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Kungsörsbaserad verkstad satsar 1,6 miljoner på
hållbarhetsutveckling
Mattias Nettelbladt, verkställande direktör på Kungsörs Mekaniska Verkstad, ville ersätta
företagets oljepannor med ett hållbart alternativ. 2020 bad han Energikontoret i Mälardalen
om råd – nu installerar Kungsörs kommun och Mälarenergi ett fjärrvärmenät som ytterligare
tre lokala företag ska ansluta sig till. Det är en resa som har möjliggjorts med medel från
Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet. ”Det är ett mycket välkommet tillskott till
Kungsör”, säger kommunens näringslivschef, Ida-Maria Rydberg.

Att byta ut oljepannor mot fjärrvärme är lönsamt i det långa loppet, med eller utan finansiellt stöd. Men
för många företag kan själva investeringskostnaden bli för hög. Kungsörs Mekaniska Verkstad (KMV),
en långhålsborrningsspecialist med 50 år i branschen som ingår i industrikoncernen XANO, tar steget
med hjälp av Klimatklivet. Stödet står för 45 procent av investeringen på 1,6 miljoner kronor.
– Den nya fjärrvärmelösningen minskar vårt koldioxidavtryck med 130 ton per år, säger Mattias
Nettelbladt. Investeringen är en del i vårt och XANOs arbete för att minska verksamhetens
klimatpåverkan. Vårt fokus är en långsiktigt lönsam tillväxt och att bli en klimatsmart industri genom
hela värdekedjan, och då är hållbart företagande en förutsättning.
”Energikontoret i Mälardalen är en stor tillgång”
För att göra konverteringen möjlig installerar Kungsörs kommun och Mälarenergi ett fjärrvärmenät. Fler
företag kan ansluta sig till nätet, som blir färdigt i vinter, och tre har redan anmält intresse. Tidigare i år
klev Kungsörs kommun in som delägare till expertorganet Energikontoret i Mälardalen, vilket innebär
tillgång till stöd inom energi- och klimatfrågor.

– Det är viktigt att lokala företag har förutsättningar att utvecklas och växa när de vill, säger
Ida-Maria Rydberg, näringslivschef i Kungsörs kommun. Energikontoret i Mälardalen är en stor tillgång
för KMV och Kungsör i den här fjärrvärmefrågan, och det är mycket positivt att Naturvårdsverkets
investeringsstöd också gynnar intilliggande företag.
Minskar utsläppen med 95 procent
Genom att byta till fjärrvärme minskar KMV koldioxidutsläppen från verksamhetens uppvärmning
med cirka 95 procent. Det motsvarar utsläppen från nästan 700 personbilar per år, sett till genomsnittlig
körsträcka.

– Fjärrvärmen från Mälarenergi är helt fossilfri. De fossila utsläpp som kvarstår härrör från produktionen
och transporten av bränslet och även de kommer fasas ut. Kungsörs Mekaniska Verkstad kommer tjäna
tillbaka sin investering i form av minskade energiutgifter, säger Jesper Sundling, projektledare och
energi- och klimatrådgivare på Energikontoret i Mälardalen.
För mer information:
Energikontoret i Mälardalen Jesper Sundling, jesper.sundling@energikontor.se, 072-971 41 73
Kungsörs kommun Näringslivschef Ida-Maria Rydberg, Ida-Maria.Rydberg@kungsor.se, 073-361 01 47
Kungsörs Mekaniska Verkstad Vd Mattias Nettelbladt, mattias.nettelbladt@kmv.se, 070-26 50 112

Energikontoret i Mälardalen är ett regionalt energikontor med verksamhet i Södermanlands län, Västmanlands län och Uppsala
län. Vårt huvuduppdrag är att bidra till en hållbar energiutveckling i Mälardalen. I samverkan med myndigheter, lärosäten
och näringsliv på lokal, regional, nationell och internationell nivå erbjuder vi stöd, kunskap och kompetens inom hållbar
energiutveckling. Vi har kontor i Uppsala och Eskilstuna.

