
    

 

Meddelande        5.3.2021 

 

En lösning för en förnybar energigemenskap för Husulabacken i Lappträsk främjas 

med understöd från projektet Energize Co2mmunity 

 

Skrivet av: Ilkka Aaltio och Evilina Lutfi, Green Net Finland rf 

 

Green Net Finland rf. och Aalto-Universitet har inlett ett utvecklingsprojekt där pilotobjektet 

är en lösning för en förnybar energigemenskap för det framtida småhusområdet på 

Husulabacken. Lappträsk kommun deltar i projektet som extern samarbetspartner.  

Energigemenskap är ett ganska nytt och ett fortfarande relativt okänt koncept i Finland. 

Energigemenskap som koncept är en del av en förändring i systemet för energiproduktion och 

energi-användning som sätter människor och samhällen i centrum för energiproduktionen. 

Ordet förnybar betyder i konceptet att till exempel sol- och / eller värme, åkermark eller 

bergvärme, åkermark, skogsbruk, boskaps- och hushållsavfall används som energikälla. 

Uttrycket gemenskap avser också ägande av produktion. I EU:s definition för Community 

energy, dvs. energigemenskap i sina kriterier är att energiförbrukarna bör vara delägare i mer 

än hälften av sin produktionskapacitet. Detta innebär att den organisation som bildas av 

lokalsamhället måste ha befogenheter att fatta beslut som gäller energiproduktion.  Det finns 

exempel där en kommun eller ett utvecklingsföretag som ägs av kommunen och ett lokalt 

energibolag är samarbetspartners med en lokal gemenskap eller delägare i ett företag som 

äger produktionskapacitet. 

Fördelarna med en energigemenskap kan vara t.ex. det faktum att det inte finns något behov 

av att överföra energi över långa sträckor, vilket resulterar i lägre överföringskostnader. 

Samtidigt kommer nivån av självförsörjningsgraden att öka och beroendet av prisförändringar 

utanför gemenskapens kontroll kommer att minska. Dessutom kan man med gemensamma 

medel skaffa mångsidigare energisystem - samtidigt som det främjar gemenskap och en 

känsla av tillhörighet. 

 



    

 

I pilotprojektet Husulabacken har Green Net Finland och Aalto-universitetet beslutat att titta 

närmare på några förnybara värmelösningar: normal jordvärme (borrhål), borrhålsfälten, 

värmeuppsamlingsrör på fälten samt sjövärme. För dessa kommer utredningen att utföras av 

ett externt sakkunnigföretag. Utredningen kommer att omfatta både en teknisk- och 

ekonomisk bedömning och en stödjande markundersökning. Resultaten jämförs direkt med 

elvärme. Syftet är att få reda på resultaten av undersökning till sommaren. Projektet förbereder 

också hur resultaten ska implementeras. 

Internationellt samarbete är också ett viktigt tema i Energize Co2mmunity, som alltid med 

samarbete mellan EU-regioner. Green Net Finlands samarbetspartner i projektet är för 

närvarande Tartu Regional Energy Agency TREA från Estland. Det första samarbetsmötet med 

TREA ägde rum i januari. Nästa möte är redan planerat till april. Estländska kollegor är mycket 

entusiastiska över Husulabacken-projektet och skulle gärna träffa (på distans) representanter 

från Lappträsk vid aprilmötet, om möjligt. I Tartu utgörs pilotprojektet av installationen av en 

solpanel på taket av ett kommunalt daghem.  

Dessutom avser GNF att organisera ett ”virtuellt möte” med den danska kommunen 

Middelfart. Middlefart har utvecklat en avancerad gemensam upphandling av värmepumpar 

för småhus och de är uppfinningsrika aktörer inom samhällsenergi. Ett samarbetsmöte 

planeras senare på våren.  

Energize Co2mmunity-projektet är ett internationellt samarbetsprojekt inom EU: s Interreg 

Baltic Sea Region-program, samordnat av universitetet i Kiel i Tyskland och med partners, och 

förutom Lappträsk kommun deltar flera länder runt Östersjön i piloten: Estland, Lettland, 

Litauen, Tyskland och Danmark. Projektet är en uppföljning av Co2mmunity-projektet, som 

avslutades förra året, och som skapade en ram för energigemenskapsprojektet och utvecklade 

handböcker och en vägledande plan. En handbok har utarbetats inom projektet för 

energigemenskap på både finska och svenska, och de finns på projektets webbplats. Projektet 

Energize Co2mmunity pågår till slutet av september 2021. 

 

 

https://co2mmunity.eu/outputs/download-area

