
Win-Win när ICA Kvantum i Falkenberg
köper lokal el från Vessigebro
vattenkraftverk
För fem år sedan satte ICA Kvantum i Falkenberg upp som mål att minska sitt
miljöavtryck. Sedan dess har det gjorts många åtgärder i verksamheten. Bland annat har
de installerat solceller på taket, laddstolpar för elbilar och minskat sin elanvändning
med nästan 50 procent. Nu har ett nytt avtal tecknats med elbolaget Bixia som innebär
att hela butikens el produceras med lokal kraft.

Martin Persson har drivit ICA-butiken i sju år och för honom går hållbarhet och lokalproducerat
hand i hand.

– Lokalt och hållbart är våra ledord som styr hela vår verksamhet. Vår butik har alltid jobbat
med lokala leverantörer, vilket minskar transporterna samtidigt som det gynnar
lokalsamhället. Idag är det en självklarhet både för oss och våra kunder. Det handlar inte bara
om matvaror, vi köper även in tjänster lokalt som snickare, städbolag och revisorer. Och nu
också lokal el från en vattenkraftsproducent som ligger en dryg mil härifrån, vilket ligger helt i
linje med vår filosofi, säger Martin Persson.

Avtalet med Bixia innebär att motsvarigheten till livsmedelsbutiken elbehov, utöver den el som
genereras av solcellsparken på taket, produceras på det lilla vattenkraftverket i Vessigebro. För
varje kilowattimme som ICA-butiken använder går en del av pengarna tillbaka till
vattenkraftsproducenten.  

Drygt två miljoner kWh per år

Jan-Åke Jacobson äger och driver det lilla vattenkraftverket i Vessigebro vid Lilla å. Han
flyttade till den gamla kvarnbyn i slutet av 80-talet och 2010 började funderingarna på att
renovera den gamla kvarnen. Men efter överväganden beslutade han att bygga ett nytt
kraftverk, en investering på cirka 10 miljoner kronor. 

– Det gamla var nära hundra år och det hade behövts ett omfattande renoveringsarbete. Med
ett nytt kraftverk fick vi mycket bättre verkningsgrad och kan på så sätt producera mer el,
förklarar han.

Jan-Åke har en bakgrund som elkraftsingenjör och som pojke hade han en dröm om att kunna
köra ett vattenkraftverk. Nu är drömmen sann och han tycker att fler gamla vattenkraft i landet
skulle tas i bruk.

– Totalt idag finns det cirka 2000 små anläggningar som bidrar med cirka 4,5 TWh. Men
många lades ner i slutet på 60-talet när kärnkraften kom. Genom att bygga nytt fördubblade vi
vår elproduktion och det skulle många andra kunna göra också. Vi har haft många besök här
sedan vi byggde nytt och jag hoppas att intresset för småskalig vattenkraft är på uppgång,
säger han.

ICA-handlaren Martin Persson har förstås varit och besökt Jan-Åke på kraftverket.

– Jan-Åke driver sitt vattenkraftverk med stor passion och är fantastisk för bygden här. Vi
delar värderingar och det känns fantastiskt bra att veta vem som producerar vår el och
varifrån den kommer, säger Martin.



Kopplar ihop producent och användare 
Bixia arbetar långsiktigt för att ställa om elförsörjningen till en helt förnybar elmarknad och för
att göra det enklare och lönsammare att producera el från sol, vind och vatten.

– Vår övertygelse är att samarbeten är vägen framåt för klimatet. Det bygger på att man hittar
en partner med liknande värderingar och ambitioner när det gäller hållbarhet, något vi
verkligen har hittat här, säger Bengt Carlsson, krafthandlare på Bixia.

För mer information kontakta: 
Bengt Carlsson, krafthandlare på Bixia
bengt.carlsson@bixia.se
0706 97 81 51
Martin Persson, ICA-handlare Falkenberg
martin.u.persson@kvantum.ica.se
0705 17 25 72
Jan-Åke Jacobson, vattenkraftsproducent
jan-ake.jacobson@svenskvattenkraft.se
070 640 57 59

Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av närproducerad förnybar el och är det elhandelsbolag som köper
in störst andel småskaligt producerad el i Norden. Företaget omsätter cirka 2 mdr kronor och har 90
medarbetare.Tillsammans är vi den kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se
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