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Härlig naturkraft

I Falkenberg bygger vi ut el- och fjärrvärmenät för en  
hållbar framtid. Sveriges tuffaste miljömärkning på el och 
100 % förnybar fjärrvärme sätter Falkenberg på kartan.



Nya elnätsavgifter 
för ökad leveranssäkerhet 
Falkenberg Energi kommer att behöva höja elnäts-
avgifterna för 2019. Hur mycket är inte fastställt 
än, men här ger vi en första indikation. Du som är 
elnätskund kommer att få definitivt besked innan 
årsskiftet via lokaltidningen och vår hemsida.

Vi räknar med att juste-
ringen innebär en ökad 
kostnad för lägenhet (2 000 
kWh/år) med 10 kr/månad. 
För ett småhus 16A (5 000 
kWh/år) innebär juste-
ringen 20 kr/månad och 
för en villa med elvärme 
20A (20 000 kWh/år) rör 
det sig om 50 kr/månad. 
Kostnaden varierar från 
kund till kund och beror 
på förbrukningen. Den 
rörliga elnätsavgiften går 
att påverka genom att 
helt enkelt hushålla med 
elen. 

Fortsatt bland de billigare
Elnätskunder i Falkenberg 
betalar mindre för sin 

elleverans än vad kunder i 
många andra kommuner 
gör. Det visar den årliga Nils 
Holgersson-undersökning-
en. Falkenberg Energi arbe-
tar fortsatt aktivt med att 
hålla sig bland de billigaste 
elnätsföretagen i landet 
och justeringen för nästa år 
påverkar inte detta.

Varför stiger avgifterna? 
Frågan går till Karin 
Tångring, elnätschef på 
Falkenberg Energi:

– Den främsta orsaken 
är att elleveranserna till 
Falkenberg blir dyrare. 
Elen skickas till oss på 
stamnäts- och regionnät, 
och priset för detta ökar. 

Höjda avgifter från över-
liggande nät slår igenom 
på vårt lokalnät.

För dagens och mor-
gondagens kunder
– Den andra anledningen 
är att vi gör ett aktivt val 
för att trygga leveransen 
av elenergi i Falkenberg. 
Vi bygger bland annat 
en ny mottagningssta-
tion. Den innebär att vi 
får bättre kapacitet och 
minskar risken för stora 
strömavbrott. Kapaciteten 
är inte minst viktig när 
Falkenberg växer med nya 
invånare och företag. 

– Vi investerar också för 
att göra nätet smartare. 
Med ny elnätsteknik kan 
vi upptäcka fel innan det 
drabbar dig som är kund. 
Det ökar också leverans-
säkerheten.

Chans att sänka för-
brukningen
– Slutligen har vi nya 
funktionskrav från myn-
dig heten som gör att 
samtliga elmätare be-
höver bytas ut senast 
2025. De ska klara den 
omställning som sker till 
ett mer förnybart energi-
system. Fördelen med den 
nya generationens mätare 
är också att de samlar in 
mer mätdata. Då kan du 
tydligare se din förbruk-
ning, och då är det lättare 
att göra något åt den och 
påverka elkostnaden. 

Vi jobbar ständigt för leveranssäkerheten och för att fler invånare och företag i 
Falkenberg ska få energi för stadens utveckling.

Nu tänder vi alla vinterljusen

Montörerna på Falkenberg Energi har inten-
sivt jobbat för att sprida en ljus helgstämning 
i Falkenberg. Över gator, på torg och i parker 
i innerstan har de satt upp girlanger, bollar 
och belysning. Stämningsfullt och mysigt 
under årets annars mörka tid.

Ljusa helger önskar vi er alla!

Kent gillar utmaningarna
Thailand, Vietnam, Jemen, Göteborg och Falkenberg.

Den gemensamma näm-
naren heter Kent Berg-
holtz. En man som gillar 
utmaningar och som kan 
konsten att bygga kraft-
stationer och elnät. 

– Jag är utbildad fartygs-
elektriker, men efter tolv 
år på varven i Göteborg 
var det dags för den grö-
na vågen. Vi flyttade till 
Falkenberg och ett hus på 
landet i Ätradalen. Det är 
fantastiskt vackert. 

I samband med flytten 
till Falkenberg började 
Kent på Yngeredsfors 
Kraft i Ätrafors, som 
senare blev uppköpt av 
Sydkraft, och fortsatte i 
det nya bolaget fram till 
2015. Därefter blev det 
ETS i Kungsbacka.

Nu Falkenberg Energi
Sedan i våras är Kent 
arbetsledare för den tolv 
man starka montörsav-
delningen på Falkenberg 

Energi. En uppgift som 
kräver flexibilitet, planering 
och högt tempo. 

Falkenberg växer och det 
ställer krav på nätbolaget. 
Ledningar till alla nya villor, 
flerbostadshus, kontors-
hus, företag och offentliga 
fastigheter måste dras 
fram. Redan vid byggstart 
behöver elen vara på plats, 
i god tid innan nya gator 
asfalteras.  
    Sådant går mer eller 
mindre att planera, men 
däremellan kan dagen bry-
tas av ett påkört kabelskåp 
som måste åtgärdas eller 
en akut felsökning. Blir det 
strömavbrott på en ledning 
gäller det att snabbt styra 
resurserna dit. Person- och 
leveranssäkerhet står högst 
på prioriteringen.

Inlåsta efter stenkastning
Dessa utmaningar kan vara 
nog så stora, men är ändå 
beskedligare än när Kent 

I snart 40 år har Kent Bergholtz 
jobbat som distributionselektriker med 
svenska västkusten och Asien som 
arbetsplats. 

jobbade för att förse 20 
byar i Jemen med el. Då 
rasade kriget i Kuwait och 
svenskarna togs emellanåt 
för amerikaner.

– Vi utsattes för sten-
kastning och några perio-
der fick vi låsas in på hotel-
let, säger Kent Bergholtz, 
som totalt var tre månader 
i Thailand, tre i Vietnam 
och en i Jemen för att byg-
ga deras infrastruktur. Det 
är en fantastisk erfarenhet.



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

Klimatsmartare torkning 
Spannmålet från Falkenberg har i år ytterligare sänkt 
sitt klimatavtryck.

Vid midsommar blev den 
nya kulverten för fjärrvär-
me klar även till Lantmän-
nens andra torkanlägg-
ning. En stor värmeväxlare 
på 5 MW kunde tas i drift. 
Fjärrvärmen används för 
Lantmännens torkbatterier 
i deras olika spannmåls-
silo och ersätter fossila 
bränslen.

Falkenberg Energi 
eldar alla sina pannor för 
fjärrvärmeproduktion med 
biobränsle, i huvudsak 
skogsflis. Med 100 % 
förnybar fjärrvärme sänks 
klimatavtrycket. 

Torkningen av spann-
målet började tidigare än 
förväntat, redan i slutet av 
juli. Den varma sommaren 
gjorde att spannmålet var 
torrare än normalt, dess-
värre innebar torkan också 
att skörden var mindre.

–  Förutom lägre klimat-
påverkan medför fjärr-
värmelösningen en bättre 
ekonomi. För vår del kan 
vi använda våra investe-
ringar även sensommar 
och höst, vilket är till nytta 
för alla fjärrvärmekun-
der, säger fjärrvärmechef 
Magnus Hesselmar. 

Lägg mindre energi på julklapparna

Funderar du på vad som ska bli dina årets julklappar? Låt dig inspireras i vår 
webbshop som du hittar på falkenberg-energi.se.

Du hittar klappar till äldre och yngre, för dem som gillar att minska sina energikost-
nader och för dem som gillar att lägga sin energi i köket eller på hemmafix. Kort 
sagt, massvis av produkter till förmånliga priser.

Handlar gör du genom ett knapptryck, smidigt och bekvämt. Välkommen in!

 

Med fjärrvärme från Falkenberg Energi 
minskar klimatavtrycket då pannorna 
eldas med biobränsle.


