
El märkt Bra Miljöval  
– mer än förnybar!
Falkenberg Energis el har Sveriges tuffaste miljömärkning. Den pro-
duceras på ett sätt som minimerar påverkan på djur, natur och människor.
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Falkenberg Energi erbjuder enbart el märkt Bra Miljöval 
Bra Miljöval = Förnybara energikällor + Naturskyddsföreningens miljökrav! 

Du gör skillnadDu gör skillnadDu gör skillnad



El från taket räcker långtDu gör skillnad med 
Bra Miljöval
All el Falkenberg Energi säljer är förnybar. 

Förnybar el innebär att vi sparar på jordens ändliga 
resurser, slipper förbränning av fossila bränslen och 
därmed minskar miljö- och klimatpåverkan. 

Utanför villan i Glom-
men står en ny Toyota 
Prius – Plug-in Hybrid. 
På husets tak finns 40 
solpaneler. Det är däri-
från det mesta drivmed-
let till elbilen kommer. 
Utsläppsfritt under kör-
ning, tyst och billigt när 
elmotorn driver hjulen. 

– Jag var intresserad av en 
bil som inte kostar mycket 
att köra. Den här elbilen blev 
det perfekta valet. Det är ro-
ligt att vara med i utveckling-
en, säger Hans Johansson, 
pensionerad gymnasielärare.

Bra ränta 
För fyra år sedan fick Hans 
ut ett sparat kapital. Han 
beslutade sig för att lägga 
dem på taket.

– Det var något som 
hade grott i mig. Jag hade 
precis läst en broschyr 
om att producera egen el 
i solpaneler när jag fick 
lite pengar att investera. 
Dessutom tänkte jag att 
det skulle finnas något 
som skiljde ut detta hus 
från alla andra, om vi blev 
tvungna att sälja.

Vid årsskiftet blev Hans 
Johansson elkund hos 
Falkenberg Energi. Då för-
bättrades de ekonomiska 
kalkylerna. De pekar på en 
bra ränta, runt sju procent, 

Hos Falkenberg Energi 
ställer elkunderna 
ytterligare miljökrav. 

All el är nämligen märkt 
med Bra Miljöval. Bakom 
den tuffa miljömärkningen 
står Naturskyddsföreningen. 
Bra Miljöval ställer hårda 
krav på hur elen produ-
ceras och syftar till att 
påverkan på miljön från 
elproduktion ständigt ska 
minska. 

Detta gör skillnad
Miljökrav på produktionen 
är den stora skillnaden 
mellan Bra Miljöval och så 
kallad ursprungsmärkt el 
från förnybara energikällor 
som vatten-, vind- och 
solkraft, något som ibland 
kallas grön el. Kraven från 
Bra Miljöval kan vara att:

• Vattenkraftverken inte 
ska torrlägga långa älv-
sträckor. De ska släppa 
vatten så att fiskarna 
klarar sig.

• Vindkraftverken inte står i 

känsliga fågelområden där 
de kan störa djurlivet. 

Reparerar miljöskador
Slutligen, ytterligare en 
fördel: Pengar för varje 
såld kilowattimme el 
märkt Bra Miljöval går 
till olika projekt för att 
reparera miljöskador och 
minska elanvändningen 
genom energieffektivise-
ring. 

– Vårt företag har ett 
hållbarhetstänkande 
i hela sin verksamhet 
och sedan 2004 säljer vi 
endast 100 % förnybar 
el och all el är märkt Bra 
Miljöval. Vi var först i 
landet med att bara sälja 
förnybar el under den-
na märkning, säger Bo 
Anders Antonsson, vd 
Falkenberg Energi.



El från taket räcker långt

betydligt bättre än om 
pengarna fanns på ett 
bankkonto. 

Varför Falkenberg Energi? 
Först och främst är han 
lokalpatriot, dessutom 
får han bra betalt för den 
solel han säljer.

– Jag ville byta tidigare, 
men hade ett elavtal som 
behövde löpa ut först. 

Räcker till 9 000 mil
På ett år har Hans Johans-
son producerat 9 102 kilo- 
wattimmar el. De skulle 
teoretiskt räcka till cirka 
9 000 mil i hans elbil, men 
så mycket kör han inte. 
Då kan han istället använ-
da solelen i hushållet eller 
sälja till Falkenberg Energi. 

– De betalar bäst. 
Förra året sålde jag 5 822 

I maj 2013 kom de första solpanelerna på plats. Det var då Hans Johansson i Glommen beslutade att förränta ett sparkapital 
genom att använda husets tak. Nu kör han dessutom nya bilen på sitt eget drivmedel.

Enkel hantering ökar förtjänsten
Falkenberg Energi vill göra det en-
kelt att producera förnybar energi. 

Företaget har därför ett paketerbju-
dande för alla mikroproducenter, det 
vill säga villaägare, småföretagare och 
lantbrukare som installerar exempelvis 
solceller för att tillverka sin egen el.

Att skaffa de fysiska solcellerna är en 
sak. Men sedan tillkommer en hel del 

administrativt arbete för att kunna tillgodo-
göra sig intäkterna, exempelvis hantering av 
elcertifikat och ursprungsrätter. Falkenberg 
Energi tar hand om administrationen för 
sina kunder och ger dessutom ett fast, bra 
pris för den el som kunden vill sälja.

Kontakta Kundservice 
för ett solklart erbjudande.

kilowattimmar. Nyligen 
fick jag även en slant 
av elnätsbolaget för 
den nätnytta vi gör 
med vår lokalt produ-
cerade energi, berättar 
Hans Johansson som 
på en datorskärm kan 
se den el han produce-
rar varje timme. Det är 
rolig läsning!



Kontakta oss gärna!
Kundservice 0346 - 88 67 11 eller gå in på vår hemsida falkenberg-energi.se

Caroline hjälper dig med rätt elavtal
Caroline Casparson kan du möta när hon är ute 
och löptränar eller kör rullskidor som förberedelse 
för kommande Vasalopp. Framför allt träffar du 
henne på Kundservice där hon gärna hjälper dig 
med rätt elavtal.

Den 2 maj tog Caroline 
steget över till Falkenberg 
Energi. Branschen, och 
frågor av intresse för alla 
energikunder, är hon väl 
förtrogen med efter fem 
år på motsvarande jobb i 
Varberg. Nu satsar hon sin 
energi på dig.

Fråga gärna
Ett viktigt område för 
Caroline är avtalshante-
ringen. Hon tar hand om 
nya förfrågningar, ser till 
att du som kund får rätt 
elavtal, prissätter och skö-
ter leverantörsbyten.

– Frågorna vi får på 
Kundservice skiftar. Jag 
har mycket kundkon-
takt med jättetrevliga 
människor. 

Full fart i spåren
Caroline är utbildad energi- 
ekonom, med en kandidat-
examen i ekonomi inriktad 
på energi och miljö. Vid 
sidan av jobbet är träningen 
viktig. Caroline har redan 
åkt öppet spår i Vasaloppet, 
flera gånger Halvvasan och 
Stafettvasan och hon och 
hennes pappa har dessutom 
gett sig på halvklassikern. 

– Miljöprofilen, att 
vi är lokala och går 
att nå snabbt, är 
uppskattat av våra 
kunder, säger Caroline 
Casparson, 30 år, som 
förstärker Kundservice 
på Falkenberg Energi. 

Gör det enkelt 
för dig
I dag finns många sätt 
att få sin faktura på. Den 
gamla traditionella pap-
persfakturan som körs 
hem till din brevlåda är 
kanske inte det enklaste 
alternativet för dig? 

Här är tre förslag:
• E-postfaktura. Den 
skickas som en pdf till din 
e-postbrevlåda. Du öppnar 
och läser fakturan direkt i 
din dator. E-faktura är kost-
nadsfritt och går lätt att 
kombinera med Autogiro. 
Beställ hos Kundservice.

• Autogiro. Med Auto–
giro sker betalningen 
automatiskt på rätt dag. 
Du behöver inte fylla i ett 
långt OCR-nummer för att 
betala. Banken hanterar 
detta åt dig. Beställ hos 
Kundservice.

• E-faktura. Fakturan 
läggs upp i din internet-
bank när det är dags att 
betala. Där godkänner du 
och betalningen är klar. 
E-faktura frågar du efter 
hos din internetbank.


