
Falkenberg miljömärkt el
Det är tryggt att elleveransen är stabil så att den el märkt Bra Miljöval som Falkenberg Energi 
säljer kan hålla igång Västra bageriets ugnar.          Fortsättning på nästa sida
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Urban Persson bearbetar degen för chokladbröd och kolasnittar i det luftiga bageriet dit vem som helst kan titta in genom 
de stora skyltfönstren. Den Bra Miljöval-märkta elen från Falkenberg Energi syns inte, men den gör gott.



Förnybart smakar bra
På Västra bageriet är el märkt Bra Miljöval från Falkenberg 
Energi lika naturligt som att deras arbetsår börjar med semlor. 

Den siste mars var det slut 
på säsongen för det gräddiga 
bakverket. Tusentals och åter 
tusentals semlor hade då lämnat 
de tre bagarnas händer och 
tagit vägen via Västra bageriets 
två butiker. Urban Persson som 
driver verksamheten tillsammans 
med Ingrid Persson kunde notera 
att han enbart under Fettisdagen 
bakade tvåtusen semlor.

– Jag började ett på natten 
och höll på fram till halv sju 
på kvällen. Det blev bara en 
kort matpaus, ler Urban medan 
baskern åker på sned.

Tryggt och förnybart
Då är det tryggt att elleveran-
sen är stabil så att den Bra Mil-
jöval-märkta el som Falkenberg 
Energi säljer och levererar kan 
hålla igång bageriets ugnar, jäs-
skåp och frysar. Det är till dem 
merparten av elen behövs.

All el från Falkenberg Energi är 

förnybar och kommer helt och 
hållet från vatten- , vind-  och 
solkraft.  Den är märkt med 
Naturskyddsföreningens Bra 
Miljöval. Märkningen ställer krav 
på att elproduktionen ger låg kli-
matpåverkan och tar hänsyn till 
miljön samt biologisk mångfald.

Doft- och smakrikt
Elen syns inte, men nyttan 
den gör doftar och smakar 
desto mer på Västra bageriet. 
Från de elvärmda ugnarna 
kör bagarna fram vagnar med 
plåtar fyllda av de specialiteter 
som bageriet gjort sig känt för. 
Falkenbergslimpa, den skållade 
rågsiktslimpan, vars deg pre-
pareras ett dygn före baket för 
att det ska bli extra saftigt och 
hållbart. Skorpor, wienertosca, 
och de 12 sorternas småkakor 
har också en given publik.

– Vi har många stamgäster. 
Det kommer till exempel som-

margäster och handlar, precis 
som de gjort sedan de var barn 
på 1950-talet, berättar Ingrid 
Persson.

Falkenbergs äldsta
Västra bageriet är Falkenbergs 
äldsta bageri. Det startade 
redan 1923. Butikerna är in-
redda i gammal stil med många 
bruksföremål från förr. I bage-
riet däremot är det modernt, 
luftigt och effektivt. 

– Stora skyltfönster ut mot 
gatan ger oss möjlighet att 
visa vad vi gör, säger Urban. 
Med el i bageriet har vi det 
både smidigt och rent. Vi köper 
gärna lokalt när det går. Mjölet 
kommer från Berte Qvarn och 
det är ett naturligt val med el 
märkt Bra Miljöval från Falken-
berg Energi.

Hög och glad stämning är kännetecknande för Västra bageriet där Urban och Ingrid Persson samt Linda Herlog till vänster 
bakar och säljer bröd och småkakor i parti och minut.                        Bilder från Västra bageriet: Fotograf Hans Holgersson



Riksdagen har beslutat om att 
energiskatten ska höjas. Den 
1 juli höjs den med 3 öre per 
kilowattimme (kWh), 3,75 öre/
kWh inklusive moms.
• I dag är energiskatten 29,5 

öre/kWh (38,9 öre/kWh 
inklusive moms).

• Den 1 juli 2017 blir energi-
skatten 32,5 öre/kWh (40,6 
öre/kWh inklusive moms).

Handel		

Nät	

Ska-/avgi2		

Energiskatten ökar

Handel  34 %
Nät 19 %
Skatt/avgift  47 %

Fördelningen av elkostnaden i februari 
för en villa, 20 000 kWh/år.

Eva svarar för värmen
Eva Hammar Orava är 
driftingenjör och produk-
tionsansvarig för fjärrvär-
men i Falkenberg, Vessige-
bro och Ullared.

– Just nu handlar det mest om 
att skriva rapporter, skrattar hon.

När tiden går åt till 
administration är det skönt 
att fjärrvärmen i grunden är 
bekymmersfri. Dessutom är 
den till 98,5 procent förnybar. 
Vår bränslemix består till största 
delen av flis, och inte vilken flis 
som helst.

– Den är en restprodukt från 
massa- och sågverksindustrin. 
Fjärrvärme känns verkligen som 
ett bra sätt att ta hand om sådant 
som annars skulle blivit över. Vi 
använder också en del bioolja, 
som är vegetabilisk olja som 
blivit för dålig för att användas till 
sallader och dressing.

Eva har sedan barnsben 
varit intresserad av miljöfrå-
gor och senare av energi. På 

Falkenberg Energi har hon varit 
anställd i tolv år och har varit 
med om de förbättringar i pan-
nor och med rökgaskondensa-
tor som gjorts de senaste åren. 
De innebär att det numera 
går att erbjuda miljöanpassad 
fjärrvärme till allt fler kunder.

När Eva inte håller på med 

fjärrvärmen är det den egna 
trädgården som drar. Just nu 
står tomat- och gurkplantorna 
på tillväxt och ett nytt växthus 
ingår i årets planer. Där 
handlar det också om miljö 
och energi.

 

Hjälp oss att förbättra
På falkenberg-energi.se 
finns nu en ny funktion. Det är 
en liten enkät som kan poppa 
upp när du går in på hemsidan. 
Där kan du ge omdömen och 
skriva vad du tycker kan göras 
bättre.

Välkommen 
med synpunkter

– Fler kunder kan nu välja fjärrvärme, säger Eva Hammar Orava.



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

Njut av våren

Hela 25 000 Mallorca-resor
Nu har Falkenberg Energi släppt sitt klimatbokslut. Såg 
det bra ut förra året, är det ännu bättre nu.

Välj din faktura
•  E-postfaktura. Enkel och 

bekväm. Så fort fakturan är 
skriven skickas den till din 
E-postbrevlåda som en pdf. 
Du ser den direkt. Kombine-
ra gärna med Autogiro. 

•  Autogiro. Trygg och lätt. Med 
Autogiro sker betalningen 
med automatik. 

• E-faktura. Smidig och han-
terlig. E-fakturan finns i din 
internetbank när det är dags 
att betala. Då godkänner du 
och betalningen är klar. 

Kontakta Kundservice och 
beställ kostnadsfritt E-post-
faktura och/eller Autogiro. 
E-faktura frågar du efter hos 
din internetbank. 

– Med vår förnybara energi 
har våra kunder minskat 
klimatavtrycket motsvarande 
25 000 flygresor till Mallorca, 
tur och retur, säger Jens Melin, 
miljöchef på Falkenberg Energi.

Mer förnybara bränslen
Bakom den goda utvecklingen 
2016 finns att fjärrvärmen 
ökat sin andel förnybara 
bränslen. Det sänker utsläppen 
av koldioxid med 200 ton. 
Trots att försäljningen ökat har 
klimatavtrycket minskat.

Falkenberg Energi har under 
året fått ansvaret för kom-
munens gatubelysning. Det 
innebär att företagets montörer 
nu kör runt i två liftbilar för att 
rätta till lampor som inte funge-
rat. Det betyder att användning-
en av diesel har ökat. När det 
går kör Falkenberg Energi med 
el och gas, men för liftbilarna 
har det endast funnits diesel 
som alternativ. Däremot har 
utsläppen från godstransporter 
till företaget minskat.

Miljönytta tillsammans
– Under 2016 använde vi till 
99,2 procent förnybar energi 

inom Falkenberg Energi. Och 
när vi kan hjälpa våra kunder 
med förnybar energi, som el 
märkt Bra Miljöval och värme 
från flis, gör vi tillsammans 
den riktigt stora miljönyttan, 
betonar Jens Melin. 

Klimatbokslutet hittar du på 
www.falkenberg-energi.se. 

Cykla och njut av våren. Med 
elcykel går det så mycket lättare.
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94 %
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2016 kom din el från


