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Begreppet hållbarhet innehåller väldigt mycket. Oftast 
förknippar man det med miljöfrågor men det kan också 
handla om hur företagen hanterar helheten exempelvis 
frågor om ekonomi och personal. Det räcker inte med att 
bara bocka av några checkpunkter på ett schema utan om 
en förändring i hela livsföringen.

Kunder kommer inte att acceptera leverantörer som inte 
jobbar med hållbarhet. Här finns det en medvetenhet som 
inte funnits tidigare och det kommer att ställas krav från 
alla, vanliga konsumenter såväl som privata företag och 
offentliga organisationer. När det gäller upphandlingar 
kommer hållbarheten att lyftas fram ännu mer så 
begreppet är ingen fluga som kommer att försvinna. 
Varumärken som inte jobbar med hållbarhet kommer att 
tappa sin glans. 

Blickar vi framåt så kommer inte företagen undan 
de nya kraven, men också omvänt gäller. Banker kan 
exempelvis ge bättre ränta till dem som kan presentera att 
de jobbar aktivt med hållbarhet.

Det finns vinster att göra med ett hållbarhetstänkande, 
såväl miljömässigt som ekonomiskt. Ett företag som tagit 
fasta på det och som vi berättar om i detta nummer av 
Näringslivsnytt, är ETC El som vid Solkullen i Katrineholm 
förutom att visa upp möjligheter med solcellsenergi också 
producerar el som säljs på den öppna marknaden.

STEFAN TOLL
Näringslivschef

Katrineholms kommun

Hållbarhet är 
ett nyckelbegrepp



4

Totalt har ETC El sju solcellsparker 
där den största är den publika parken 
i Katrineholm. Med en kapacitet 
på över 4 000 000 W är den en av 
Sveriges största solcellsparker.

– Från början var aldrig tanken att 
vi skulle bli en produktionsenhet utan 
mer en plats för inspiration riktat 
mot vanliga människor men också 
mot kommuner och organisationer. 
Då när vi startade 2009 var det 
mer klimatperspektivet som gällde, 
berättar Gahangir Sarvari som är Vd 
för ETC Elproduktion i Katrineholm.

ETC Elproduktion är en del av ETC-
koncernen i vars centrum tidningen 
ETC befinner sig. Tidningen grundades 
av Johan Ehrenberg redan på 70-talet.

– I vår tidning har vi alltid diskuterat 
samhällsperspektiv och miljöfrågorna 
har alltid varit aktuella. Känner man 
till klimatsituationen måste man agera 
själv, inte vänta på att politikerna ska 
göra det. Samhället tillhör oss alla, 
säger Gahangir när han förklarar 
satsningen på Solparken och varför 
den hamnade i Katrineholm.

– Vi såg tidigt att klimatfrågorna 

kommer att bli viktiga. Vi tittade 
också på oss själva, vi använde 
fossil energi för vår verksamhet och 
en av drivkrafterna primärt var att 
producera el för det vi gjorde av 
med själva. Frågan var också hur 
vi kunde visa upp för andra vilken 
väg vi gick. Att det blev Katrineholm 
berodde på att Johan Ehrenberg 
bor här. Vi kollade med kommunen 
och fick hyra parken som vi senare 
köpte. Vi började sedan leta efter 
energilösningar och när vi hittade dem 
så började vi installera dem. I början 
var det mycket vindsnurror och en del 
av dem finns kvar medan andra har 
fått ge plats för fler solceller.

Att fokus i Solparken flyttats från vind 
till sol beror på att förutsättningarna 
förändrades, berättar Gahangir.

– I början fanns det ingen standard 
kring solcellerna och det fanns 
därmed vissa problem att jobba 
med dem. Med vindsnurrorna var 

Klimatförändringarna påverkar vår omedelbara framtid på ett sådant sätt att ingen kommer 
förbi dem. Fossila bränslen behöver omgående fasas ut och satsning på alternativa 
energikällor sker både globalt och lokalt. Sol är en förnybar energikälla och vid ETC Solpark 
kan man studera olika solcellsanläggningar.

ETC:s solpark
driver utvecklingen
av solenergi framåt

Fortsättning nästa uppslag >>>

65819
I Sverige installerades 
nästan 22 000 nätanslutna 
solcellsanläggningar under 2020, 
med ungefär 400 MW i installerad 
effekt.
Ackumulerat vid slutet av 2020 
fanns det 65 819 nätanslutna 
solcellsanläggningar, jämfört 
med 43 944 år 2019. Den totala 
installerade effekten uppgick till 
1 090 MW jämfört med 698 MW 
år 2019.
Den installerade effekten på  
1 GW producerar lika mycket el 
per år som en kommun av Lunds 
storlek använder årligen, eller 
tillräckligt mycket el för varje 
hushåll i Sverige att tvätta en tvätt 
i 60 grader, varannan dag under 
ett år.

(Energimyndigheten)

"Känner man till klimatsituationen måste man agera själv, inte 
vänta på att politikerna ska göra det. Samhället tillhör oss alla."
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”Idéerna har inte växt 
fram för att vi i första 
hand ska tjäna pengar 
– att visa att det går är 
själva kärnpunkten i 
allt vad vi gör.

Gahangir Sarvari, Vd för ETC 
Elproduktion om verksamheten 
vid ETC Solpark.
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det lättare men det fanns ett antal 
hinder för att de skulle bli lönsamma. 
Det krävs bland annat en konstant 
vind för att de ska fungera optimalt, 
i villaområden krävs bygglov och 
det fanns också en risk att de skulle 
ramla. Vind är bra men då måste 
man gå samman och satsa på stora 
anläggningar.

– Solceller är lättare för 
privatpersoner och de utvecklades, 
blev standardiserade och därmed 
lättare att jobba med när alla visste 
vad som gällde. Från början fanns en 
hel del motstånd från energibolagen 
men allteftersom intresset och 
efterfrågan har ökat så har attityden 
förändrats.

Verksamheten vid Solparken i 
Katrineholm har växt och utvecklats 
när nya hus, nya solcellstak och nya 
solceller på ställningar har byggts 
upp. Parken är också ett ställe 
att träffas i och lära sig mer med 
guidade visningar, föreläsningar och 
konferenser. Med café och butik är 
Solparken också ett besöksmål.

– I dag testar vi olika produkter för 

att kunna berätta för konsumenterna 
om och hur de fungerar. Vi försöker 
också leva som vi lär och bygger 
våra anläggningar i trä, inte i plast 
eller betong. All isolering är träfiber 
och huset som inrymmer café och 
restaurang i är byggt i IsoTimber vilket 
gör att man inte ens behöver isolering. 
Vi har byggt två stora fastigheter i 
Västerås på det sättet.

– Idéerna har inte växt fram för 
att vi i första hand ska tjäna pengar 
utan att visa att det går är själva 
kärnpunkten i allt vad vi gör, säger 
Gahangir. Samtidigt är vi ett bolag 
som måste få det att gå runt. När vi 
börjar med en idé måste vi titta på 
hur det ska bära sig och ur just det 
faktumet föds ofta nya idéer.

– Här vid Solparken har vi till 
exempel visat att det går att odla med 
hjälp av egenproducerad el och vi har 
byggt tre stora växthus. Vi eldar och 
gör biokol där koldioxid lagras i tusen 
år. Biokolet gödslas och läggs ner i 
odlingarna vilket skapar en fantastisk 
kraft. Dessutom gör vi el av värmen 
när vi eldar. Spännande nya lösningar 
som skapar ett klimatpositivt 

Gahangir Sarvari i caféet och restaurangen. Huset är byggt med IsoTimber och klarar värmen utan isolering.

125000
Med dagens totala 
installerade effekt 
av solceller skulle 
en kommun med 
ca 125 000 invånare 
kunna försörjas 
med 100 procent 
solproducerad el 
från Sveriges alla 
solcellsanläggningar.
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Växthuset värms upp med egenproducerad el. Här odlas bland annat tomater. Utanför, bland solcellerna, betar fåren.

kretslopp och kan vi så kan alla. Det 
går inte att förbättra klimatet och bara 
tänka på energi, man måste också se 
på helheten med bland annat mat 
och odling och vi behöver alla hjälpas 
åt, säger Gahangir när han förklarar 
finansieringen av satsningarna.

– Vi har många runt om oss 
som stöder och hjälper oss. Många 
satsningar är möjliga genom 
crowdfunding bland våra läsare. De 
samlas runt ett projekt som de är 
intresserade av och vi lånar pengar av 
dem för att finansiera det. Antingen 
får de ränta på satsade pengar, blir 
B-aktieägare eller så sparar de i våra 
hus.

Är då egen elproduktion lönsam eller 
inte? Gahangir Sarvari tvekar inte när 
han svarar.

– Via solceller är den absolut 
lönsam. Varje företag som verkar 
i Katrineholm borde också känna 
en stolthet i att vara med och fasa 
ut de fossila bränslena ur vårt 
gemensamma nät.

– Egen produktion till egen 
konsumtion är det mest lönsamma 

som finns, speciellt nu när elen blir 
dyrare. 

– Ett företag konsumerar betydligt 
mer än en vanlig villa så alla företag 
kan tjäna pengar. En investering som 
görs av ett mindre företag betalar sig 
på 6–7 år sedan har man gratis energi 
i 25 år till, så lång är garantitiden på 
solcellerna i dag. Det finns solceller 
som installerades under 70-talet som 
fungerar än i dag.

– För stora företag med stor 
elkonsumtion är det också lönsamt 
även om det kan ta lite längre tid, men 
det kan också vara en inkomstkälla 
utöver själva miljötänkandet. Nya 
satsningar föder idéer som man inte 
såg framför sig från början. Se på 
oss. Vi ville informera och utbilda om 
alternativa energikällor vilket ledde till 
att vi startade ett elbolag som i dag 
säljer el till allmänheten.

Vid Solparken har ETC El infor-
mationsträffar och enkla kurser för  
privatpersoner eller bostads rätts-
föreningar. 

7
10 000 W solceller på 
ett villatak sparar CO2-
utsläpp motsvarande 
sju ton per år.Fortsättning nästa uppslag >>>
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– Det är också fritt fram att komma 
när som helst och haffa någon av oss 
för att ställa frågor. Vi går igenom 
behovet och tar fram ett förslag – det 
här kan vi göra, de här möjligheterna 
finns. Äger man inte sitt eget boende 
kan man som hyresgäst köpa 
solceller och sätta upp här hos oss 
vid Elkullen. Det finns även företag 
som gör det.

De totala elkostnaderna avgörs 
inte bara av priset på el utan också 
på kostnaden för distribution av elen. 
Ju närmare den produceras desto 
större förutsättningar att hålla nere 
distributionskostnaderna.

– Det vi kan påverka som producent 
är spot-priset, säger Gahangir. Sätter 
man upp solceller på sitt eget hus 
kan man nyttja den producerade 
elen direkt. Den el man producerar 
kopplas upp mot nätet men innan den 
går ut där går den först till det egna 
huset. Överskottet går sedan vidare 
ut på nätet. Där distribueras den först 
och främst till de som bor närmast 
så här kan man verkligen prata om 
närproducerad energi. Något som 

är bra för ekonomin men också för 
miljön.

– Det som sedan går ut på nätet 
tjänar man nästan lika mycket på som 
man betalar för den el man köper. 
Låt oss säga att man köper för 1:40 
så säljer man för 0:40 men i köppriset 
ingår saker som skatt och moms med 
mera. Säljer man så köper elbolaget 
för spot-priset men man får också 
60 öre från staten i skatterabatt. Den 
summan betalas ut en gång om året 
via skattereduktion.

Att lagra producerad energi 
har varit ett bekymmer oavsett 
produktionsslag, men här går 
utvecklingen fort och Gahangir har 
förslag på lösningar.

– Man kan investera i batterier där 
man sparar sin energi och använder 
den när det är som dyrast under 
dygnet att köpa utifrån. Det kommer 
att komma system där man också kan 
spara energi från de ljusa månader 
när man producerar mycket till de 
mörka när produktionen är lägre.

– Kanske borde man få mer betalt 
för den el man producerar själv och 

Vid Solparken arrangeras guidade visningar, föreläsningar och konferenser. Med café och butik är den också ett besöksmål.

1350
Beroende på var man 
befinner sig på jorden 
så lyser solen olika 
starkt. Genomsnittet 
för hela jordklotet är ca 
1350 W/m² exklusive 
miljörelaterade 
hinder. Den högsta 
solarkonstanten på 
jordklotet hittar man 
vid ekvatorn, och 
lägst solinstrålning 
är det vid nord- och 
sydpolen.

(HemSol.se)
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som går vidare ut på nätet, men 
nätbolagen har ett monopol som de 
inte vill släppa. Vi tycker framför allt 
att det är viktigt att tänka lokalt. Hur 
producerar vi vår el?

– Vi kommer att gå mot fler 
småskaliga producenter. De senaste 
15 åren har en rörelse skapats kring 
detta och det är framgångarna för 
det småskaliga som har gjort att de 
stora bolagen i dag satsar på sol-
och vindenergi. Sedan har också 
klimatfrågan påverkat utvecklingen 
och här har Sveriges politiker 
internationellt sett legat efter medan 
Tyskland har varit snabbast. Men 
det gemensamma är att det är 
människor som är med och påverkar 
förändringarna.

Kan vi komma fram till en helt fossilfri 
elproduktion?

– Absolut kan vi komma dit. 
Fortsätter vi i den här farten gissar 
jag på omkring år 2040. Kan man 
öka farten kanske redan 2030. I dag 
ökar det långsamt även om det de 
senaste två åren gått lite fortare. 
Kanske på grund av pandemin eller 

klimatdiskussionerna. Energikällan 
finns, solen producerar 120 000 
Terrawattimmar, människan använder 
16 tW. Det gäller bara att ta emot 
energikällan och förvandla den.

– Det finns också andra vinster i att 
satsa på en utbyggnad av solenergi. 
Tänk på alla tak som finns och alla 
arbetstillfällen som skulle kunna 
skapas. Jag skulle vilja utbilda hundra 
personer för att bara åka runt och 
sätta upp solceller. Förutom de hus 
vi har som är samlingslokaler och 
växthus så har vi också byggt en skola 
här.

– Tanken med parken är att inom 
fem år ha den som en plats där det 
händer mycket kulturellt samtidigt 
som vi kan visa upp resten av området 
som en plats för energiupplysning 
och -produktion. Det händer hela 
tiden saker här. Vi vill bygga ett 
minihotell och hus för övernattning 
för vi vet att det råder brist på 
övernattningsplatser i Katrineholm. 
Det tar lite tid men är under 
behandling. Så olika projekt på gång 
det har vi, avslutar Gahangir Sarvari.

MATS FREDRIKSSON

”Nya satsningar föder 
idéer som man inte 
såg framför sig från 
början.

Gahangir Sarvari om vinster 
utöver miljötänkandet när man 
satsar på solenergi.

Äger man inte sitt eget boende kan man som hyresgäst köpa solceller och sätta upp dem vid Elkullen.
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Leadermetoden
Leader är en metod för landsbygdsutveckling som funnits 
inom EU sedan början av 1990-talet. Leadermetoden är 
ett verktyg för dig som arbetar med landsbygdsutveckling. 
Allt arbete du gör bygger på samarbete med andra, lokala 
förutsättningar och lokala initiativ.

Grundläggande för leadermetoden är att det är boende 
och verksamma i ett område som ska driva och påverka 
utvecklingen. Det innebär att skapa samsyn mellan 
människor och organisationer kring utvecklingen i ett 
område i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och 
livskvalitet.

Kännetecknande för Leader är:
•  Underifrånperspektiv
•  Lokal kunskap
•  Samarbete
•  Tre-partnerskap
•  Nytänkande
•  Lokalt fattade beslut

I varje leaderområde bildar personer från företag (privat), 
föreningar (ideell) och offentlig sektor ett partnerskap som 
tillsammans tar fram en lokal utvecklingsstrategi där man 
kommer överens om vilka insatser som ska prioriteras under 
programperioden. Utvecklingsstrategin har sin grund i lokala 
initiativ, förutsättningar, behov och kunskap.

Området har en tilldelad budget som deras LAG (styrelse) 
kan besluta om till olika prioriterade projektansökningar. 
Pengarna kommer från EU/Stat och deras medverkande 
kommuner.

Varje projektgrupp ska också medfinansiera med egen 
ideell tid. Sista möjlighet till att lämna en ansökan i år är 
den 15 november (till LAG-mötet den 13 december) Mer 
information finns på hemsidan.

ESF-projektet
Kompetens inför 
framtiden
Projektet har erbjudit företag i Katrineholm och Vingåker 
hjälp med kompetensutveckling sedan juni 2020. Över 20 
företag har tagit del av ett 30-tal olika utbildningar och hittills 
utbildad nästan 300 anställda på företagen.

Projektet fortsätter under 2022 och det finns fortfarande 
möjlighet för ditt företag att få rätt kompetensutveckling. Vid 
intresse hör av dig till projektledare Malin Hellmér  
malin.hellmer@viadidakt.se. Mer info finns här.

Webbinarium 
om lantbrukets 
lönsamhet
Agro Sörmland välkomnar till ett kostnadsfritt 
webbinarium om Lantbrukets lönsamhet. 
Gästtalare är personer i position att kunna vara 
med och stärka primärproducenternas ställning i 
livsmedelskedjan.

Fokus för webbinariets diskussion ligger på de 
större producenterna och hur vi kan hitta vägar 
att öka lönsamheten och därmed produktionen. 
Diskussionen har koppling till den nationella 
livsmedelsstrategins målsättningar om ökad 
produktion av livsmedel i Sverige.

Arrangör: Agro Sörmland
Datum och tid: Torsdag 4 november, kl. 8.30-9.30
Anmälan: Anmälan gör du här.

Webbinarium
om hållbar
omställning
och energi-
effektivisering
Är du intresserad av hur du kan energieffektivisera 
ditt företag? Eller göra det mer hållbart ur ett 
ekonomiskt eller socialt perspektiv?

Arrangör: Almi Mälardalen
Datum: Måndag 8 november kl. 08.30–09.30
Anmälan: Anmälan här senast 5 november

https://www.leadersodermanland.se/ansokan/ansokan/
https://www.viadidakt.se/viadidakt/viadidakt/om-viadidakt/projekt.html#0
https://mailchi.mp/ada236b5eec2/smart-farming-p-taxinge-slott-28-oktober-971734?e=14247d8053
https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=17082&CLEAR=yes&REGLINENO=3&REGLINEID=92694&REGLINEPAGENO=1&SEMINARID=312676
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På gång...
29 oktober
Nätverksfrukost KFV, 
Hjälmaregården kl 8–9

1–7 november
Vilda Sörmland 2021, 
Sörmlands Matkluster

2 november
Linköping. Utbildning Hållbart 
företagande i framtiden. 
Östsv. Handelskam.

4 november
Webbinarium om lantbrukets 
lönsamhet

8 november
Webbinarium om 
hållbar omställning och 
energieffektivisering

16 november
Linköping. Utbildning Hållbart 
företagande i framtiden. 
Östsv. Handelskam.

25 november
Näringslivsnytt nr 9-2021

3 december
Nätverksfrukost KFV, ComMat 
kl 8–9

16 december
Näringslivsnytt nr 10-2021

12 januari
Nyköping. Utbildning Rätt 
Fokus. Östsv. Handelskam.

19 januari
Nyköping. Utbildning Rätt 
Fokus. Östsv. Handelskam.

Följ oss på Linkedin,
Näringsliv Katrineholm
Katrineholms kommun Enheten Näringsliv har nu en egen 
sida på LinkedIn som vi kommer att lägga ut intressant 
näringslivsinformation på. Vi vill ha er hjälp att bygga upp ett 
stort nätverk och hoppas du vill följa och dela våra inlägg.
Sidan hittar du här.

Utveckling i kommunen under  
september jämfört med året innan

Period  EF/KB/HB  AB  Totalt
2021  5 7 12
2020  5 11 16
2019 6 10 16
2018 3 5 8
2017 4 20 24

Utveckling i kommunen jan–sep 
jämfört med året innan

Period  EF/KB/HB  AB  Totalt
2021  32 76 108
2020  23 89 112
2019 36 76 111
2018 38 70 108
2017 24 103 127

Nyföretagarbarometern sammanställs av Jobs and Society och bygger på underlag från Bolagsverket.

Nyföretagarbarometern
Antal nyregistrerade företag i Katrineholm

Steget till eget

Upphandlingar
som är på gång

Utbildning steget till eget är en bred 
utbildning för blivande och nya 
företagare. Känner du någon som 
står i startgroparna att starta eget 

och behöver lite mer information 
eller rådgivning. Tipsa dem om 
NyföretagarCentrum Västra 
Sörmlands rådgivning. Mer info här.

•  Direktupphandling av tillbehör 
musikinstrument – planeras till 
vintern

•  Vitvaror till hemnära miljö och 
hemelektronik – annonseras innan 
årsskiftet

•  Catering – annonseras innan 
årsskiftet

Följ info om upphandlingar på kom-
munens hemsida samt Telge Inköp.
 
Tips:  
Nå fler offentliga affärer med 
Mercell Opic Leverantörsregister. 
Med Leverantörsregistret når du 

en plattform för ditt företag att 
synliggöra sina tjänster och produkter 
för potentiella kunder. Perfekt för 
exempelvis direktupphandlingar, 
som saknar krav på anbud och ofta 
upphandlas utan annonsering. I 
Leverantörsregistret ges du som kund 
en unik, kostnadsfri plats i skyltfönstret 
mot alla dessa affärsmöjligheter och 
ökar era chanser att bli inbjuden till 
nästa affär.  Det finns två nivåer vara 
en är kostnadsfri.
För mer info kontakta upphandlings-
koordinator Ann-Kristin Löfstig Panzar, 
0150-488020

https://www.linkedin.com/showcase/n%C3%A4ringsliv-katrineholm/?viewAsMember=true
https://www.nyforetagarcentrum.se/katrineholm/
https://www.katrineholm.se/foretagande--naringsliv/upphandling.html
https://www.opic.com/org/telge_inkop/?q=Katrineholm&s=PublicationTime&f=2,3,4,5,6
https://www.opic.com/vara-tjanster/mercell-opic-leverantorsregister/


12

FOTO: THERÉSE LARSSON

Upptäck
Katrineholm


