
Närvärme 
Södra Ljunga
Ren – lokal – oberoende

Fallstudie biovärme
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En av de viktigaste framgångsfaktorerna är att alla inblandade känner 
varandra väl, och gjorde det redan innan projektet startade.  Tack vare 
det har det inte varit några problem att samarbeta, och inga fråge
tecken kring förtroendet för varandra medan projektet genomfördes.

Eftersom lantbrukarna som sköter driften bor och arbetar i närheten av 
anläggningen går det enkelt och mycket snabbt att åtgärda problem. 
Lokala bränsleleveranser gör tillgången till bränsle problemfri. Projek
tet har gett bra publicitet för orten, och de som är anslutna till närvär
menätet har fått en fossilfri och jämförelsevis billig uppvärmning. 

En enkät skickades tidigt ut till alla potentiella kunder, och följdes upp 
med besök av lantbrukarna som ansvarade för projektet. Kunderna fick 
tid att tänka över förslaget och sedan tillfälle att få svar på sina frågor 
direkt från rätt personer, och man kunde undvika missförstånd.

Framgångsfaktorer och  lärdomar

Energikontor Sydost 

Erik Blomgren

Framtidsvägen 10A

35196 Växjö

Epost: erik.blomgren@energikontorsydost.se

www.energikontorsydost.se

map

www.agriforenergy.com

Författarna har ensamma ansvaret för innehållet i denna publikation. Det företräder inte nödvändigtvis Europeiska gemenskapens åsikter.  Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon 
form av användning av informationen som finns i publikationen.

Bränsleinmatning



Inledning
I Södra Ljunga, några kilometer söder om Ljungby i Småland, lig
ger det första närvärmeverket och närvärmenätet i regionen som 
ägs och drivs av lantbrukare. 

Idén föddes 2006 på ett möte där man resonerade om olika sätt att 
göra orten mer attraktiv att flytta till. Skolan hotades av stängning 
och man diskuterade hur man skulle kunna göra Södra Ljunga mer 
populärt att bo och leva i. Där föddes idén om ett närvärme nät. 

Lantbrukarna fick råd och vägledning av LRF och av Energikontor 
Sydost som gjorde en förstudie, och bestämde sig snart för att 
bygga ett närvärmeverk för flis och pellets. Lantbrukarna gjorde 
allt från första början till sista installation, och är idag både energi
leverantör och driftspersonal. 

Närvärmeverket har två pannor som eldas med skogsflis respekti
ve träpellets.   Fyra enfamiljshus, ett hus med sex lägenheter, kyr
kan, skolan med flera byggnader är anslutna till närvärmenätet. 

Före installationen använde de anslutna byggnaderna cirka 60 m3 
olja till uppvärmning. Under 2010 sålde de totalt 600 MWh värme. 

Panna och teknik 
Närvärmenätets totala längd är cirka 1100 meter. Det finns två 
pannor, en 300 kW panna för träflis och en 250 kW panna för trä
pellets.  Flisen som eldas brukar ha en fukthalt på 30–40 % och le
veras från lantbrukare i närheten. Priset för skogsflisen är cirka 
1700 kronor/ton. 

I stället för att ha en oljebrännare som reserv har lantbrukarna  
köpt en begagnad pelletsbrännare att ha dels som reserv, dels vid 
topplaster under vintern. Den används också för att producera vär
me vid låglast på sommaren. Askan man får blandas med gödsel 
och sprids ut på marken i området. 

Partnerskapet 
Närvärmeverket och närvärmenätet ägs och drivs av fyra lantbru
kare och skogsägare som tillsammans startade företaget Södra 
Ljunga Bioenergi AB. De bor alla nära anläggningen och hjälper 
varandra med bland annat den dagliga skötseln. 

När fel uppstår vid anläggningen går det ut ett larm via sms och 
den som befinner sig närmast  eller har mest tid just då svarar och 
åtgärdar problemet. 

Flisbränslet kommer från skogarna runtomkring och ägarna själva 
levererar all flis. Tanken inför framtiden är att all flis ska levereras 
från lokala lantbrukare och skogsägare. Allt flisbränsle som köps in 
kommer att betalas med marknadspris och flisas på platsen.

Aktörer
•	 Leverantörer av skogsflis. Lantbrukarna i projektet och lant

brukare i byar i närheten som kan och vill sälja skogsråvara 
till flisning.

•	 Flisningsföretag. Tjänsten köps in när den behövs.
•	 Värmekunder.
•	 Anläggningens ägare/driftspersonal. Om inga problem 

uppstår tar driften av anläggningen cirka 3 timmar i veckan.

Avtal, viktigaste punkter
Hushållskunderna binder sig för 20 års värmeleverans till ett pris 
som är ungefär hälften av vad uppvärmning med olja kostar. Varje 
hushåll skriver på ett avtal med en del rörligt och en del bundet 
pris. Priset regleras via ett index baserat på oljepriset, konsument
prisindex och priset på skogflis. Priserna omförhandlas en gång 
om året.

Eftersom bränslet levereras av lokala lantbrukare finns inga avtal 
om fukthalt, askhalt med mera. Det kan ändå hanteras eftersom 
leverantörerna känner driftspersonalen/ägarna.

Vinster med partnerskapet
Medlemmarna/ägarna i företaget Södra Ljunga kan genom inves
teringen dra nytta av det mervärde deras skogsråvara får tack vare 
värmeproduktionen. 

Närvärmenätet ger även en  positiv effekt för orten i form av låga 
uppvärmningskostnader för hushållen, kyrkan och andra byggna
der som är anslutna till närvärmenätet. Dessutom får orten, vilket 
är mycket bra, stor uppmärksamhet i medierna och positiv publici
tet eftersom det här är den första närvärmeanläggningen i sitt slag 
i regionen.

Att flisen garanterat inte har transporterats långa sträckor, att sko
gen brukas på ett hållbart sätt och att den lokala ekonomin stimu
leras är viktigt för alla som bryr sig om miljön. 

Kostnader 
De totala kostnaderna för hela anläggningen var cirka 2,2 miljoner 
kronor med cirka 450 000 kronor i stöd från Länsstyrelsen. Avskriv
ningstiden för de två pannorna är 15  år och för resten av anlägg
ningen 25 år.   
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