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SURTE. Green Vil-
lage bostäder i Surte 
kommer att präglas av 
minimal energiförbruk-
ning.

Nu har företaget 
också gjort klart att 
byggströmmen till 
byggnationen kommer 
att vara förnyelsebar 
energi.

– Det är vi först i 
Sverige med och visar 
att med rätt spelare 
i laget är allt möjligt. 
Samarbetet med Ale El 
och vindkraftsprodu-
centen CRC har varit 
föredömligt, säger Lars 
Wååg.

Byggproduktionen av Green 
Village 116 bostäder vi Keil-
lers damm i Surte har precis 
startat. De energisnåla 
bostäderna kommer ha el 
från vindkraftverk, värme 
från berget och varmvatten 
från solfångare. Nu står det 
också klart att byggström-
men till husproduktionen 
kommer att vara från grön el. 
Ett unikt trepartssamarbete 
mellan Green Village, CRC 
Vindkraft och Ale Elfören-
ing gör att Surte och Ale 
kommun blir först i Sverige 
med grön byggel.

– Vad som sker är att Ale El 
levererar el till byggarbets-
platsen som är ursprungsga-
ranterad. Green Village är 
delägare av en vindkraftsan-
läggning och elproduktio-
nen distribueras genom Ale 
Els nät. Tanken från början 
var att förse bostäderna med 
förnyelsebar el, men hösten 
2010 började vi utreda huru-
vida det är möjligt att även 
låta produktionen få så kallad 
grön byggström. Det visade 
sig vara möjligt eftersom 
alla tre parter drog åt samma 
håll, berättar Lars Wååg, 
försäljnings- och marknads-
föringsansvarig hos Green 
Village.

Viktigt att notera är att 
själva vindkraftverket inte är 
placerat i Surte och den spe-
cifika elen kommer egentli-
gen från annat håll, men den 
är ändå ursprungsgarante-
rad.

– Samma mängd el som 
deras vindkraft produce-
rar kan Green Village köpa 
som certifierad grön el. Det 
är som att sätta in pengar 
på banken i Göteborg och 
sedan ta ut dem i till exempel 
Stockholm. Elen taggas helt 
enkelt och det här är ett bra 
sätt för att öka efterfrågan på 
grön el, menar Malin Flysjö, 
marknadschef hos Ale Elför-

ening och vd Stefan Brandt 
fyller i:

– För oss är det helt nytt 
att ett byggföretag efterfrå-
gar grön el på det här sättet.

Green Village hoppas 
naturligtvis att initiativet ska 
ge eko.

– Vi tror att det är ett kon-
kurrensmedel. Energiför-
brukningen är idag den första 
frågan som huskunderna har 
och kan vi dessutom berätta 
att även byggnationen har 
skett med grön el så tror jag 
att det blir ett tungt argu-
ment, säger Hans Wiliö.

Byggherren, FP Peter-
son & Söner Byggnads AB, 
tror också att branschen som 
helhet kommer att reagera.

– Jag är övertygad om 
att vi kommer att få många 
frågor om hur detta har gått 
till, så lite revolution har vi 
nog skapat i branschen, säger 
vd Jonas Steen.

Ett huvudmål för Green 
Village är att nå miljöklass 
guld i Boverkets certifiering. 
Det handlar om att göra både 
kloka materialval och skapa 
förutsättningar för lägsta 
möjliga energianvändning.

– Green Village gör rätt från början

Ale först i Sverige 
med grön byggel

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Grön byggel. Allt är möjligt med bra spelare. Claes Buhler, CRC Vindkraft AB, Malin Flysjö, 
marknadschef Ale El, och Jonas Steen, vd för FO Peterson & Söner Byggnads AB och ägare 
till Green Village har gemensamt sett till att garantera byggproduktionen i Surte grön el.


