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E
nergiministern Anna-
Karin Hatt uppmanar 
fastighetsbranschen att ta 
tillvara dessa möjligheter 
inför de annalkande jätte-

renoveringarna av miljonprogrammen 
som står för dörren.
Att vara ytterst ansvarig för omställningen till ett hållbart energi-
system, både inom byggbranschen och i stort, känns för en utom-
stående som ett omöjligt uppdrag – men tycks inte bekomma vår 
relativt nytillträdde energiminister nämnvärt. Efter knappt ett 
år på posten som energiminister (och även it-minister) ser Anna-
Karin Hatt tvärtom ”oförskämt” positiv och tillitsfull ut när hon 
för FastighetsFakta berättar om sina tankar och visioner kring 
energipolitiken, med särskilt fokus på fastighetsbranschen.

– Kanske beror det på min obotliga optimism, skrattar hon, men 
jag är övertygad om att vi har alla möjligheter att komma dit. Vi 
är redan halvvägs!

Fast tilltron bygger förstås inte bara på hennes grundläggande 
optimistiska sinnelag, poängterar hon, utan framförallt på alla de 
förutsättningar som faktiskt finns för att uppnå målet.

– Sverige är världsledande inom miljöforskning och miljöteknik 
och vi har enorma naturtillgångar i form av massor av skog och 
åkrar, vattendrag och vindlägen för vindkraft.

Men inget görs av sig självt. Ett antal miljöfrämjande åtgärder 
på energiområdet har arbetats fram för att skynda på utveckling-
en mot ett hållbart samhälle – och för att få både myndigheter, 
företag och privatpersoner med på resan.

– Det är väl just detta som är den största utmaningen för mig 
– att försöka ena allas olika intressen i den här frågan och se till 
att det för samtliga parter finns både ekonomiska och idealistiska 
motiv till att vilja satsa miljösmart.

För det är inte det lättaste alla gånger att synka tung och en-
ergiintensiv basindustri med förtvivlade, miljömedvetna konsu-
menter som vill ha snabba politiska beslut, illustrerar Anna-Karin 
Hatt. 

– Men som tur är, så är jag bra på den här typen av diplomati, 
vilket väl också var ett av skälen till att jag valdes till den ”omöj-
liga” energiministerposten – vid sidan av att jag är obotligt opti-
mistisk, då, säger hon med ett snett leende.

Aldrig har förutsättningarna varit så goda som nu. Med väl  
 utvecklad miljöteknik och lägre kostnader än någonsin för  
exempelvis installation av solcellsteknik finns alla möjlig

heter till ett både energieffektivt byggande och egen förnybar 
 energi produktion för fastighetsbolagen.

MILJÖSMART 
MINISTERAV: EVA-LOTTA SIGURDH

Foto: Peter Nordahl

TEMA
ENERGI



50 | FastighetsFakta | NUMMER 4 2012 fastighetsfakta.com fastighetsfakta.com NUMMER 4 2012 | FastighetsFakta | 51

Hur främjas då fastighetsbranschen på det här om-
rådet?

– Generellt satsas stora pengar på forskningen och ytterligare 
resurser kommer att tillsättas framöver. Närmare bestämt nästan 
14 miljarder kronor den kommande tioårsperioden. Detta är av-
görande, eftersom forskningen ligger till grund för allt. För fast-
ighetsbranschens del har vi valt att satsa på vissa fokusområden, 
som exempelvis byggnaden som energisystem och hur energief-
fektiv man kan vara när man renoverar.

Inför en större renovering, som nu med alla miljonprojekt som 
står på tur, tycker Anna-Karin Hatt att fastighetsägaren ska ställa 
sig frågor som: Hur renoverar vi på bästa, energisnåla sätt? Kan vi 
passa på att samtidigt bli energiproducenter? Kanske sätta solcel-
ler på taket? 

– Här är det viktigt att vara uppdaterad på alla kunskaper och 
nya rön som finns inom miljöutvecklingen och även på vilka möj-
ligheter till bidrag som finns, rekommenderar Anna-Karin Hatt. 

– Så mycket nytt kommer hela tiden.
Generellt kan sägas att för alla som satsar på förnybar energi 

finns ett allmänt, teknikneutralt investeringsstöd. 
Och för den som väljer solcellstekniken erbjuds 
dessutom ett särskilt stöd.

För just solceller ligger Anna-Karin Hatt särskilt 
varmt om hjärtat. Därför är hon mån om att ge den-
na teknik extra skjuts in på marknaden.

– Alla hus har en död takyta som bara väntar på att användas. 
Och just nu är förutsättningarna för solcellsteknik otroligt bra. 
Kostnaderna är lägre än någonsin och tekniken kräver ingen av-
ancerad apparat, oftast inte ens bygglov.

Dessutom, poängterar hon, håller regeringen just nu på att ut-
forma ett system för så kallad nettodebitering, i syfte att gynna 
bland annat solel. Det innebär att den enskilde elproducenten får 
en garanterad rätt att föra ut sin el till elnätet och att värdet av 
den elen kvittas mot värdet av den el som producenten använder 
från elnätet.

– Vore jag fastighetsägare skulle jag definitivt satsa på solceller!
Fjärrvärme är en annan effektiv och miljövänlig energikälla 

som hon vurmar starkt för. Tidigare i år sjösattes därför ett åt-
gärdspaket för att stärka både privatpersoner och fastighetsägare 
på den rådande monopolmarknaden. Paketet går dels ut på att 

man ska kunna se att man fått rätt pris, det vill säga 
samma pris som jämförbar kund, dels på att vem 
som helst ska kunna leverera in spillvärme i fjärr-
värmenätet. För här finns mycket att ta tillvara, 
menar hon.

– Det som förut var sopor har nu blivit miljösmart att använda. 
Det gäller både restprodukter inom industrin och hushållsavfall.

Miljöfrågor och energipolitik är naturligtvis beroende av om-
världen och internationella regelverk. Ett sådant är EU-direktivet 
om byggnaders energiprestanda, där det ställs krav på att alla nya 
byggnader efter sista december 2020 ska vara nära-noll-energi-
byggnader. Krav som förstås också Sverige måste leva upp till. Hit 
går nu en stor del av forskningspengarna på området.

– Vi kommer att testa energieffektiviseringar på olika sätt i ett 
antal demonstrationsanläggningar, berättar Anna-Karin Hatt.

Exakt vilka åtgärder som forskningen ska mynna ut i är ännu 
oklart, likaså hur fastighetsbranschen kommer att drabbas av de 
skärpta kraven.

– Men en sak är säker, det här görs i samarbete mellan alla 
inblandade aktörer – bland annat fastighetsbranschen – och inga 
beslut kommer att fattas över någons huvud. Det lovar jag. 

”Alla hus har en död takyta som 
bara väntar på att användas. 
Och just nu är förutsättningarna 
för solcellsteknik otroligt bra.”

MILJÖSMART
Energiministern kör 
miljöbil, källsorterar och 
har miljömärkt el.
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Hur står det då till med Anna-Karin Hatts eget bi-
drag till ett hållbart samhälle? kan jag inte låta bli att 
undra. Lever hon som hon lär?

– Jadå, jag kör miljöbil, har miljömärkt el och källsorterar. Min 
dotter kom hem från skolan en dag och frågade om vi sparar 
mjölkpaketen och sköljer dem i kallt vatten och om vi källsorterar 
metall och det svarade jag att vi gör. Då utbrast hon: Yes, då är vi 
bäst i klassen!

Anna-Karin Hatt skrattar gott vid minnet och det går inte att 
ta miste på stoltheten. Och då i första hand inte över miljösegern 
i klassen, som visserligen var åtråvärd – utan över barnen. När 
hennes ögonstenar på 15, 10 och ett och ett halvt år kommer på 
tal glimmar det till alldeles extra i ögonen.

– Miljöpolitik i all ära, men barnen 
är förstås viktigast av allt. Jag älskar 
att följa med i deras liv och upptäcka 
världen genom deras ögon.

Hon säger att hon är bra på att vara 
närvarande i det hon gör. Är hon med barnen så är hon med dem 
och när hon jobbar så jobbar hon. 

– Det är nog en förutsättning för att orka hålla på som jag gör. 
För visst är det intensivt och ett evigt pusslande i vardagen. 

Som för så många andra frånskilda har hon fullt upp med dagis-
lämningar och barnens aktiviteter varannan vecka – och massor 
med jobb och jobbresor de andra veckorna. Så mycket mer hinns 
inte med, men en sak kan hon inte vara utan – trädgården.

– Jag skulle inte klara mig utan trädgård! Där kopplar jag av 
och hämtar energi. Jag älskar att plocka äpplen och klippa gräs...

Hon brukar säga att hon har en politiker- och en bondegen. 
Kanske inte så konstigt, med en idyllisk uppväxt på den småländ-
ska landsbygden i bagaget. Kanske inte så konstigt heller att just 
natur- och miljöfrågor därför alltid legat henne varmt om hjärtat. 
Även innan hon blev energiminister. 

Det hon känner sig mest nöjd med efter sitt första år på minis-
terposten är dels det stora trycket på utbyggnaden av den förny-
bara energin, dels införandet av den timvisa elmätningen, som 
precis trätt i kraft. Den som vill kan nu kostnadsfritt begära att få 
sin el mätt och debiterad per timme.  

– Här har bostadsbolagen stora möjligheter att uppmuntra hy-
resgästerna att styra sin elförbrukning. Det vinner ju både en-
skilda och fastighetsföretagen på.

Än så länge sköts den här hanteringen mest manuellt, men 
det kommer inte att dröja länge innan den blir självgående, tror 
Anna-Karin Hatt, som också ser hur funktionen kopplas till olika 
appar framöver.

När kommer du att känna dig nöjd med den svenska miljö-
politiken?

– Egentligen aldrig, för man blir aldrig färdig på det här områ-
det. Det finns alltid någonting som kan bli ännu bättre och lös-
ningar som kan bli ännu smartare. Fast det är positivt, tycker jag 
och något att hämta kraft ur.

Anna-Karin Hatt hoppas få hålla på med politiken länge till, även 
om hon också när drömmar om att få utveckla sin skrivande ådra 
en vacker dag. Kanske skriva egna böcker. Men än så länge är det 
som sagt politiken som gäller. Och hon älskar verkligen sitt jobb:

– Min första känsla när jag vaknar varje morgon är: Yes, ännu 
en ny dag! Livet är kul! n

Namn: Anna-Karin Hatt
Ålder: 40 år.
Bor: I villa i södra Stockholm.
Familj: Två döttrar på 15 och 
10 år och en son på ett och ett 
halvt år. 
Bakgrund: Centerpartist 
sedan tonåren. Utbildade sig 

först till frisör på gymnasiet, 
innan hon valde att satsa aktivt 
på politiken. Var under 2006-
2010 statsrådssekreterare i 
Centerpartiets samordnings-
kansli vid statsrådsberedning-
en. Har även varit ledarskri-
bent på Hallands Nyheter och 

Södermanlands Nyheter, tal-
skrivare åt partiledningen och 
stabchef. Därutöver VD för en 
friskola och PR-konsult samt 
vice VD för en PR-byrå. Sedan 
2011 it- och energiminister och 
biträdande näringsminister. 
Utbildning: Fil kand (statsve-

tenskap och internationella 
relationer) och retorikutbild-
ning.
Bästa egenskap: Obotligt 
optimistisk.
Sämsta egenskap: Morgon-
trött.
Motto: Ingenting är omöjligt!

HAR VARIT LEDARSKRIBENT PÅ HALLANDS NYHETER

ALDRIG FÄRDIG
”Jag kommer aldrig bli 
nöjd med den svenska 
miljöpolitiken.

Vid utvecklingen av nya ytor arbetar vi gärna tillsammans med 

våra kunder för att skapa unika fasader som passar varje 

specifi k byggnad. I Stockholm och Herrljunga har vi showrooms 

där vi kan visa upp det mesta som går att göra med en 

betongfasad. Vi har också laboratorier i anslutning till våra 

fabriker dit vi gärna bjuder in så att vi tillsammans kan ta fram 

prover och prototyper tidigt i projektet. Våra kunder är ofta de 

som driver utvecklingen framåt. Gå in på strangbetong.se/

fasadytor och låt dig inspireras av fasader vi redan tillverkat 

och ring oss gärna när det är dags för nästa projekt. 

Plats för dina idéer

strangbetong.se/fasadytor 

Smartare byggande


