifterna eller skatterna,
som tillsammans utgör ungefär två tredjedelar av priset. Det är riksdagen som fastställer skatterna medan det lokala nätbolaget bestämmer överföringsavgiften eller
nätavgiften, och konsumenten kan inte påverka dessa utan måste betala sina avgifter
till det nätbolag som finns i området. Den enda delen av elpriset, som konsumenten
kan påverka, är priset för själva elenergin, eftersom konsumenten kan konkurrensutsätta elavtalet. Detta utgör som sagt dock bara ungefär en tredjedel av det totala elpriset (Energimyndigheten 2019; Taivalantti, 2016).
På 2000-talet har elpriset varit relativt lågt i Finland jämfört med den allmänna utvecklingen i Europa. För att främja den finländska industrin har man försökt hålla elpriset lågt. På 2010-talet har dock EU:s starka styrning av energi- och klimatpolitiken
börjat ändra den ekonomiska ramen och även miljövärden har börjat påverka elpriset
(Taivalantti, 2016). Även om elpriset nu stiger, är det, i proportion till köpkraften, fortfarande mycket lågt jämfört med de andra EU-länderna (Energiauutiset 22.5.2019)
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Hinder och drivkrafter: Elöverföringsavgifter
En tredjedel av elpriset utgörs som sagt av elöverföringsavgifter. Ett problem som
förknippas med elöverföringsavgifterna beror på lagstiftningen. Lagstiftningen förhindrar nämligen att bostadsaktiebolag använder el som har producerats med ett solelsystem på ett ekonomiskt lönsamt sätt i bostäderna, utan i stället måste man även
betala elöverföringsavgifterna och skatterna. Vi behandlar detta mer nedan i avsnittet
om lagstiftningshinder.
Å andra sidan är elöverföringsavgifterna, som upplevs som höga, ofta en mycket stark
motivator för medborgare som vill installera egen produktion av förnybar el för att
undvika dessa avgifter. En del av de aktiva medborgarna litar inte på energibolagen
och vill inte vara beroende av dem (Smart energy transitions 2019, del 2/5). I samband
med de solelmöten och gemensamma upphandlingar av solel som ordnades inom
Co2mmunity-projektet var det tydligt att de flesta som intresserar sig för egen solelproduktion motiveras just av att kunna undvika elöverföringsavgifterna.

Hinder och drivkrafter: Den tekniska utvecklingen inom förnybar energi och dess påverkan
på priserna
Den tekniska utvecklingen inom förnybar energi påverkar omständigheterna för ökad
produktion av Community Energy i samhället på ett ekonomiskt lönsamt sätt. Med
ny teknik förknippas alltid risker – startsvårigheter eller funktionsstörningar. Till
exempel skulle en mer omfattande användning av bioenergi kräva en marknad och
konsumenter. När de tekniska lösningarna utvecklas, ökar också de fördelar som de
ger, eftersom man uppnår de fördelar som en storskaligare industri medför. Just nu
sjunker till exempel priserna på solpaneler som importeras från Kina. Ett problem
som den snabba utvecklingen av förnybar energi också skapar är att det är svårt att
fatta beslut om när tiden är rätt för en klok investering. Vad gäller förnybara trafikbränslen finns det dessutom flera olika alternativ, till exempel biogas, el och biodiesel,
vilket står i vägen för större volymer och lägre priser (E-P RENCOP 24.9.2018).

Hinder och drivkrafter: Tillgängliga understöd och tillgänglig finansiering
Understöd
De understöd som finns i Finland för projekt inom förnybar energi har i typiska fall
gynnat stora aktörer och installationer. Svagheten i stödsystemet har varit att det har
varit bundet till åtgärdspolitik som bedrivits utifrån kortvariga regeringspolitiska
mål. Understöd har varit tillgängliga endast under korta perioder i taget och det har
inte funnits några garantier för deras kontinuitet.
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Solenergi och bergvärmepumpar
Fram till slutet av 2019, har det inte funnits några stödsystem för bostadsaktiebolag för installationen av system för förnybar energi, som till exempel
bergvärmepump eller solenergi. Det enda ekonomiska stödet för solenergi eller bergvärmepump som privathushåll har kunnat få har varit hushållsavdraget, med vilket man med vissa begränsningar har kunnat dra av arbetskostnader i beskattningen. Detta har haft betydelse till exempel för gemensamma
upphandlingar av solenergi. Det enda undantaget från detta har varit Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARAs stöd för specialgrupper,
till exempel äldre (över 65) och funktionsnedsatta (ARA 2020). Investeringsstödet till specialgrupper varierar från 15 till 50 procent i enlighet med vissa
kriterier och antalet förändringar som krävs (ARA 2019). Sedan början av 2020
finns det ett nytt stöd för bostadsaktiebolag och hushåll, som med vissa begränsningar möjliggör även investeringar i solenergi och bergvärmepumpar.
Mer om detta i avsnitt 2.2. på sidan 21.
Till exempel har by- och hobbyföreningar haft och har fortfarande möjlighet att ansöka om investeringsstöd för allmännyttiga projekt. Med
dem avses till exempel investering i förnybar energi till en samfälld byggnad, som ett byahus eller ett klubbhus. Understödet kan sökas hos den
lokala Leader-gruppen och det är tillrådligt att kontrollera hur stort
stöd som finns att få. Med denna typ av finansiering har man till exempel ersatt oljepannor med bergvärmepumpar och installerat solpaneler.
Många medborgarorganisationer är inte berättigade till Business Finlands understöd
Bostadsaktiebolag har lämnats utanför Business Finlands investeringsstöd
för förnybar energi. Dessa understöd kan beviljas företag och samfund, till
exempel kommuner, församlingar och stiftelser. Också bostads- och jordbruksfastigheter har lämnats utanför stödsystemen (undantag från detta är
projekt som genomförs i anslutning till jordbruksfunktionerna men där den
energi som produceras används utanför jordbruksfunktionerna). För företag
finns det understöd med vissa begränsningar och stödandelen varierar från
10 till 30 procent (projekt som understöds inkluderar biogas, träbaserad biomassa, mikro-CHP, värmepumpar, småskalig vindkraft och småskalig vattenkraft) (Business Finland 2020).
Jordbruksfastigheter: biogas, solenergi
NTM-centralen (Livsmedelsverket) har beviljat stöd för energiproduktionsinvesteringar och stödsystemet var i kraft fram till slutet av 2019. Understödet har med vissa begränsningar kunnat uppgå till 40 procent.
Till understöden för biogas hör inmatningstariffen (förvaltas av Energimyndigheten), investeringsstödet (förvaltas av arbets- och näringsministeriet)
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och byggnadsinvesteringsstödet för storleksklassen jordbruksfastigheter
(förvaltas av jord- och skogsbruksministeriet) (Motiva 2020). Mer information om dessa finns i följande källa: https://www.motiva.fi/files/5160/Biokaasun_tukiratkaisut.pdf
Vindkraft och energimyndighetens premiesystem
Efter oktober 2017 har inga nya vindkraftverk fått inmatningstariff för vindkraft, men de vindkraftverk som har godkänts tidigare får understödet under
tolv års tid. Inmatningstariffen för vindkraft garanterar producenten 83,50
euro per MWh (Tekniikka ja talous 12.9.2019). Premiesystemet som förvaltas
av Energimyndigheten baseras i sin tur på ett anbudsförfarande för att främja
produktionen av förnybar energi i Finland. Anbudsförfarandet genomfördes
2018 och understödet betalas endast till de projekt som godkändes inom ramen för detta (Energimyndigheten 2020).
Alternativa trafikbränslen och infrastrukturen i anslutning till dessa
Bostadsaktiebolag kan under 2020 ansöka hos ARA om understöd för laddningsinfrastrukturen för elbilar (ARA 2020). Mer information: https://
www.ara.fi/latausinfra-avustus Konsumenter kan också ansöka om konverteringsstöd för ombyggnation av en bensin- eller dieseldriven personbil till en gasdriven hos Traficom (mer information: https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/muuntotuki) Understödet gäller 2018–2021
och stödbeloppet för ombyggnation av personbilar från bensin- eller dieseldrift till gasdrift uppgår till 1 000 € (Traficom 2020; Bioenergia ry 2019).

Gröna obligationslån eller Green Bonds
OP Företagsbanken Abp är andelslagsbaserad, ägs av kunderna och inkluderar 156
samarbetsbanker. Sedan februari 2019 har banken erbjudit gröna obligationslån, så
kallade ”green bonds”, för följande ändamål: förnybar energi, energieffektivitet, miljövänligt byggande, förebyggande och övervakning av förorening (inkl. hållbar vattenförsörjning), hållbar markanvändning och ren trafik (OP 2019; OP 2018). Detta är
banbrytande inom finansiering av Community Energy i Finland.
Vissa av kategorierna, nämligen förnybar energi, miljövänligt byggande och ren trafik, har närmare koppling till CE än andra. Kategorin förnybar energi omfattar havsvindkraft, solenergi, vattenkraft och lösningar av typen ”från avfall till energi”.
Miljövänligt byggande (den kategori som är intressant för bostadsaktiebolag) innefattar uppdaterade efterinstallationer och renovering eller upprustning av byggnaderna som leder till bättre energieffektivitet eller minskar energiförbrukningen. Ren
trafik innefattar elbilar och infrastrukturen i anslutning till dessa. Totalbeloppet för
de gröna obligationslånen är 500 miljoner euro och lånetiden fem år. Utöver gröna
obligationslån erbjuder OP också gröna finansieringsleasingavtal och traditionella
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bostadsaktiebolagslån i samband med energirenoveringar (OP 2019; OP 2018; Energiaremontti 2020).
Hela bankbranschen i Finland är intresserad av till exempel gröna bostadslån (Green
Building Council Finland 2018), och således är det tillrådligt att hålla ett öga på hela
bankbranschen i Finland och de gröna obligationslån jämte villkoren för dem som olika banker möjligtvis beviljar.

2.1
BOSTADSAKTIEBOLAG TESTAR MODELLEN
FÖR BERÄKNING AV ERSÄTTNING
och visar hur lagstiftningshindret kan överbryggas

Lagstiftningsramen
Hinder: Den nuvarande lagstiftningen som reglerar elmätningen och de stora nätbolagens
starka ställning
Den nuvarande lagstiftningen som reglerar elmätningen förhindrar många boende
i bostadsaktiebolag från att utnyttja elen som produceras med en gemensam solelanläggning i sina egna bostäder (Ruggiero et al. 2019). I Finland har man traditionellt sett
inte tillämpat nettomätning. I bostadsaktiebolag har problemet varit att alla bostäder
har sin egen elmätare. Elmarknadslagen (2013/588) kräver detta för att slutkonsumenten ska kunna byta elleverantör om hen vill. Om el överförs från en gemensam solelanläggning som ägs av bostadsaktiebolaget till enskilda bostäder, för att användas
av de boende, måste man betala överföringsavgifterna och elskatterna. Detta hindrar
de boende från att utnyttja el som producerats med en gemensam solelanläggning på
ett ekonomiskt lönsamt sätt.
Problemet går djupare än bara till bostadsaktiebolagen. Eldistributionen är i dagsläget
dyr, om inte distributionen sker inom en gemensam fastighet eller fastighetsgrupp.
Om till exempel grannar i ett småhusområde skulle vilja starta ett litet elnät tillsammans, skulle de ställas inför hård lagstiftning och samma krav som de stora elnätsoperatörerna. Detta har generellt sett effektivt förhindrat uppkomsten av mikronät
för Community Energy i grannskap i Finland.
Boende i bostadsaktiebolag och egnahemshus kan sälja överskottsenergin (t.ex. solel)
till elnätet. Än så länge har dock ersättningen för detta varit mycket liten – bara energipriset (alltså en tredjedel av hela elpriset, t.ex. 6 cent/kWh). Av denna anledning har
det varit ekonomiskt olönsamt för dessa grupper att producera solel över egna behov.

Ett av de största lagstiftningshindren som ligger i vägen för Community Energy i Finland har
att göra med problemet med elmätningen i bostadsaktiebolag. Det är olönsamt för bostadsaktiebolag att använda el som producerats med ett gemensamt solelsystem i bostäderna, eftersom den nuvarande lagstiftningen kräver att man betalar elöverföringsavgifterna och skatterna.
En ny webbtjänst för energi testades i ett bostadsaktiebolag i Helsingfors, As. Oy Haapalahdenkatu 11 (under 2017–2019) (Finsolar 2020).
I och med pilotprojektet kunde bostadsaktiebolaget använda den gemensamt producerade elen
inte bara i gemensamma utrymmen (t.ex. belysning, hiss) utan även i de enskilda bostäderna. De
boende drog nytta i form av lägre elräkningar. Tack vare webbtjänsten som användes kunde man
följa energiförbrukningen i enskilda bostäder och dela solenergin till bostäderna proportionerligt
till ägarandelarna. Med andelarna minskade den köpta elen för bostäderna (Finsolar 2020).

Solelsystem producerar 10 kWh
Bostäders
elmätare

Gementsamt
producerade
elen 10 kWh,
antal av användningen
i gemensamma
utrymmen 4 kWh
Bostadsaktiebolags elmätare

Kraftcentrum

Hissar, ljus,
tvättstuga,
gemensam
bastu etc.

Bostadsaktiebolags
fastighetsnätverk

Bild:
Karoliina Auvinen
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Nätverksföretag värderar
6 kWh av 10 kWh till bostäder.
Fastighetsnätverks
utgångspunkt till
distributionsnärtverk

Nätverksföretags
distributionsnätverk

Solel distribueras
inte till distributionsnätverket, eftersom
bostadsaktiebolag
och bostäderna
konsumerar
20 kWh totalt.

Mer information finns under fallexemplen om Community Energy på Co2mmunity-projektets webbplats:
25
http://co2mmunity.eu/outputs/community-energy-cases
Mer information på finska på Finsolars webbplats:
https://finsolar.net/pilottitaloyhtio-as-oy-haapalahdenkatu-11/
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Drivkraft: Nya möjligheter på gång bland de stora elnätsoperatörerna
Också bland de stora elnätsoperatörerna finns företag som genomför pilotprojekt kring
ersättningsberäkningsmodeller i bostadsaktiebolag och bostadsområden, till exempel
Caruna, Oulun energia ja siirto Oy samt elnätsbolaget Helen Oy (Finsolar 2019). Oulun
energia ja siirto Oy och Helen Oy har genomfört pilotprojekt i bostadsaktiebolag. Caruna Oy i sin tur har genomfört ett pilotprojekt med en energigemenskap till vilket man
valde en lämplig transformatorkrets i byn Karuna i Sagu. Medlemmarna i gemenskapen var en småproducent och tre konsumenter. Caruna Oy testade även en energigemenskaps-applikation för smarttelefoner; avsikten var att underlätta uppföljningen i
systemet. De stora elnätsoperatörernas tjänster genomgår alltså en omvandling. Det
är därmed värt att fråga elnätsoperatören i det egna området när de kan erbjuda en
ersättningsberäkningstjänst (Auvinen, K. 2019; Nousiainen, M. 2019; Kylli, M. 2019;
Ahlnäs, S. 2019)

Drivkrafter och hinder för Community Energy i Finland

Social utveckling
Finland är ett geografiskt stort område och gemenskap i olika delar av landet har olika utformning. Till exempel i det landsbygdsdominerade Södra Österbotten byggs gemenskap
i större omfattning kring traditionella former, såsom familj och by, jämfört med Nyland
som domineras av urbana områden.
I Finland har urbaniseringen ökat anonymiteten, vilket har lett till att den traditionella
gemenskapsandan har försvunnit. Nya former av gemenskap har tagit över, framför allt i
de stora städerna, men även på andra orter. Dagens gemenskap bildas runt gemensamma
hobbyer, ideologier och funktioner. Dessa gemenskaper kan även bildas i virtuella miljöer
på internet (Sitra 2019).
Hinder: Centraliserade produktionssystem för energi

Hinder: Byråkrati och rapportering i anslutning till tillsynen
Under diskussionerna vid Södra Österbottens expert-RENCOP-möte (24.9.2018)
nämndes att ett hinder för Community Energy är den tunga rapporteringen som krävs. Detta kan vara för arbetsamt för vanliga medborgare och utgöra ett hinder för att
de startar projekt för CE. Tillsynen av en laddningsstation som ägs av ett samfund är
lika strikt som den av större bränsledistributionsbolag (t.ex. ST1). Det ska årligen lämnas in en mycket detaljerad rapport till Energimyndigheten och även årsavgifterna är
höga. Just nu är en liten distributionsstation för biogas därför inte lönsam, medan en
större distributionsstation för biogas skulle vara det (E-P RENCOP 24.9.2018).

Drivkraft: Stenkol kan inte längre användas i energiproduktionen efter år 2029
Efter 2029 kommer stenkol inte längre att kunna användas i energiproduktionen. Lagändringen godkändes i april 2019 (Finlex 416/2019). 2013 producerades 20 procent av
fjärrvärmen i Finland genom förbränning av stenkol och många av de största städerna
(framför allt i kustregionerna) värms i dagsläget fortfarande upp med stenkol. Helsingfors, Esbo, Vanda och Åbo hör till dessa städer. Stenkol har även använts i Lahtis,
Vasa, Uleåborg och Kajana (Motiva 2019). I dessa städer bor även en stor del av landets
befolkning.
År 2018 producerades 35 procent av fjärrvärmen i Finland med fossila bränslen (stenkol 20 %, naturgas 13 % och olja 2 %). I de ovan nämnda stora städerna är det viktigt
att hitta alternativa sätt för uppvärmningen. Detta framhäver betydelsen av de åtgärder som har vidtagits i Nyland och Helsingfors stad inom Co2mmunity-projektet,
där Helsingfors har medverkat. I området har man sökt miljövänligare sätt att värma
upp flerbostadshus, till exempel hybridlösningar med värmepump och solenergi, och
kooperativa energiprojekt för bostadsaktiebolag i anslutning till dessa. Helsingfors
stads mål är att staden ska vara kolneutral före 2035 (Koskinen, K. 2019).
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Stora, krigstida och centraliserade energiproduktionsanläggningar påverkar medborgarnas möjligheter att påverka både idag och i framtiden (E-P RENCOP 24.9.2018;
Hyysalo, S. 2017a). En person som bor i ett flerfamiljshus i ett fjärrvärmeområde kan
endast få värme från ett fjärrvärmebolag. Man måste vara mycket aktiv eller ha geografiskt rätt läge för att kunna få värme eller ens el från någon annan aktör än ägaren till distributionsnätet, även om det går att konkurrensutsätta elproducenten. Sin
energiförbrukning har medborgarna kunnat påverka på en högre nivå, till exempel
genom kommunalpolitiken eller den nationella politiken (Hyysalo, S. 2017b). Detta
har betydligt försvårat verksamheten för aktiva energimedborgare inom kooperativ
energi, framför allt i stora städer och i bostadsaktiebolag.
Drivkraft: Gemenskaplighet på fritiden
Även om avundsjuka mellan grannar ibland kan drabba folk på landsbygden när det
gäller affärsverksamhet och att tjäna pengar, så finns det till exempel i Södra Österbotten en stark tradition av talkoarbete inom hobbyverksamhet. Många är redo att arbeta frivilligt och gratis för ett gemensamt ändamål. Hos de lokala Leader-grupperna
har man kunnat ansöka om investeringsstöd för allmännyttiga projekt inom förnybar
energi. Investeringsstödet har kunnat uppgå till 75 procent och resten har man kunnat täcka med frivilligarbete. Detta har främjat en viss typ av Community Energy när
anläggningar har installerats i enskilda fastigheter (E-P RENCOP 24.9.2018). Hobbyföreningar och bygemenskaper kan dra nytta av denna slags finansiering och det lönar sig att kontrollera om sådant understöd finns tillgängligt i ditt område.
Drivkraft: Utbildade och teknikorienterade föregångare för omställningen
I Finland sprids tekniken för förnybar energi till allt fler ställen. Framför allt småhusägare har aktivt utvecklat sina värmesystem. Miljöfrågan har varit en faktor bara
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i en del fall: oftast har drivkraften varit ett starkt intresse för teknologi och byggande.
Finländare är i genomsnitt högutbildade, vilket har gjort det möjligt att hitta nya lösningar och göra egna experiment. På internet hittar man dessutom mycket kamratstöd
kring energisystem och -teknologi för byggnadsautomation. Dessa faktorer har möjliggjort en mycket snabb ökning av antalet värmepumpar i småhus (Hyysalo, S. 2017a).

Den kulturella ramen
Drivkraft: Den starka andelslagstraditionen
”Finländarna älskar andelslag” proklamerade YLE:s ekonominyheter 2016 (YLE 2016).
Enligt nyheten sysselsatte andelslag nästan 100 000 personer 2014 och hade en omsättning på nästan 30 miljarder (YLE 2016). Andelslag är en populär företagsform, vilket skapar en gynnsam grund även för energiandelslag inom Community Energy.

2.2 Möjligheterna för Community Energy i vårt land: goda exempel

2.2
JEPPO BIOGAS, FINLAND

Jeppo by, som ligger i Nykarleby kommun i Österbotten, är ett bra exempel på Community Energy med biogas. År 2013 grundades en biogasanläggning med tre 3 500 m3 stora reaktorer. Bakom projektet stod landets
minsta oberoende energibolag, Jeppo Kraft Andelslag, som ägs av 440 byinvånare. Projektets samarbetspartner är Oy Snellman Ab som både levererar ingångsmaterial till biogasprocessen och utnyttjar den energi
som processen genererar (Lähienergia 2013).
Biomassan som behövs för biogasprocessen är i detta fall skalavfall från potatis och slam. Detta ingångsmaterial kommer genom rör från byns potatisfabrik och fyra stora svingårdar i byn. Till anläggningen levereras
även annat biobaserat material, till exempel halm, slaktavfall och pälsavfall. Värmen som produceras i biogasprocessen samlas effektivt upp med värmepumpar, vilket avsevärt minskar anläggningens uppvärmningskostnader. Enligt prognosen kommer anläggningen att producera 20 GWh per år. Bortsett från förbrukningen
av trafikbränslen täcker detta 60 procent av byns energibehov (Lähienergia 2013).
Biogasanläggningens och anrikningsanläggningens investeringskostnad låg på cirka 10 miljoner euro. Med
investeringsstödet som man har fått beräknas återbetalningstiden för anläggningarna till ungefär 10 år. Biogasprojektets övriga fördelar har att göra med hanteringen av bioavfall och slamrötningen i processen, som
minskar luktolägenheterna och genererar gödsel till jordbruket. Utöver detta har projektet även flera regionpolitiska fördelar. Investeringarna gagnar lokala företagare och anläggningen sysselsätter fem fastanställda
(Lähienergia 2013).

De allt stramare målen för utsläppsminskning ställer våra energisystem inför en omvälvning. Många instanser i samhället anser att en ökad elektrifiering av energisystemet är ett sätt minska utsläppen från både
uppvärmningen och trafiken (Temmes et al. 2019; Fingrid 2019; Lähienergia 2019). Energiomställningen
och elektrifieringen förutsätter en betydande ökning av elproduktion med förnybara energikällor i vårt
samhälle. Detta skapar förutsättningar för framför allt vindkraft, som omnämns i flera källor, men även
för solel (Temmes et al. 2019; Fingrid 2019; Lähienergia 2019). Fallet Lumituuli illustrerar möjligheterna
för CE med vindkraft (se fallexempel 2.3).

I det följande ska vi gå igenom möjligheterna för Community Energy i Finland, med avseende på lagstiftningen, den kommande energiomställningen, den tekniska utvecklingen
och integrerade system för förnybar energi.
Inom lagstiftningen kan man se många faktorer som skapar möjligheter för CE. Först och
främst tvingar EU:s så kallade vinterpaket, ”Clean Energy for all Europeans” fram sådana
ändringar i den nationella lagstiftningen som gynnar CE. Hur paketet kommer att påverka
finländarna kommer att visa sig när dess innehåll formuleras i den nationella lagstiftningen. För det andra förväntas en ändring i lagstiftningen som skulle undanröja det problem
som idag drabbar bostadsaktiebolag, nämligen svårigheten att använda el som produceras
med kollektivt ägda solelsystem i bostäderna på ett ekonomisk lönsamt sätt. För det tredje
har EU ställt Finland mycket strikta krav på att minska koldioxidutsläppen från trafiken.
Detta skapar möjligheter att utveckla alternativa trafikbränslen (el, biogas och kanske till
och med väte – det sistnämnda på lång sikt) och infrastrukturen för dessa. Med detta följer
möjligheter att utveckla CE till exempel med biogas och för medborgarna att vara aktiva
inom energiproduktionen och -distributionen (se fallexemplet om biogas i avsnitt 2.1). För
det tredje innebär lagen som förbjuder användning av stenkol i energiproduktionen år 2029
att stenkolen måste ersättas inom fjärrvärmeproduktionen, vilket i sin tur skapar möjligheter för förnybar energi, även CE. Till exempel kan bostadsaktiebolag ersätta fjärrvärme
med värmepumpar.
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2.3
LUMITUULI OY, FINLAND

Lumituuli Oy är ett intressant exempel på massfinansiering av vindkraft på 1990-talet, då massfinansiering
(”crowdfunding”) ännu inte ingick i gemene mans ordförråd (Tuulivoima 2018). Lumituuli Oy härstammar
från ett kommunalt styrt energiproduktionsprojekt från år 1994 där man bland annat planerade ett vindkraftverk. Aktörerna i det första projektet, kommunen och det lokala elandelslaget, lyckades dock inte sälja ett
tillräckligt stort antal aktier på grund av den lilla befolkningsmängden i Lumijoki och närliggande områden.
Detta resulterade i att de drog sig ur projektet (Palmroth 2004; Tuulivoima 2018).
Efter detta fattade den Helsingforsbaserade miljöorganisationen Dodo ry intresse för projektet och ville driva
det vidare. I och med en ändring av lagstiftningen kunde de nya aktörerna marknadsföra aktierna i hela landet, vilket gjorde det möjligt att bygga vindkraftverket. Den lilla och aktiva gruppen samlade med aktieemissionen in den hisnande summan 3,5 miljoner mark, runt 600 000 euro. (Palmroth 2004; Tuulivoima 2018).
Utrustningen till vindkraftverket köptes i Danmark, där förbrukarna har haft större betydelse för utvecklingen än på andra ställen. I Mellaneuropa var lösningar av typen ”community wind” vanliga redan då. Lumituuli Oy är inte bara ett företag som bygger och producerar vindkraft utan har ett större samhällsuppdrag
inom främjandet av vindkraft, och en stor del av företagets vinst kanaliseras till samhällsnytta, till29
exempel
projekt för att lösa samhälleliga utmaningar och miljöproblem (Palmroth 2004; Tuulivoima 2018). Idag driver Lumituuli två kraftverk och nya projekt med bland annat havsvindkraft och ny teknik planeras (Tuulivoima 2018).
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Lagstiftningen styr möjligheterna för Community Energy, dels genom att reglera de administrativa sätten att påverka, dels genom ekonomistyrning. En viktig del av detta är stödpolitiken för förnybar energi som gäller medborgarorganisationer. Samtidigt som denna
handbok kommer ut har till exempel miljöministeriet precis lanserat ett energiunderstöd
för förbättring av energiprestandan i bostadshus för åren 2020–2022. Understödet, som
regleras av vissa villkor och beviljas av ARA, kan fås av bostadsaktiebolag och husägare och
omfattar bland annat värmepumpar och solenergi. Mer information finns på ARA:s webbplats: https://www.ara.fi/energia-avustus
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Utöver den politiska styrningen och energiomställningen för att minska koldioxidutsläppen påverkar också den tekniska utvecklingen möjligheterna för CE. Allt eftersom teknologin för förnybar energi utvecklas blir de tillgängliga lösningarna bättre, enklare att
använda och förmånligare. Utvecklingen av batteritekniken och den sjunkande prisnivån
kommer att möjliggöra allt mer omfattande användning av förnybar energi när säsongslagring blir möjligt. Också mikro-CHP (kombinerade system för el- och värmeproduktion)
erbjuder intressanta möjligheter och väcker intresse hos bland annat befintliga värmeföretagare. Dock måste teknologierna och lösningarna i samband med detta ännu utvecklas
så att de motsvarar behoven i Finland. En mikro-CHP-lösning illustreras i fallexempel 2.4.

2.4 BYN ALPUA, FINLAND
Byföreningen installerade en mikro-CHP-anläggning
i byahuset och säljer överskottselen under varumärket
Farmivirta

Byn Alpua med 392 invånare ligger i Norra Österbotten. Efter att kommunen lade ned den
lokala byskolan 2011 grundades byföreningen
Alpuan Kehitys ry som köpte och förvaltar skolbyggnaden. I byföreningen är cirka 100 byinvånare medlemmar och medlemsavgiften är 20
euro. Byföreningen ansåg att byggnadens gamla
oljepanna behövde bytas ut och man beslutade
att installera en mikro-CHP-anläggning (kombinerat system för el- och värmeproduktion)
som drivs med flis.
Mikro-CHP-anläggningen valdes efter besök
hos olika anläggningsleverantörer. Investeringen finansierades dels med investeringsstöd
(60 %) från den lokala Leader-gruppen Nouseva
rannikkoseutu ry, dels med banklån.
Byföreningen ställdes inför många utmaningar
med den flisdrivna mikro-CHP-anläggningen
och dess drift. En utmaning var bristen på kunskap – i början var det till exempel ingen som visste att flisen måste torkas. Å andra sidan påverkar
också det låga elpriset lönsamheten hos denna typ
av lösningar. Mikro-CHP-anläggningen produce-

rar mycket värme, och eftersom det inte finns
några andra byggnader i närheten där man kan
använda värmen, har bygemenskapen funderat
på om en bergvärmepump och solpaneler ändå
hade varit en bättre lösning för deras byahus.
Fördelarna med mikro-CHP-anläggningen
har varit att den är miljövänlig och att projektet har gynnat byns ekonomi. Råvaran till anläggningen köps av lokala skogsägare eller den
lokala skogsvårdsföreningen. För flisningen
och anläggningens dagliga skötsel ansvarar en
värmeföretagare i Alpua. Kostnadsbesparingar
uppnås genom att byföreningen själv använder
elen som produceras och genom att försäljningen av överskottselen genererar vinst. Generellt sett är vinsterna från försäljning av förnybar
el inte nödvändigtvis särskilt stora i Finland.
Alpuan Kehitys ry har nytta av att föreningen
säljer elen via varumärket Farmivirta: på detta
sätt kan den påverka detaljpriset för el. Byggnaden är självförsörjande på el och värme. Byn
har med anledning av åtgärderna belönats med
utmärkelsen Årets by.
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Mer information om Community Energy projekt finns på Co2mmunity-projektets webbplats:
http://co2mmunity.eu/outputs/community-energy-cases
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Intressanta lösningar erbjuds genom de lösningar för förnybar energi där flera olika förnybara energikällor (t.ex. sol, vind och biogas) används tillsammans i ett integrerat system,
vilket kompenserar för den säsongsvariation som förknippas med vissa förnybara energikällor. (Se fallexempel 2.5.)

2.5 SPRAKEBÜLL, TYSKLAND
Byn som drivs med Community Energy
Sprakebüll i Nordfriesland i norra Tyskland är en liten by med 247 invånare. För cirka 20 år sedan beslutade byinvånarna att grunda byns första gemensamt ägda vindkraftpark. Kort efter detta beslutades om grundandet av
ytterligare en vindkraftpark, som också ägdes av lokalbor. Den första vindkraftparken grundades av 22 byinvånare, den andra av 183 byinvånare.
Eftersom vindkraftparkerna är i lokal ägo, kunde de placeras nära bosättningen och det har inte förekommit något motstånd mot vindkraften. Lokalinvånarna stödjer vindkraften, eftersom avkastningen och nyttan tillfaller
dem själva, i stället för ett ansiktslöst storföretag.
Efter vindkraften intresserade sig den lokala familjen Andresen för solenergi, och beställde ett stort antal solpaneler med en effekt på över 100 MWp.
Avsikten var att grunda en stor solenergipark. De fick dock inte tillstånd för
detta och beslutade därmed att sälja solenergipanelerna till lokala invånare. På så sätt föddes företaget Solar-Energie Andresen GmbH år 2004. Idag
uppgår den genomsnittliga årsförbrukningen hos 25 000 hushåll till 100
MWp och minskningen av de årliga koldioxidutsläppen till hela 53 000 ton.
Förutom av vind- och solel drar de lokala invånarna även nytta av sin egen
biogasanläggning. I anslutning till denna grundades ett fjärrvärmeandelslag. Med kommunens hjälp fick invånarna förskott för alla sina investeringar. Investeringarna omfattade en satellit-CHP-anläggning (kombinerat system för el- och värmeproduktion), en panna och ett värmenät.
Kommunen har hyrt ut dessa till andelslaget. Andelslaget kan producera
både el och värme. Biogasanläggningens storlek är 1,7 MW och omfattar
tre värmenät. De tre olika förnybara energiformerna stödjer varandra,
eftersom mängden sol och vind varierar säsongsvis (även på dygnsnivå),
medan biogasprocessen är jämnare. I den kan elproduktionen regleras
ned när det finns sol- eller vindel, och upp när det är mulet eller vindstilla.
Exemplet Sprakebüll är inspirerande, eftersom man här har beaktat alla
tänkbara aspekter inom energiproduktion – inte enbart värme och el,
utan även trafiken. I Sprakebüll genomfördes en omfattande gemensam
upphandling av elbilar. Dessa elbilar körs med förnybar energi som produceras i byn. Man har även skaffat en elbil för delad användning i byn,
”E-Dörpsmobil”. Bilen kan användas av alla byinvånare som går med i
bildelningsplattformen och betalar en nominell medlemskapsavgift. De
som bor på landsbygden behöver ha en bil, men tanken är att bildelningsbilen minskar familjernas behov av att äga två bilar.

32
Toppbild: Karoliina Auvinen
Bild i mitten: Co2mmunity
Lägsta bild: Morten Westergaard

Mer information om Community Energy projekt finns på Co2mmunityprojektets webbplats:
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3 Hur främja Community Energy?
I det här kapitlet ger vi praktiska råd och tips för främjandet av Community Energy. Dessa praktiska råd och tips baseras på det praktiska arbete som gjorts i åtta Östersjöländer
inom ramen för Co2mmunity-projektet och framför allt på det konkreta arbete som gjorts
i Finland. Inom ramen för Co2mmunity-projektet har man bedrivit projekt för CE i åtta
länder och nio områden. Arbetet har gjorts med hjälp av ett strukturellt och strategiskt
verktyg, RENCOP-processen. RENCOP-processerna har varit öppna och olika aktörer har
kunnat delta i RENCOP-arbetet. Kunskapsutbytet mellan länderna och områdena om bästa
praxis och erfarenheter har bidragit till RENCOP-arbetets utveckling i de olika länderna
och områdena. De praktiska råd som ges här baserar sig på anvisningarna som utarbetades inom Co2mmunity-projektet gällande de sätt med vilka man 1) bildar och förvaltar
regionala RENCOP-processer och 2) aktiverar och involverar medborgare i processen för
bildning av RENCOP-partnerskap. De praktiska råden tar även stöd av ”de framgångsfaktorer för involveringen av aktörer som fastställts inom projektet”, vilket har varit en av
projektets viktigaste slutprodukter. Kapitlet inleds med avsnitt 3.1 som innehåller praktiska råd för främjandet av CE i Finland. Därefter, i avsnitt 3.2, följer en beskrivning av det
strukturella RENCOP-verktyget för främjande av CE projekt som har använts inom Co2mmunity-projektet och som vi även rekommenderar för dig.

3.1 Att främja Community Energy projekt:
Byggstenar för Community Energy
I detta avsnitt lyfter vi fram olika byggstenar som du kan använda för att främja Community Energy på din hemort. Processen består av tre faser, vars framskridande leder till
skapandet av ett öppet, transparent och demokratiskt projekt för CE, som gagnar de lokala
medborgarna. Den första fasen är startfasen, där man planerar olika sätt att starta ett CE
projekt. Våra tips om startfasen finns i avsnitt 3.1.1. Den andra fasen i CE projekt är etablerings- och underhållsfasen. I den här fasen bildas och upprätthålls projektet för CE. Praktiska råd om etablerings- och underhållsfasen finns i avsnitt 3.1.2. I den tredje fasen för CE
projekt har man antingen kommit långt i projektet eller också har det CE projektet avslutats. Praktiska råd om denna sista fas i det CE projektet finns i avsnitt 3.1.3. Till samtliga
tre faser finns byggstenar för Community Energy. De är åtgärder som kan utföras antingen
i den ordning som de presenteras här, i någon annan ordning eller till och med samtidigt.
En del byggstenar, till exempel kommunikation och kampanjer, är viktiga under samtliga
projektfaser.
I det följande avsnittet presenteras byggstenarna för CE. Byggstenarna är märkta med förkortningen BS (byggsten) och en siffra. Som sagt kan byggstenarna genomföras i den ordning som de presenteras här, i någon annan ordning eller samtidigt, siffran är alltså bara
en identifikation.
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BS 2: DEFINIERA MÅLGRUPPEN OCH MÅLOMRÅDET

3.1.1 Var ska jag börja?
Träffa folk!
Verksamheten under den första fasen i främjandet av ett projekt för Community Energy kan
startas genom att ge sig ut bland folk. Först och främst bör man hitta en projektidé för CE eller
skapa allmän medvetenhet om möjligheterna att främja CE. Detta är startpunkten. Det är bra
att lyfta fram idéer kring och projektskisser för CE i sociala nätverk. Det är också bra att träffa
det sociala nätverket personligen. Uppslag till nya idéer kan dyka upp i lokaltidningar och där
kan man även hitta möjliga målgrupper för CE. Du kan till exempel genomföra en enkätundersökning för att kartlägga vem som är intresserad och undersöka förslag till CE projekt eller
problem som det lokala samhället vill lösa. För samman alla intresserade, kommunicera och
bedriv kampanjer. Startfasen är flexibel och beroende av de lokala förhållandena.

BS1: HITTA EN IDÉ
Idéer för Community Energy projekt kan hittas på många ställen. Först
och främst är det viktigt att hålla ögonen och öronen öppna på hemorten. Vad vill människorna? Finns det intresse för solpaneler? Följ de lokala nyheterna, Facebook-grupperna och liknande plattformar för att se
vilka frågor som väcker intresse på orten. Har det gjorts motioner i kommunen om stöd för en
bestämd form av förnybar energi? Finns det likasinnade som är villiga att massfinansiera en
vindkraftpark eller bygga upp ett system för förnybar energi i antingen ett bostadsområde, en
by eller ett bostadsaktiebolag? Finns det intresse för en distributionsstation för biogas eller
konvertering av vanliga bilar till gasdrivna genom en gemensam upphandling? Vill invånarna
göra sig av med oljepannor och ersätta dem med ett småskaligt fjärrvärmenät som drivs med
flis? Stötta alltid lokala idéer! Om byinvånarna, samhället eller bostadsaktiebolaget ännu inte
har fattat beslut om en viss förnybar energiform, men det finns antingen miljömedvetenhet
eller teknikintresse och därmed villighet att kartlägga möjligheterna, kan du ordna workshops.
I workshops kan man bolla idéer och därefter utforska vilket som är det bästa och mest fördelaktiga alternativet för just er lokala grupp.
När du läser denna handbok får du en ganska god uppfattning om Community Energy och om
sådana befintliga exempel som kan ge inspiration till CE på hemorten. Vi rekommenderar också att du läser om fler exempel på CE på Co2mmunity-projektets webbplats (Co2mmunity-databasen, information och idéer för CE projekt på engelska finns på adressen: http://www.lei.lt/
co2mmunity/). Vi rekommenderar att man hittar en idé som stödjer de preferenser som finns
i lokalsamhället om vilken förnybar energikälla som man vill främja. Du kan även samla flera
idéer som sedan används som diskussionsunderlag i workshopen och för att kartlägga lämpliga energiformer för ett kooperativt projekt.
Du har kanske upptäckt att det finns (nya) ekonomiska understöd som kan sökas för vissa typer av CE projekt och möjligtvis har det befintliga ekonomiska stödet motiverat dig att främja
någon ny idé lokalt.
Att lära sig av andra är ett fint sätt att hitta nya idéer. Vi beskriver denna byggsten närmare
längre ned.
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Det är viktigt att definiera målgruppen. Målgruppen kan preciseras
genom diskussioner inom nätverken, i antingen officiella eller inofficiella sammanhang (t.ex. olika sociala evenemang eller möten). Vilka
kan och vilka bör vara involverade i det Community Energy projektet?
Vilka medborgare verkar ha intresse för projektet? Du kan analysera
läget i följande tre steg:
1.

Namnge behovet. Vilket övergripande behov eller problem vill man åtgärda? Problemet namnges och benas upp i mindre delar som CE kan vara ett svar på. Fundera på
vilka politiska, ekonomiska och kulturella faktorer som bidrar till problemet. Vilken
samhällelig kontext måste du agera i? Kan du påverka de hinder som finns och vända
dem till styrkor?

2. Skissa upp målsättningarna: Vilka målsättningar vill vi försöka uppnå? Fundera på
både kort- och långsiktiga målsättningar. De kortsiktiga målsättningarna ska vara
strategiska, mätbara, möjliga att uppnå, realistiska och tidsbundna. I de långsiktiga
målsättningarna kan du till exempel fundera på hur man kan stärka gruppens färdigheter och institutioner och öka det lokala ägarskapet.
3. Definiera målgruppen genom att ställa följande frågor till dig själv: Vilka är de huvudsakliga aktörerna med tanke på de fastställda behoven och målsättningarna? På
vilka sätt kan du samarbeta med dem? Om du vill kan du använda det strategiska kartläggningsverktyget som tagits fram inom Co2mmunity-projektet. Den engelskspråkiga versionen av verktyget, ”strategic mapping tool”, finns här: http://co2mmunity.eu/
outputs/download-area
Om åtgärderna är riktade mot ett visst geografiskt område, till exempel en liten by eller ett
bostadsområde, kan du sammanställa en enkätundersökning för de lokala invånarna. I den
kan du utreda a) om det finns intresse för CE och b) om det finns intresse för att installera
den form av CE som du har planerat i din vision för området eller c) vilken förnybar energikälla det eventuellt finns intresse för. Baserat på svaren kan du gå vidare till nästa fas inom
främjandet av CE, nämligen projektets etablerings- och underhållsfas.
BS 3: TA INITIATIV
När du har en idé om Community Energy eller en viss lösning för förnybar energi som du vill främja bland medborgarna, är det dags att
presentera ditt initiativ. Detta kan göras på olika plattformar beroende på dina målsättningar, din målgrupp och vilken form av kooperativ
energi och förnybar energi du vill främja.
I Finland kan initiativ om CE göras vid minst tre olika organisationer 1) i kommunförvaltningen, 2) på möten för en medborgarorganisation som du företräder eller 3) på bostadsaktiebolagets stämmor. För det första: som kommuninvånare eller sammanslutning
eller stiftelse som verkar i kommunen har man rätt att komma med initiativ i frågor som
gäller kommunens verksamhet. Kommunen måste behandla initiativet och informera ini-
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tiativtagaren om de åtgärder som vidtagits med anledning av initiativet (Finlex 410/2015).
På detta sätt kan initiativ fungera som en väckarklocka för beslutsfattarna i kommunen
så att de börjar lösa problemet med CE. Om du representerar kommunen och är ledamot
i kommunfullmäktige kan du eventuellt göra ett fullmäktigeinitiativ. Detta är inte skrivet
i lag, utan regleras i kommunens förvaltningsstadga. Olika kommuner kan därmed ha lite
olika regler för initiativ, som styr dina handlingsmöjligheter (Kommunförbundet 2017).
För det andra har du möjlighet att föreslå ett CE projekt i de medborgarorganisationer där
du är aktiv, till exempel byföreningar, miljöorganisationer, jaktlag eller andra hobbyföreningar. Medborgarorganisationer har vanligtvis två stadgeenliga stämmor, vars agenda
bestäms i lagstiftningen. Utöver dessa håller vissa medborgarorganisationer månadsvisa
möten och med avseende på dessa är det bra att kontakta organisationens styrelse som
lägger upp agendan för mötet. Man har även laglig rätt att sammankalla ett extra föreningsmöte för att diskutera ett eventuellt CE projekt, ”då minst en tiondedel av föreningens röstberättigade medlemmar kräver det för behandling av ett angivet ärende” (Finlex
503/1989; KSL Opintokeskus 2018). Samla alltså samman en grupp medlemmar från medborgarorganisationen och främja din idé om lokal CE.
För det tredje: om du vill att CE ska tas upp på agendan för bostadsaktiebolagets stämma
ska du i god tid kontakta bostadsaktiebolagets styrelse, disponent eller styrelseordförande.
Styrelsen och disponenten förbereder agendan på sitt eget möte i början av året. Detta kan
gott och väl vara ditt forum för påverkan, eftersom det finns allt större intresse för klimatfrågor, förnybar fjärrvärme, solpaneler och laddstolpar för elbilar i bostadsaktiebolag
(Helen 2019).
BS 4: LÄR DIG AV ANDRA
Att lära sig av andra är ett bra sätt att skaffa sig mer information om
och inspiration för sitt eget Community Energy projekt. Genom att lära
sig av andra får man ta del av både framgångar och misslyckanden, vilket kan spara dig tid i det nya projektet. För att lära sig av andra kan
man göra en studieresa till ett objekt med CE eller be en expert på CE att
hålla en föreläsning på ett evenemang som du ordnar. I Co2mmunity-projektets databas
kan du söka efter närliggande objekt med CE, läsa mer om dessa eller kontakta kontaktpersonerna för dessa för att ordna ett besök till objektet (Co2mmunity-projektets databas
finns tillgänglig på engelska på adressen: http://www.lei.lt/co2mmunity/).
I Finland kan du göra studiebesök på pilotobjekt med CE, ekobyar eller energiandelslag.
Medborgarorganisationer eller kommunen kan ordna studieresor till dessa objekt med CE
med buss, eller om det finns intressanta objekt inom gångavstånd kan du till exempel ordna ”energipromenader” där man har möjlighet att se ett installerat system för förnybar
energi i verkligheten. Om du håller på att starta ett CE projekt i en medborgarorganisation
eller ett bostadsaktiebolag kan det vara en bra idé att kalla till ett möte med en expert på CE
(en person med praktisk erfarenhet av ämnet) som kan dela med sig av sina erfarenheter.
Om ni har de ekonomiska förutsättningarna eller kontakter kan ni även bjuda in en expert
på CE från utlandet: I Sverige, Danmark och norra Tyskland finns en hel del expertis inom
området.
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BS 5: MOTIVERA OCH SAMLA IHOP INTRESSERADE;
KOMMUNIKATION OCH KAMPANJER
Kommunikation är nyckeln till främjandet av Community Energy och
det kan inte betonas för mycket. När du ska starta ett CE projekt, lyft
fram ämnet i dina nätverk. Dessa nätverk kan finnas i officiella forum
som i medborgarorganisationer, bostadsaktiebolag eller kommunen.
Erfarenheten har dock visat att man har stor nytta av att lyfta frågan framför allt i inofficiella sammanhang, till exempel på födelsedagsfester och andra sociala evenemang och
sammankomster. Du kan hitta intresserade medborgare som är villiga att delta. Också
sociala medier erbjuder en bra plattform där man kan samla likasinnade. Du kommer att
behöva en eller fler aktiva, motiverade och energiska energimedborgare. De kan dessutom
ha den rätta karisman som hjälper i att driva frågan framåt, samla människor och motivera
dem.
Det är viktigt att aktivt följa de lokala nyheterna och hålla ett öga på sådana grupper som
skulle kunna vara intresserade av CE (t.ex. gemensam upphandling av solpaneler). Detta
hänger samman med den tidigare byggstenen, BS 1, ”hitta en idé”, som du alltså kan hitta genom att följa nyheterna. På samma sätt kan du även definiera målgruppen och målområdet (BS 2) och samla andra intresserade.
När du har hittat en expert eller grupp som kanske kan vilja samarbeta med dig, ta kontakt
och kom överens om ett möte. Det är bra att kontakta till exempel kommunens utvecklingsbolag. De är engagerade i att utveckla kommunen och kan vilja stödja din verksamhet
och samarbeta med dig.
Det är viktigt att du lyfter fram fördelarna med CE, framför allt om du vet att CE kan ge
ekonomisk nytta (eventuella rabatter, understöd o.d.). Nyttan kan även bestå av positiva
effekter för miljön och gemenskapen eller av ökade tekniska kunskaper i lokalsamhället.
Tydliggör att nyttan tillfaller de lokala invånarna, inte anonyma storbolag.
När du har hittat glöden för främjande av CEpå din hemort, starta kampanjer. Sprid information om CE på evenemang i byn eller staden, mässor och sociala medier. Kontakta massmedia och gör frågan till en lokal eller nationell nyhet. Kommunicera och bedriv kampanjer under hela det CE projektet, inte bara under startfasen. Det lockar nya människor och
inspirerar andra CE projekt.

3.1.2 Community Energy projektets etablerings- och underhållsfas
Fint – nu är ditt Community Energy projekt igång. Det är dags att gå vidare till nästa fas,
det CE projektets etablerings- och underhållsfas. Det är i denna andra fas som ni samlar information, planerar funktioner, utvärderar resurser, skapar en känsla av egenmakt
hos människorna. Här ingår även självorganisering som grupp och verksamhet. Återigen
står kommunikation i mittpunkten. Träffa folk, lär dig av andra och bedriv kampanjer!
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BS 6: ORDNA OCH FACILITERA MÖTEN
Det är dags att ordna och facilitera möten för din målgrupp. Om du är
en kommunrepresentant kan du facilitera möten för medborgarna. Om
du är en kommuninvånare eller representerar en medborgarorganisation, kan du kontakta kommunen eller ett kommunalt utvecklingsbolag, som eventuellt kan hjälpa dig att facilitera möten. Du kan också
ordna möten själv eller kontakta regionens energirådgivare för att höra om den organisation som denne representerar har resurser att hjälpa dig med att ordna och facilitera möten
(mer om den regionala energirådgivningen under BS 9 ”lita på experterna”). Utöver detta, kan du i enlighet med startfasens BS 3 ”ta initiativ”, försöka ordna ett extra möte om
Community Energy i din medborgarorganisation eller locka med ditt bostadsaktiebolag till
arbetet för att främja frågan.
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BS 7: GE MEDBORGARNA MAKTEN
En av de mest grundläggande fördelarna med Community Energy är
den nytta som det skapar för de lokala invånarna och den makt i energifrågor som tillfaller människorna själva. Medborgarna är allt mer
medvetna om sin energiförbrukning och om vad som krävs för att producera energi. De lokala invånarna har dessutom en ganska god uppfattning om vad de vill har på sin hemort. På detta inverkar den lokala historien och till
exempel människornas intresse för en viss typ av CE. Vi vet av erfarenhet att det är viktigt att stödja lokala idéer – oftast betalas installationskostnaderna ur lokala fickor och
det är de lokala invånarnas tid och arbete som skapar projektet och håller det igång. Om
de lokala invånarna deltar i projektet och har makten minskar och försvinner till exempel
NIMBY-fenomenet (”not in my backyard”, alltså ”inte på min bakgård”). Om exempelvis
majoriteten av aktierna i den lokala vindkraftparken ägs av lokala invånare, är ljudet från
vindkraftverken eller utsikten inte så störande. Att de syns och hörs är bara ett bevis på att
”de är där och genererar oss pengar”.

BS 4: LÄR DIG AV ANDRA
Den här byggstenen för Community Energy är lika viktig under denna
fas som under startfasen. När du är i färd att bilda ett CE projekt och
planerna börjar ta form – du kanske redan vet vilken typ av CE du vill
främja – kan du avgränsa exemplen och experterna på CE till sådana
som handlar om eller kan just den typ av CE som du planerar. Möjligtvis har förhållandena varit liknande som i det objekt som du planerar eller också är dessa
exempel och experter inspirerande för ditt specifika objekt. När din målgrupp är samlad,
ordna en studieresa för gruppen till ett objekt med CE eller bjud in en expert till ett möte.
Om experten på CE inte kommer från Finland, kan du kanske ordna deltagandet via Skype.
Man kan lära sig mycket av tidigare CE projekt och de svårigheter som förekommit, och
om den nytta som åstadkommits. Ju mer kunskaper du har, desto lättare är det för dig att
planera dina egna åtgärder.

BS 8: UTVÄRDERA OCH PLANERA
Alla bra projekt behöver en bra plan. När projektet bildas är det viktigt
att planera det noga och utvärdera vilka resurser som står till buds och
vilken hjälp som behövs utifrån. Fråga er själva om den tekniska och
ekonomiska expertis som behövs finns inom gemenskapen? Behöver
ni hjälp av en utomstående expert? Vem bör ni kontakta? Vilken typ av
expertis behöver ni?

BS 9: LITA PÅ EXPERTERNA
BS 5: MOTIVERA OCH SAMLA IHOP INTRESSERADE;
KOMMUNIKATION OCH KAMPANJER
Fortsätt att motivera och samla intresserade medborgare. Marknadsför frågan till din målgrupp så att allt fler människor får veta att detta
är på gång på orten. Var kreativ med marknadsföringskanalerna. Den
bästa reklamen kommer från lokala invånare som sprider ärendet i
sina egna kanaler. Kontakta lokala medier, bjud in dem till dina möten och prata om dina
planer. Kommunicera och bedriv kampanjer – dels får du fler anhängare till ditt Community Energy projekt, dels gör detta processen demokratisk och transparent. Delta i lokala
evenemang, oavsett om de är mässor, utställningar, energipromenader, hållbara byvandringar eller någon annan lokal verksamhet, och sprid budskapet. Sprid ditt budskap och
marknadsför din idé.
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När du utvärderar de befintliga resurserna och hjälpen som eventuellt
behövs, vänd först blicken mot den egna gemenskapen. Vilken expertis
finns inom gemenskapen? Medborgarorganisationer består av vanliga människor som samtidigt är fackmän inom något område tack vare
sitt yrke eller någon annan erfarenhet. Kanske ni har ingenjörer eller
elektriker i gemenskapen? Eller ekonomer? Dessa experter kan rådfrågas under projektets
gång. Dessutom kan alla som hör till gemenskapen frivilligarbeta efter egen förmåga.
Ta sedan en titt på sådana utomstående experter som finns i området och som skulle kunna
stödja ditt Community Energy projekt. I Finland finns ett omfattande energirådgivarnätverk. Verksamheten finansieras för närvarande av Energimyndigheten. Energirådgivarna
ger, med vissa ramvillkor, gratis rådgivning till både vanliga medborgare och kommunrepresentanter i frågor kring förnybar energi, energieffektivitet och energisparande. De
organisationer som deltar i energirådgivningen kan även ha andra resurser, erfarenhet och
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vilja att hjälpa och stödja ditt CE projekt, eftersom de vanligtvis medverkar i projekt och
konsultationer där man stödjer hållbara energifrågor.

ingen särskilt tung organisationsstruktur. Om verksamheten däremot är långvarigare, ska
gruppen vara tydligare strukturerad.

Mer information om den regionala energirådgivningen och energirådgivarnas kontaktuppgifter finns på: https://energiavirasto.fi/energianeuvonta

Projekt för förnybar energi kan förvaltas som andelslag, bostadsaktiebolag samt små och
medelstora företag (Ruggiero et al. 2019). Välj en lämplig ägarstruktur eller företagsform för
verksamheten. I Finland kan man grunda flera olika typer av företag, från aktiebolag till yrkesutövare med firma. För mer information, läs Företagarna i Finlands guide Företagarens ABC:
https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc-316123 eller kontakta en lokal företagsrådgivare.

BS 10: SAMLA IN INFORMATION OM OBJEKTET
När du har fastställt målgruppen och målområdet för Community Energy och ett objekt för din lösning för förnybar energi (byggnad,
markområde osv.), är det dags att samla in information kring objektet. Objektet kan till exempel vara småhus, om en grupp småhusägare vill göra sig av med sina byggnadsspecifika oljepannor och ansluta
sig till ett litet fjärrvärmenät som använder förnybara bränslen eller delta i en gemensam
upphandling av solpaneler. Objektet kan också vara det område där ni ska anlägga en vindkraftpark. Är objektet är ett bostadsaktiebolag, kan det till exempel handla om ett rad- eller flervåningshus där man planerar att installera bergvärme.
Börja sammanställa teknisk information om objektet. Om ni vill ersätta eller komplettera
en befintlig lösning med förnybar energi, behöver ni åtminstone känna till objektets årliga
energiförbrukning i dagsläget. Det kan vara nyttigt att känna till avståndet från energiproduktionsplatsen till förbrukningsplatsen eller andra geografiska faktorer (t.ex. kan det inte
finnas hinder som bromsar vinden i vägen för vindkraft eller skuggning framför solpaneler). Du kanske behöver information om byggnaden, till exempel om byggmaterialen, elmätningen eller säkringsstorleken. Den tekniska experten i ditt team för CE kan specificera
vilken information som behövs för att genomföra projektet.
Det är också bra att kontrollera vilka tillstånd som behövs för installationen av den förnybara energilösning som planeras. Teamets expert kan ha god kunskap om detta. I Finland
omfattar eventuella tillstånd för förnybar energi till exempel bygglov eller åtgärdstillstånd
som beviljas av kommunens byggnadsmyndighet. Kontakta byggnadsmyndigheten i kommunen för mer information.

BS 12: FINANSIERING
En av de viktigaste sakerna för att få igång ett Community Energy projekt är finansieringen. Ta reda på vilka lokala finansieringskanaler som
finns tillgängliga.

För medborgare finns följande finansieringskanaler:
•

Banklån eller privata lån

•

Finansiering från Leader-grupperna + frivilligarbete eller självriskandel; mer information om detta finns på adressen: https://www.leadersuomi.fi/fi/leader-ryhmat/

•

Hushållsskatteavdrag (du kan med vissa begränsningar dra av en del av arbetskostnaderna i beskattningen)

•

Massfinansiering

•

Miljöministeriets nya energiunderstöd för hushåll och bostadsaktiebolag 2020–2022

BS 13: AGERA
BS 11: ORGANISERA ER OCH FÖRVALTA PROJEKTET
När du har skapat dig en bättre uppfattning om målgruppen, typen av
Community Energy och möjligtvis placeringen av energiproduktionsanläggningen, är det dags att organisera deltagarna och administrera
projektet för förnybar energi. På detta inverkar emellertid verksamhetens karaktär. Om verksamheten gäller en kortvarig process, av typen
”vi gör det här tillsammans”, till exempel gemensam upphandling av utrustning, behövs
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När planerna och grundarbetet är klart, är det dags att sätta igång. Gör
alla nödvändiga beräkningar. Genomför den gemensamma upphandlingen. Gör frivilligarbete där det behövs och aktivera gemenskapen
i verksamheten. Installera förnybar energi. När ditt Community Energy
projekt blir verklighet, skapar du samtidigt en mer hållbar framtid
genom konkreta installationer. Du är på väg att bli en ny slags aktiv energimedborgare som
går från passivitet till aktivt agerande inom energiproduktion och -förbrukning. Du tänker
globalt samtidigt som du agerar lokalt för din egen ort.
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3.1.3 Senare skeden under ett Community Energy projekt eller tiden efter projektet
När du har bildat och drivit ett Community Energy projekt framåt, kommer du, låt oss säga
om ett år, antingen att befinna dig i ett senare projektskede eller också har projektet redan
slutförts. Antingen har verksamheten varit kortvarig, av typen ”vi gör det här tillsammans”
(t.ex. gemensam upphandling av utrustning för förnybar energi) eller också är den långvarigare (t.ex. grundande av en vindkraftpark eller ett värmenät som drivs med biomassa och ägs
av byinvånarna) och därmed fortfarande igång. Oavsett vilket är det dags att 1) utvärdera det
CE projektet och 2) sprida information om det CE projektet till omvärlden. Om ditt CE projekt
är långvarigt kommer medlemmarnas ägarskap av CE att fortsätta. Utöver underhåll och
skötsel av anläggningarna innefattar ägarskapet också sociala aspekter, till exempel fortsättning av samarbetet och kontinuerligt stärkande av känslan av egenmakt i gemenskapen.

RENCOP som verktyg för projekt för Community Energy

BS 16: ETT KONTINUERLIGT ÄGARSKAP AV COMMUNITY ENERGY
Till slut, framför allt om ert Community Energy projekt har bestått av
intensiv och långvarig verksamhet, är gemenskapen även framöver
ägaren av er förnybara CE. Ni fortsätter att ge makten till medborgarna
i er gemenskap. Det öppna och demokratiska verksamhetssättet förs
vidare. Ni fortsätter att använda och underhålla er CE. Möjligtvis har
ni fått nya idéer under resans gång med vilka ni kan förbättra er process för CE. Eller så
har ni kanske fått en idé om att starta ett helt nytt CE projekt. Det viktigaste är att ni håller gemenskapsandan vid liv även framöver och ser till att ägarskapet stannar på orten.
Samtidigt drar ni ert strå till stacken i en intelligent energiomställning mot ett kolneutralt
samhälle och decentraliserad energiproduktion som drivs framåt av nya, aktiva energimedborgare likt er själva.

BS 14: UTVÄRDERA
När du startar ett Community Energy projekt har du kanske i enlighet
BS 2 analyserat läget och definierat en målgrupp och ett målområde.
Om du har gjort detta har du under startfasen beskrivit ett behov eller
en större fråga som CE är svaret på och projektets målsättningar. Nu är
det dags att utvärdera på vilka sätt er lösning har tillgodosett det ursprungliga behovet som ni har velat tackla. Under resans gång har ni kanske ställt mer specifika mål. Nu är det dags att undersöka om dessa mål har uppnåtts. Fundera på om ert CE
projekt har varit en framgång. Fundera på vad ni har lärt er av de eventuella svårigheterna
under projektet. Vad skulle ni göra på ett annat sätt om ni började om från början? Projektet
kan utvärderas genom att du skickar eller delar ut utvärderingsformulär eller enkätformulär till deltagarna, antingen på elektronisk väg eller fysiskt på ett återkopplingsmöte.
Vanligtvis är det bra att involvera hela gemenskapen i utvärderingen, men framför allt är
det viktigt att involvera alla aktiva organisatörer – de personer som verkligen har drivit
projektet framåt.
BS 15: KOMMUNICERA OCH INSPIRERA
I alla skeden under ett Community Energy projekt är kommunikation
av största vikt. Nu är det dags att kommunicera mer brett till den gemenskap som har deltagit i det CE projektet under dess livslängd. Detta
säkerställer att det CE projektet bedrivs öppet och demokratiskt. Kommunicera även utåt så att också andra inspireras att vidta åtgärder för
att öka CE i sina egna gemenskaper och på sina hemorter. Sprid budskapet: prata med medier
och dina kontakter och utnyttja sociala medier. Bjud in människor för att titta på utrustningen för förnybar energi som ni har installerat och objektet för CE. Föreläs om ämnet för andra
medborgarorganisationer, om du blir tillfrågad. Berätta om nuläget eller om det slutliga resultatet. Sprid lärdomarna från projektet, oavsett om de är positiva eller negativa. Allt som
ni har lärt er under resans gång underlättar och motiverar andra när ett nytt CE projekt ska
bildas och drivas – till och med svårigheterna är värdefulla lektioner som hjälper andra att
förutse och undvika samma fallgropar.
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3.2 RENCOP som verktyg för projekt för Community Energy
RENCOP, alltså strategiska partnerskap för förnybar energi (”renewable energy cooperative partnership”) avser partnerskap som startar Community Energy projekt på gräsrotsnivån och stödjer aktörer inom CE i utvecklingen av projekt för förnybar energi. RENCOP-partnerskap kan inkludera individer, företag, experter, politiska organisationer och
offentliga samfund. En kreativ och kritisk samling av olika aktörer är både en utmaning och
en möjlighet när RENCOP-aktörerna bildar grupper som stödjer och faciliterar CE. Kontinuerlig förbättring och frekvent arbete för att upprätthålla RENCOP-partnerskapet i syfte
att aktivera aktörerna är RENCOP-verksamhetens kärnområden. RENCOP-grupperna uppmanas framför allt att tillägna sig varierande ekonomiska strukturmodeller, till exempel
massfinansiering eller sponsring.” - Co2mmunity 2017
RENCOP-partnerskapen är grupper av individer, ibland organisationer, som arbetar tillsammans för Community Energy. På svenska betyder RENCOP, renewable energy cooperative partnership, ungefär ”partnerskap för förnybar energi” eller ”strategiska partnerskap
för förnybar energi”. Dessa RENCOP-grupper tillämpar de byggstenar som vi beskriver i
avsnitt 3.1 för att främja initiativ inom CE.
RENCOP är ett praktiskt, analytiskt och strukturellt verktyg som kan användas för att
främja CE projekt. Verktyget har använts i Co2mmunity-projektet där RENCOP-grupper
för främjande av CE bildades i åtta länder: Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen,
Polen, Sverige och Tyskland. RENCOP-grupper bildades i sammanlagt nio områden. Drivande krafter för dessa RENCOP-grupper i Co2mmunity-projektets åtta länder var energikontor (4 st.), kommunen, regionala organisationer (3 st.) och utbildningsorganisationer
(3 st.). Till skillnad från de andra länderna bildades i Finland RENCOP-grupper i två olika
områden: Nyland och Södra Österbotten.
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RENCOP-gruppen kan vara antingen gemenskapsdriven eller expertdriven. RENCOP-grupper kan bildas i antingen stads- eller landsbygdsmiljöer. Byggstenarna för CE kan användas
på mycket olika sätt i olika miljöer. Vi visualiserar detta med två exempel på RENCOP-processer som förvaltats i två olika områden i Finland: Nyland och Södra Österbotten. Den lokala
miljön och lokalkännedomen påverkar alltid RENCOP-grupperna och den ordning i vilken
det är bra att använda byggstenarna för CE. I allmänhet aktiverar RENCOP-grupperna befolkningen att delta i CE projekt.

RENCOP som verktyg för projekt för Community Energy

R.EN.CO.P
Two Models for
Renewable ENergy COoperative Partnerships:
Renewable ENergy COoperative Partnership
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3.2.1 Gemenskaps- och expertdriven RENCOP
Av RENCOP-grupperna finns två huvudsakliga modeller, den gemenskapsdrivna och den
expertdrivna modellen. De presenteras på engelska i bild 9. I den gemenskapsdrivna RENCOP-modellen startar, stimulerar och ofta även faciliterar lokala gemenskaper Community Energy projekt. Idéerna för projekten kommer från lokala gemenskaper, där möjligtvis
även experter på främjande av CE (lokala eldsjälar, chefer, ekonomiexperter) eller förnybar
energi (tekniska experter) ingår. Expertis har även kunnat skaffas utanför gemenskapen –
ibland med hjälp av RENCOP-gruppens koordinator. RENCOP-gruppens koordinator kan
vara till exempel en kommunrepresentant – en karismatisk person med stort intresse att
stödja lokala idéer som siktar på att minska koldioxidutsläppen. En sådan person kan ordna
och facilitera möten och workshops där lokalborna fritt kan bolla idéer och avgränsa den
form av förnybar energi som främjar lokala intressen. Hen kan även ordna temamöten,
exempelvis med temat ”byta oljepannan mot kooperativ förnybar energi” eller solenergimöten, i de fall där man redan har valt en viss lösning för förnybar energi.
RENCOP-gruppens koordinator kan även organisera eller föreslå en enkät till de lokala invånarna där man utreder deras villighet att delta i ett CE projekt. RENCOP-gruppens koordinator kan stödja CE projekt under alla projektfaser. Hen kan hitta idéer, motivera och
samla intresserade, ordna studieresor till objekt med CE eller bjuda in experter på CE som
föreläsare på möten samt kommunicera och bedriva kampanjer. RENCOP-gruppens koordinator – alltså till exempel en kommunrepresentant – kan hjälpa den lokala gemenskapen att planera projektet, ge råd om vilka tillstånd som behövs och bistå i den ekonomiska
planeringen. Kommunen kan hjälpa till med att ordna finansiering för projektet. Kommunen kan finansiera eller delfinansiera projektet, gå i borgen för ett lån för projektet eller ge
tips om annan finansiering som den lokala gemenskapen kan få. Koordinatorn kan även
medverka i utvärderingen av det CE projektet, samla in information och återkoppling eller
sprida befintlig information till andra lokala gemenskaper i området eller även i ett större
område.
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Bild 10. Två RENCOP-modeller: gemenskapsdriven (community driven) och expertdriven (expert driven).

Den expertdrivna RENCOP-modellen startar med RENCOP-gruppens koordinator som
samlar en expertgrupp. Expertgruppen har till uppgift att fungera som en katalysator i
bildningen av RENCOP-grupper som främjar CE. För dessa experter ordnas regelbundet
möten där man presenterar information om CE och dess möjligheter, varefter experterna
diskuterar olika projektidéer för CE i området. Experterna kan ha olika expertis inom CE,
till exempel kan de representera företag eller tekniska experter som arbetar med förnybar energi, slutanvändare av CE, representanter för kommunen, regionen eller medborgarorganisationer, forsknings- och utvecklingsorganisationer, ekonomiska organisationer eller andra organisationer som direkt försöker aktivera medborgare. Den expertdrivna
RENCOP-gruppens sammansättning varierar beroende på de lokala omständigheterna
och behoven. Expertgruppens medlemmar kan genom sin expertis ge enskilda CE projekt
det stöd som de behöver. Som stöd för RENCOP-gruppens koordinator kan dessa experter
hjälpa de lokala gemenskaperna att bilda och upprätthålla CE projekt.
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3.2.2 Två miljöer för RENCOP-gruppen: stad och landsbygd
RENCOP-grupper som främjar Community Energy kan bildas både i städerna och på landsbygden. En iakttagelse som vi gjorde inom Co2mmunity-projektet var att det mest naturliga sättet att koordinera CE projekt på landsbygden är genom lokala invånare och dessa
projekt är ofta gemenskapsdrivna. I stadsmiljöer drivs urbana CE projekt ofta av experter,
de är alltså expertdrivna.
I stadsmiljöer baserar sig RENCOP-gemenskaperna oftare på ”idégemenskap”, på landsbygden på ”platsgemenskap” (Seyfang et al. (2013)). I stadsgemenskaper kopplas CE typiskt till idéer, intressen och värden (t.ex. miljön), medan landsbygdsgemenskap typiskt
kopplar CE till hemorten. Hos landsbygdsgemenskaper har miljövärden inte spelat huvudrollen som motivator för CE projekt (Islar & Busch 2016; Busch & McCormick 2014).
Inom Co2mmunity-projektet grundades RENCOP-grupper för främjande av CE i nio olika
områden. I städerna bildades expertdrivna RENCOP-grupper, vars målgrupper var bland
annat bostadsaktiebolag och lokala stadsdelsorganisationer. RENCOP-grupperna som bildades på landsbygden var antingen gemenskaps- eller expertdrivna och målgrupperna var
boende i småhus samt by- och hobbyföreningar.

3.2.3 RENCOP-grupperna i två områden i Finland
Härnäst tittar vi på två områden i Finland som har medverkat i Co2mmunity-projektet och
främjat Community Energy projekt genom att bilda RENCOP-grupper. Dessa är intressanta
exempel, eftersom vi ska titta på både det stadsdominerade Nyland och det landsbygdsdominerade Södra Österbotten. Hur startades och drevs RENCOP-grupperna? Vilken typ av CE
främjades i områdena? Hurdana aktörers intressen främjades inom dessa processer?
RENCOP i Södra Österbotten
I Södra Österbotten bildades en expertdriven RENCOP i början av 2018 för att utveckla Community Energy i området. Ansvaret för att koordinera Södra Österbottens RENCOP-grupp har
fördelats mellan två regionala organisationer, Thermopolis Oy – Södra Österbottens energikontor och Södra Österbottens förbund. I Södra Österbotten finns ett stort antal aktiva lokala gemenskaper, till exempel byföreningar, vilket är ett bra underlag för att tillsammans
med dem utveckla CE projekt i samarbete med experter. Det första målet för den expertdrivna
RENCOP-gruppen i Södra Österbotten var att öka kunskaperna och diskussionerna om CE och
kooperativa energiprojekt mellan RENCOP-gruppens medlemmar. På så sätt ville man öka de
medel som står till experternas förfogande vid främjandet av sådana projekt i sitt arbete.
Ursprungligen valdes som ambitiöst mål för verksamheten en mikro-CHP-anläggning, alltså
ett kombinerat system för el- och värmeproduktion, och tillhörande nya tekniska lösningar.
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Förhoppningen var att åstadkomma verklig förändring och påskynda energiomställningen.
Den expertdrivna RENCOP-gruppen fungerade även som katalysator för projekt för CE med
biomassa, biogas, solenergi eller bergvärme.
På RENCOP-gruppens expertmöten blev målet att ordna flera öppna RENCOP-möten för medborgarna i området för att sprida information om CE och stödja CE projekt. På landsbygden
är de viktigaste grupperna bygemenskaper, medan fokus i städer ligger på bostadsaktiebolag.
Koordinatorerna för RENCOP-arbetet i Södra Österbotten har tillsammans planerat verksamheten, ordnat möten, föreläst om ämnet och lett möten i anslutning till RENCOP-arbetet. Flera
aktörer har, vid sidan av den expertdrivna RENCOP-gruppen, även deltagit i processer för att
aktivera vanliga medborgare.
Till exempel i Alavo deltog Alavuden kehitys ry i projektet Aurinkoinen Alavus (”soliga Alavo”). Detta projekt ordnades våren 2018 och inom ramen för det erbjöds Alavoborna möjlighet
att skaffa sig information om solenergi och delta i en gemensam upphandling av solpaneler.
Kring temat ordnades flera möten. Temat kommunicerades och marknadsfördes flitigt i media och på lokala mässor. En liknande solenergiprocess ordnades ett år senare, våren 2019,
i Ilmola, där man ordnade evenemang för invånare och företag i kommunen. Man har också försökt att aktivera bygemenskaper och hobbyföreningar inom förnybar energi och ordnat
flera bymöten i samarbete med den lokala Leader-gruppen, Leader Aisapari. På dessa möten
har man berättat om möjligheterna med CE och till exempel om det ekonomiska stöd som allmännyttiga organisationer kan ansöka om.
Södra Österbottens strategi har varit att kommunicera om och sprida möjligheterna med CE
bland vanligt folk genom kampanjer. Därmed har man besökt mässor och byevenemang för
att träffa medborgarna på gräsrotsnivån. Intervjuer med medier har gjorts vid behov. Lokala
tidningar har följts noga när man har samlat idéer för möjliga CE projekt. Om man har upptäckt att det finns ett särskilt intresse för en viss förnybar energikälla, till exempel solenergi
som i Ilmolas fall, har man stöttat detta engagemang. Dessutom har man följt upp de egna
kontakterna och ledtrådarna från dem i det regionala främjandet av CE. I Södra Österbotten
har det varit särskilt tydligt att det inte är ändamålsenligt att jobba ”uppifrån”, utan att det är
viktigt att stödja lokala idéer och lokalt engagemang. Detta gjordes i samband med de gemensamma upphandlingarna av solenergi. I och med detta har RENCOP-arbetet, som startade som
expertdriven verksamhet, vänt mot gemenskapsdrivna processer. Båda utgångspunkterna har
implementerats kreativt efter behov.

RENCOP i Nyland
I Nyland har RENCOP-arbetet startat i Helsingfors där man har främjat solenergiprojekt
i flervåningshus och tillsammans med bostadsaktiebolag. Bostadsaktiebolagen i Finland
är mycket intresserade av gemensamma solelsystem för flervåningshus. Trots det stora intresset finns det i dagsläget mycket få installationer. I Finland finns nästan 90 000
bostadsaktiebolag och över 2,6 miljoner människor bor i flervåningshus (nästan 50 % av
hushållen).
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RENCOP-gruppen i Helsingfors är expertdriven. I gruppen försöker experter på solenergi, systemleverantörer och andra aktörer i nyckelposition identifiera de viktigaste hindren
och de mekanismer med vilka man kan stödja bostadsaktiebolagens försök att skaffa solel.
Syftet är att utnyttja expertgruppens stöd och att inspirera och stödja projekt för förnybar
energi i Helsingforsområdet.
RENCOP-koordinatorn i Nyland är Green Net Finland. Den expertdrivna RENCOP-gruppen
grundades i början av 2018 och startmötet hölls i januari 2018. Ursprungligen fokuserade
gruppen på att sprida opartisk och lättillgänglig information om solenergi och att identifiera god praxis i Finland och internationellt. Inom RENCOP-arbetet ordnades även kunskapsfrämjande evenemang och seminarier om solenergi och de tekniska och ekonomiska aspekterna kring dessa för bostadsägare. Det första exemplet på ett sådant evenemang
var ett frukostseminarium om solel för bostadsaktiebolag hösten 2018. På evenemanget
presenterade Aalto-universitetet resultat från en enkät som universitetet hade genomfört.
Enligt denna är finländare som bor i bostadsaktiebolag intresserade av CE och av att införa
den. Ämnet uppmärksammades i medier i hela landet.
Under RENCOP-arbetet i Nyland blev det tydligt att bostadsaktiebolagen inte har tillräckliga
kunskaper för att fatta sakkunniga beslut om värme- och elproduktion. Därför har en viktig del av det expertbaserade RENCOP-arbetet i Nyland under Co2mmunity-projektet varit
att skapa ett dynamiskt verktyg för analys av energidata som kan användas inom enskilda
byggnaders produktion av förnybar energi. Med verktyget kan man modellera hybridsystem med solpaneler och bergvärmepumpar för flervåningshus. Med hjälp av analyser som
dessa kan energiavtal eventuellt bli ett verktyg för anskaffning av finansiering, eftersom
de gör det möjligt att uppnå ekonomisk nytta. Att lägga till värmesystem till analysen är ett
viktigt steg mot en mer omfattande energiomställning. Kimmo Tiilikainen, som var bostads-, energi- och miljöminister i Finland 2017–2019, har sagt att endast 47 procent av
den energi som behövs för uppvärmning produceras från förnybara energikällor i Finland,
medan siffran för el är 88 procent.

4 Vad kan jag som medborgare eller kommunrepresentant göra för att främja Community
Energy?
Slutligen, oavsett om du är kommunrepresentant eller en vanlig medborgare, vill du säkerligen höra om olika sätt med vilka du kan stödja projekt för Community Energy. Innan dess
är det ändå bra att sätta sig in i sådana faktorer som gör att RENCOP-arbetet och CE projekt
misslyckas.
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Undvik dessa misstag
Erfarenheter och litteratur avslöjar att det finns många faktorer som leder till misslyckanden både i RENCOP-arbetet och i fråga om kooperativa energiprojekt. Undvik dessa
misstag om du vill minimera det lokala motståndet och maximera det lokala stödet för ditt
projekt och göra ditt RENCOP-arbete framgångsrikt.
Misstag som bör undvikas:
1) Endast lyssna på utomstående experter i utformningen av planer för gemenskapen.
De flesta människorna ogillar skarpt att en person som inte känner till gemenskapen
dikterar vad som bör göras. Ett bra sätt att driva processen till ett misslyckande är att
endast bjuda in utomstående experter som lägger fram färdigformulerade planer för
allt som bör göras. På så sätt ser man till att lokalborna inte har något att säga till om
när det kommer till de viktiga sakerna, vilket gör att de inte känner något ägarskap för
projektet och garanterat motsätter sig planerna. Helst bör dessa experter ta på sig en
kostym, slicka håret bakåt, och behandla medlemmarna i gemenskapen som okunniga bybor. De bör även använda krångliga ekonomiska, juridiska eller tekniska termer.
Detta misstag går även ut på att man inte introducerar experter från små regionala
allmännyttiga organisationer som folk litar på och kan respektera i processen. I stället
presenterar man bara experter från stora institutioner såsom stora energileverantörer
och banker.
2) Ignorera de lokala kunskaperna. Lokalinvånarna har ofta mycket kunskaper om sin
bostadsort och om dess historia. När man lyssnar till denna lokalkännedom får man
ofta information om eventuella befintliga konflikter, känsliga ämnen i gemenskapen
och den fysiska miljön. Det kostar både tid och pengar att till exempel i ett senare projektskede upptäcka att marken som köpts för en solenergipark är kraftigt förorenad
eftersom området under tidigare årtionden använts för militära övningar.
3) Utesluta många från gemenskapen. Arbeta endast med en liten skara utvalda personer, så att resten av människorna i samhället retar upp sig på projektet. Om de flesta
lokalborna lämnas utanför projektet, kommer de att ondgöra sig över att de inte kan
påverka sin näromgivning. Genom att endast inkludera en liten grupp människor och
utesluta majoriteten, kan du vara säker på att ha skapat en konflikt mellan dessa grupper.
4) Ojämn fördelning av bördan och nyttan. Säkra en framtida konflikt genom att se till
att hela bördan för energiprojektet läggs på en grupp (gärna majoriteten), till exempel
med en vindpark i deras närområde, bullerföroreningar, en byggarbetsplats framför
huset som inte färdigställs på flera år eller tung trafik till den lokala biogasföreningen.
Samtidigt ska all nytta från projektet tillfalla de övriga aktörerna (gärna minoriteten).
Sådant agerande eliminerar all rättvisa från projektet.
5) Avgränsa verksamheten strikt till en kommuns område. Stora konstruktioner, till
exempel vindkraftverk, i närheten av kommungränserna kan framkalla motstånd i den
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andra kommunen om invånarna i den inte ges några möjligheter att delta i beslutsfattandet eller dra nytta av konstruktionerna för förnybar energi. På detta sätt bygger man
en konstellation där invånarna i olika kommuner ställs mot varandra, och så har man
effektivt bäddat för en konflikt.
6) Stänga lokala företag ute från planeringen och åtgärderna. Om du tar bort alla åtgärder
som kan bidra till den lokala ekonomin eller baserar sig på lokal expertis, får du inget
stöd för din verksamhet. Lokala företags medverkan skapar en känsla av ägarskap och
stolthet hos de involverade lokala invånarna, som därmed till och med kan försvara
projektet i offentliga diskussioner. Det är mycket lättare att försöka sabotera ett projekt
som sysselsätter en främling i stället för någons kusin eller vän.
7) Ignorera konflikter som gror tills det är för sent. Om du upptäcker spänningar i gemenskapen, är det största misstaget att inte göra någonting. Genom att låtsas som om
inget hade hänt och inte omnämna saken driver man projektet mot ett misslyckande.
En liten konflikt kan i slutändan utvecklas till allvarligt motstånd om man sölar när
man i stället borde arbeta för att hitta en medlare inom gemenskapen.
8) Vara så passiv som möjligt och försinka processerna för bildning av RENCOP-gruppen
eller främjande av Community Energy. Om du inte tar initiativ, utan bara väntar på att
folk ska kontakta dig, får du vänta länge. Detta gäller framför allt om det är svårt att få
tag på dina kontaktuppgifter. Försinkande och passivitet leder inte ditt CE projekt någonvart.
9) Kommunicera projektidén så abstrakt som möjligt för att förvirra. Abstrakta projektbeskrivningar säkerställer att människorna inte förstår den konkreta idé som du vill
främja. Då förblir även lärdomarna från andra befintliga CE projekt outnyttjade. Slopade studieresor till objekt med CE och bristen på konkreta handlingar alienerar människorna från projektet.
10) En dålig projektförvaltning leder till ett misslyckande. Om man inte, innan investeringen görs, undersöker genomförbarheten och är allmänt okunnig om möjligheterna
som olika tekniska lösningar ger, har man vanligtvis sett till att slösa bort stora summor och förbereda för konkurs.
11) Inte anpassa projektidéerna till de lokala förhållandena. Om du enbart kopierar någon
annans arbete till ditt eget område när du bildar ditt CE projekt, får lokala särdrag och
gemenskapens önskemål ingen uppmärksamhet. Att slaviskt genomföra någon annans
plan leder till att projektet inte passar till den lokala miljön och misslyckas.
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Vad kan jag göra?
Du vill alltså undvika ovannämnda misstag och funderar på vad du själv kan göra för att
främja Community Energy. Avslutningsvis vill vi lyfta fram olika saker som du kan göra
antingen i egenskap av kommunrepresentant eller medborgare.
Kommunrepresentant
1) Var en RENCOP-koordinator, en karismatisk person med äkta vilja att stödja lokala
idéer med vilka man försöker minska koldioxidutsläppen.
2) Erbjud din expertis till lokala gemenskaper för att stödja dem med bland annat tillstånd för förnybar energi, finansiering och annan byråkrati (t.ex. rapportering).
3) Sprid och marknadsför idéer som medborgarna kan fånga upp. Hjälp kommuninvånarna att hitta idéer för CE, motivera dem och sammanför intresserade.
4) Lämna in initiativ om förnybar energi och CE i din kommun för att skapa en gynnsam
verksamhetsmiljö för kommuninvånarna.
5) Ordna och facilitera möten och underlätta hela processen för det CE projektet för
kommuninvånarna. Du kan till exempel introducera enkäter för att kartlägga det lokala
intresset för CE rent allmänt eller för en specifik förnybar energilösning. Du kan också
ordna fria idéworkshops för att avgränsa en lämplig form för CE. Ett annat alternativ är
temamöten (t.ex. med temat ”byta ut oljepannan”). Erbjud din expertis när utrustning
för förnybar energi ska införskaffas och driv processen framåt. Du kan även ordna studieresor till befintliga objekt med CE eller bjuda in experter på CE till dina egna möten
som inspirations- och kunskapskälla.
6) Ge makten till kommuninvånarna och stöd lokala idéer om CE samt bildningen av gemenskaper som stödjer dessa.
7) Hjälp till med att skaffa finansiering för ett CE projekt. Kommunen kan hjälpa till med
att skaffa finansiering för ett CE projekt. Detta kan ske antingen genom direkt finansiering (eller delfinansiering) eller genom att gå i borgen för lån. Du kan också vägleda
kommuninvånarna till andra finansieringskällor som finns tillgängliga i området (t.ex.
eventuella investeringsstöd, andra understöd för förnybar energi eller gröna lån).
8) Hjälp till med utvärderingen av ett CE projekt och inspirera andra genom att sprida
information om er lokala lösning för CE.
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Medborgare
1) Greppa möjligheterna med CE. Först och främst kan dessa möjligheter finnas i befintliga finansieringsformer. Under åren 2020–2022 kan bostadsaktiebolag och husägare
ansöka om energiunderstöd från ARA för åtgärder som förbättrar energiprestandan. De
kan även omfatta åtgärder relaterade till solenergi och värmepumpar. Man har också
kunnat ansöka om gröna obligationslån hos OP-gruppen sedan februari 2019. Gröna
lån kan gagna bostadsaktiebolag om reparationerna och åtgärderna kan betalas med
de besparingar som man uppnår med dem (t.ex. i energikostnaderna). Om du representerar en by- eller hobbyförening, kontrollera också om din lokala Leader-grupp
erbjuder investeringsstöd för allmännyttiga föreningar. En annan omständighet som
skapar möjligheter är ändringarna i lagstiftningen med avseende på möjligheterna för
de boende i bostadsaktiebolag att använda el som producerats med ett gemensamt solelsystem i bostäderna – ny lagstiftning som ska möjliggöra detta på ett ekonomiskt
lönsamt sätt förväntas komma. Å andra sidan gör även de stora nätbolagen pilotförsök
med nya ersättningsmodeller för producent-konsumenter av förnybar energi. Det lönar sig att följa utvecklingen av nätbolagens tjänster i anslutning till ersättningsmodellerna.
2) Var en aktiv energimedborgare! Värna om den goda gemenskapsandan som gagnar
alla. Detta blir lättare när lagstiftningen ändras både på unionsnivå och nationellt, så
att verksamheten styrs från centraliserad produktion och förbrukning av fossila bränslen mot en decentraliserad produktion och förbrukning där man utnyttjar lokala förnybara energikällor och som gagnar de lokala gemenskaperna. Lyft fram CE i dina sociala
nätverk och diskutera tillsammans de lösningar som ni vill genomföra och som skulle
gagna just er lokala gemenskap.

6) Lita på experterna både inom gemenskapen och utanför den. I din gemenskap kan det
finnas många olika slags expertis, eftersom medlemmarna har olika färdigheter och
yrken. Vid behov kon du även kontakta personer utanför din gemenskap och komplettera expertisen i gemenskapen till exempel med hjälp av kommunrepresentanter eller
genom att kontakta energirådgivarna i ditt område. De kan hjälpa er att driva ert CE
projekt framåt. Med hjälp av dessa experter kan ni planera projektet, samla in information om objektet för förnybar energi och information om ekonomi och lagstiftning som
behövs för att driva igenom ert projekt.
7) Organisera dig: Om ert CE projekt är en långvarigare och mer omfattande verksamhet,
välj en lämplig företagsform för verksamheten, till exempel ett andelslag. Därefter,
agera: Installera tekniken för förnybar energi och gör de övriga arbetena i anslutning
till CE. Utvärdera ditt CE projekt antingen när projektet har kommit en bit på vägen
eller avslutats, och inspirera andra. Till slut, framför allt i en långvarigare verksamhet,
kommer den goda gemenskapsandan och det lokala ägarskapet att fortsätta. På så sätt
förblir de mångsidiga fördelarna av CE i lokalsamhället och ni har för egen del positivt
påverkat energiomställningen mot ett kolneutralt samhälle.

3) Var en utbildad och tekniskt orienterad föregångare! Använd den information om olika
tekniker som finns på internet och implementera intelligenta lösningar för CE i din lokala gemenskap. Var innovativ och börja använda nya, fördomsfria och kreativa lösningar för förnybar energi. Detta handlingssätt har bland annat främjat en explosionsartad
ökning av värmepumpar i småhus i Finland.
4) Lär dig av andra. I till exempel bostadsaktiebolag kan den nya uppvärmningsformen
vara en bergvärmepump. Ni kan överväga om den nya trenden att byta ut fjärrvärmen
som produceras med fossila bränslen, uppvärmningen med olja eller direktverkande el
mot en bergvärmepump kan vara en lönsam lösning för ert bostadsaktiebolag i ett radhus eller flervåningshus7. Ni kan också besöka objekt med CE och bjuda in experter på
CE till era möten. Kanske inspireras ni att utveckla lösningar inom återvunna bränslen,
vindkraft eller alternativa trafikbränslen. Eller ännu bättre, kanske ni kan vara verkliga
föregångare för förändringen och utveckla och börja använda integrerade lösningar för
förnybar energi, som utnyttjar många olika tekniker, i byn eller bostadsområdet.
5) Kommunikation och kampanjer. När du planerar ett nytt CE projekt, dela information
om ämnet både i inofficiella sammanhang i dina sociala nätverk och i medier. Samla
idéer, människor och kontakter som har den expertis som krävs för att genomföra det
CE projektet.
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| Detta kan inom vissa ramvillkor vara lönsamt, till exempel om fjärrvärmen produceras med stenkol eller
byggnadens värms upp med en oljepanna eller om ni använder direktverkande el. Likaså måste de övriga
kriterierna uppfyllas, till exempel att byggnadens placering tillåter borrande av en värmebrunn (tillräckligt
mycket utrymme). Också byggnadens storlek och uppvärmningsbehovet påverkar huruvida det är lönsamt
att byta ut systemet mot en bergvärmepump.
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