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Energikontoret i Mälardalen stärker näringslivet 
– Nu ska Lindvalls kafferosteri värma Uppsala. 

I veckan blev det klart att Naturvårdsverket beviljar investeringsstöd till Lindvalls Kaffe. 
Med hjälp av stödet kommer värmen från kafferostningen återvinnas och användas såväl 
i den egna verksamheten som i Uppsalas bostäder och lokaler via fjärrvärmenätet.  

Finansieringen kommer delvis från investeringsstödet Klimatklivet, som på lokal nivå ska främja 
klimatsmarta åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid. Energikontoret i Mälardalen har sedan 
2016 ett nära samarbete med Lindvalls Kaffe där målet är att hjälpa företaget att minska sin 
energianvändning och därmed även miljöpåverkan. 

Som en del i detta samarbete har företagets energianvändning kartlagts och ett flertal effekti-
viseringsåtgärder har identifierats. En av dessa åtgärder är att använda spillvärme från kaffe-
rostningen som primär värmekälla, både för internt bruk och för att kunna förse fjärrvärmenätet 
med överskottet. Projektet har planerats och utvecklats i nära samverkan med Vattenfall Värme 
Uppsala. Investeringen kommer att minska koldioxidutsläppen med ca 100 ton/år och är en viktig 
del i Lindvalls långsiktiga miljöarbete. 

”Vi på energikontoret är mycket stolta över att detta projekt nu genomförs som en del i vårt lång-
siktiga samarbete med Lindvalls Kaffe och att vi kan var med och påverka den hållbara närings-
livsutvecklingen i Uppsala. Att ansökan till klimatklivet beviljades var avgörande för att kunna 
genomföra projektet, Lindvalls tar med detta ett stort steg framåt för minskad klimatpåverkan. 
Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med både Lindvalls och Vattenfall värme” säger 
Jesper Sundling, Projektledare på Energikontoret i Mälardalen
  
Lindvalls Kaffe är även de nöjda med samarbetet och resultatet av arbetet. ”Energieffektivisering 
är central i vårt hållbarhetsarbete och ger samhällsnytta i stort. Därför känns det väldigt bra att 
tillsammans med Energikontoret och Vattenfall säkerställa att den överskottsenergi som produ-
ceras på anläggningen återvinns och kommer till nytta samtidigt som vi ställer av oljepannan. Vi 
har under hela projektet haft stöd av Energikontoret i Mälardalen, som dels har hjälpt oss med att 
ta fram underlag och beräkningar för att vi ska kunna uppfylla våra delar i samarbetet, och även 
hjälpt oss att ansöka om investeringsstöd från Klimatklivet som möjliggör denna satsning.” säger 
Ulf Lindvall, VD Lindvalls Kaffe. 
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