
Ny energi i kyrkan

Den 11 oktober genomfördes seminariet Ny energi i kyrkan. Deltagarna tyckte att det är en 
viktig framtidsfråga för Svenska kyrkan, att det är nödvändigt med ett samlat agerande i kyr-
kan för att öka tillgången på el från vindkraft, solkraft och andra förnybara källor. Samver-
kan mellan stiften skulle skapa resurser för större energiprojekt. Vi måste agera för att mins-
ka beroendet av el från fossila källor, öka kunskap om möjligheterna med energieffektivise-
ring.  Det finns stora pensionsfonder som gör placeringar i förnybar el, vindkraftprojekt mm 
och det borde ses som en utmaning även för Kyrkans Pensionskassa.  

Seminariet

Det var deltagare på seminariet inklusive de två från Kyrkvindens styrelse. Det var Anders Gran-
berg Pensionskassan , Åke Nordlundh Sv kNationell nivå, Penti Rintakoski Etik&Energ och Marie-
stad k:a samf, Dan Melander Etik&Energi, Hans Brynielsson Njurunda församling, Bo Adler Skara 
stift, Thure Sjödal Karlsstad stift, Peter Bernöwall Västerås stift samt Göran Jacobsson och Sven 
Haglöf Kyrkvindens styrelse.

Seminariet inleddes med en presentation av Göran Jacobsson av hur Kyrkvinden utvecklats tills 
idag och de nya möjligheter men också frågeställningar som uppstått i och med projektet Stenkalles 
grund. Det följdes av ett samtal om varför det är bra med mer förnybar el där alla deltog och gav sitt 
stöd till detta. Är det bra om olika aktörer inom kyrkan konkret arbetar för en sådan utveckling blev 
nästa fråga. Självklart menade samtliga närvarande och de flesta menade nog även att Svenska kyr-
kans logga kunde få synas lite mera i det sammanhanget.

Kan Svenska kyrkan på nationell nivå vara en aktiv part var den fråga som därefter Åke Nordlundh 
fick. I nuläget finns inga konkreta planer på det men det var Åkes uppgift på seminariet att samla 
kunskap om energiomställning och förnybar el mm för kyrkans behov. Han gjorde det med en posi-
tiv grundsyn och menade att det är ett område där stiften kan förväntas få en stor roll och som skulle 
kunna bli än kraftfullare med samverkan mellan dessa. Det finns förväntningar på nationell nivå på 
att exempelvis medverka i kommande seminarier men även att uppträda som medarrangör. 

Dan Melander Etik&Energi redogjorde för hur de nu har samlat 150 församlingar, samfälligheter 
kring sitt program för energieffektivisering och energiomställning. Effektivisering innebär mindre 
energiförbrukning och omställning i det här sammanhanget handlar om att använda en rad andra 
energikällor än fossila, om ökad kunskap och om utveckling med förankring även i andra organisa-
tioner – lokala företag, bygdegårdar mm.

Kan Pensionskassan tänka sig placering av pensionsmedel i projekt för att öka tillgången av förny-
bar el för kyrkans behov blev den fråga som Anders Granberg fick. Frågan aktualiseras därför att 
det finns exempel på hur några andra stora pensionsfonder väljer att placera delar av sina medel i 
den typen av projekt, en ny inriktning baserad på pensionsspararnas viljor. Det skulle man under 
vissa förutsättningar kunna göra, var Anders mening. Det kan bli möjligt genom den placeringspoli-
cy som Pensionskassan antagit däri det finns något som kallas alternativa placeringar. Naturligtvis 
krävs det acceptabel avkastningsnivå och måttliga risker men viktigt är också att det ska finnas lo-
kala och kompetenta partners i sådant projekt.

Slutligen lämnades en kort lägesbeskrivning av Vindpark Stenkalles grund, ett projket som planeras 
några kilometer sydväst Vindpark Vänern. Det verkar mycket intressant tyckte närvarande represen-
tanter för Skara och Karlstad stift, de två stiften som omsluter Vänern. Mycket intressant sade 
Mariestads representant, för då skulle vi i kikaren kunna se de vindkraftverk som förser oss med el.
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