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Det är en topp-placering som 
kommunen målmedvetet har 
arbetat för.

– Vi har en lång tradition av 

att arbeta med  
näringslivsfrågor, säger  
Jan Melkersson, näringslivschef  
i Falkenbergs kommun.

Okonventionella grepp

Att det finns företag och 
arbetstillfällen är viktigt för att 
kommunen ska kunna växa 
och utvecklas. Falkenberg har 
satt sig på kartan genom ett 
antal okonventionella grepp 
för att attrahera nya företag till 
kommunen. Exempelvis ett lokalt 
riskkapitalbolag och projektet 
”Lev din dröm” som har gett eko 
runt om i landet.

Vi är topp-tio

              – Vi har inventerat  
                  och marknadsfört 
obebodda hus. Därigenom har vi 
idag en lista på 140 företag och 
600 privatpersoner som vill flytta 
till Falkenbergs landsbygd, säger 
Jan Melkersson.

Forskning kring mat

Ett nytt projekt är att skapa  
möjligheter för tillämpad forsk-
ning kring mat – en del i Hallands 
starka matkluster. I de flesta  
diskussioner om nyetableringar 
är Falkenberg Energi en part. 
Energifrågorna är viktiga för 
tillväxten.

                                 Vi kan  
                                       natur- 
                                      ligtvis  
                                     inte jäm- 
                                    föra oss  
                                 med alla 
                            fantastiska  
                           idrottare som  
                           kämpar för att  
                           hoppa längst  
                           eller högst, 
springa fortast, simma snabbast 
eller slå bollen över nät eller i 
mål. Men nog vibrerade täv-
lingsnerven när vi fick veta att 
Falkenberg Energi är högst upp 
på pallen i den gren vi tävlar i – 
Kundnöjdhet i kategorin  
elhandel år 2019. 

Tack för ett fantastiskt betyg
Det finaste priset

Som det brukar sägas i idrotts-
sammanhang: Det finaste priset 
är folkets pris och i vårt fall 
kundernas pris. Vi är mycket 
tacksamma för det betyg som  
ni har gett oss! 

1:a*   Falkenberg Energi har  
          Sveriges mest nöjda  
          företagskunder. 

8:a*   Vi är bland topp-tio med  
          Sveriges mest nöjda  
          privatkunder.

* enligt Svenskt Kvalitetsindex som  

mäter kundnöjdheten i olika branscher.

Din insats är viktig

Vi tror att det är möjligheten att 

bidra till ett hållbart samhälle 
som ger så många nöjda kunder. 
Ni gör alla en fantastisk insats! 
Nu är vi 99,9 procent förnybara  
i all energi som vi köper, säljer 
och använder.

Några förbättringar

För att fortsatt ligga på topp har 
vi förbättrat hemsidan för att den 
ska vara lättare att navigera på,  
vi har förstärkt vår rådgivning 
kring solceller och vi har lyft  
fram marknad och kundservice 
i vår organisation. Du är alltid 
välkommen att höra av dig.

Vi ger tillbaka

Tack vare alla nöjda kunder kan 

– Det är en 
förmån att få 
arbeta med så 
många nöjda 
kunder, konsta-
terar Caroline 
Casparson, 
marknadschef 
på Falkenberg  
Energi sedan 
sommaren 2019. 

Falkenberg Energi även sponsra 
klubbar, föreningar och organi-
sationer inom bland annat idrott, 
kultur och miljö i Falkenbergs 
kommun. Vi stöttar främst barn- 
och ungdomsverksamheter. Läs 
mer under Sponsring på  
falkenberg-energi.se.

FALKENBERG  
– en av landets bästa 
företagskommuner

Bo-Anders Antonsson, VD Falkenberg 
Energi, är glad över det fina samar-
bete som finns mellan företag och 
kommun i Falkenberg.

Aktivt näringsliv

Som vanligt, första onsdagen i 
mars, arrangerade kommunen 
Sveriges troligen största närings-
livsdag med hela 1100 besökare i 
en fullsatt Falkhall. 

– Det är god känsla i kommu-
nen med 550 aktiva företag som 
vill vara med i samhällsutveck-
lingen, säger Jan Melkersson som 
gillar att Falkenberg Energi har 
Sveriges mest nöjda företagskun-
der inom elhandel.

– Ambitiös service till kunderna 
är viktig för kommunens mål 
”Västsveriges starkaste näringsliv”.

När företagen  
genom Svenskt 
Näringsliv rankar 
företagsklimatet i 
Sveriges kommuner, 
hamnar Falkenberg 
nu på åttonde plats 
i Sverige och rankas 
som bäst i Halland.



      0346 - 88 67 11. falkenberg-energi.seKundservice:

Prissänkningar för elnätet
I vår sänker Falkenberg Energi sina avgifter för elnätet. I genomsnitt 
handlar det om en sänkning med tio procent från och med den 1 maj.

– I höstas trodde vi att våra 
elnätsavgifter, det vill säga 
kostnaden för distributionen av 
elen, inte skulle förändras det här 

Lägst pris för 
FJÄRRVÄRME
Falkenberg har den lägsta 
fjärrvärmekostnaden  
i Halland.
Det visar den årliga Nils Hol-
gerssonrapporten som kartläg-
ger avgifter och taxor i landets 
samtliga kommuner. 

Falkenberg Energi har sänkt 
priset för fjärrvärmen fem år 
i rad. Enligt rapporten gick 
priset ner med 2,2 procent 
mellan 2018 och 2019. Det 
har varit möjligt tack vare en 
kombination av omfattande 
investeringar, effektiviseringar 
och allt fler kunder som väljer 
fjärrvärme i Falkenberg.
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– Aldrig mer, tänkte Mats 
Bengtsson efter sitt som-
marjobb med att läsa av 
elmätare. 
– På ett sätt var det ett bra jobb, 
men att dag efter dag läsa av 
mätare efter mätare – nja, då 
bestämde jag att det inte var nå-
got för mig, säger Mats som gick 
vidare och utbildade sig till ingen-
jör på högskolan i Halmstad.

Ödets väg

Men ödet ville annorlunda. Efter 
sex år som vattenkraftstekni-
ker började Mats jobba med 
provning av elmätare, med bland 
annat Falkenberg Energi som 
kund. Idag är Mats, 38, anställd 
som mät- och systemtekniker på 
Falkenberg Energi. Han håller 
i kontakten för att hämta hem 
data från din och alla andras 

Mats håller 
i kontakten

elmätare. Numera sker dock 
avläsningen automatiskt. 

Viktigt för dig

Mats behöver inte springa runt 
för att hämta den värdefulla 
mätdata som säkrar att din 
faktura blir rätt. Mätaren skick-
ar själv över informationen till 
det övergripande mätsystemet. 
Helt enkelt är jobbet ändå inte. 

– Vi är bland annat bero-
ende av att kommunikation 
mellan mätare och system 
fungerar. Den kan störas av 
vanliga apparater som enkla 
nätadaptrar till datorer, tv-box-
ar och skrivare.

Kombinerar insatser

Vid sådana tillfällen ger sig 
Mats ut på fältet och letar 
efter fel. Det praktiska är ett 

välkommet inslag i arbetet. 
Mats gillar nämligen att jobba 
med händerna. Så är det också 
en hobby att fixa med huset i 
Tröingeberg, vid sidan av det 
gamla fiskeintresset och golfen 
han hållit på med de senaste 
20 åren.

Ett kul jobb

I april har Mats varit på Fal-
kenberg Energi i ett år. Utöver 
mätdata har han koll på att 
alla system för drift och över-
vakning av elnätet fungerar 
och var sjätte vecka är han i 
beredskap som montör, redo 
att rycka ut vid driftstörningar 
dygnet runt. Han ångrar inte 
att han bytte jobb.

– Jag trivs jättebra här, med 
korta beslutsvägar och en väl-
digt effektiv organisation.

I väntan på 
LAX-PREMIÄREN 
Håll koll på laxen i Hertingfor-
sen med vår fiskräknare. Du ser 
den på falkenberg-energi.se.

Högre energiskatt
Riksdagen har höjt energi-
skatten på el med 0,75 öre  
per kilowattimme (kWh) 
inklusive moms.

Från årsskiftet har energiskatten 
höjts från 43,38 öre/kWh till 
44,13 öre/kWh inklusive moms. 
Det motsvarar cirka 150 kr/år 
för en villaägare med en elan-
vändning på 20 000 kWh/år 
och 15 kr/år för en kund med 
en mindre lägenhet.

året, varken uppåt eller neråt. 
Men bland annat efter att E.ON 
kraftigt sänkt sina avgifter för 
regionnätet, ser vi att vi också 

Nu ska alla 
elmätare 
bytas 
De allra flesta kunder 
ska ha fått ny elmät- 
are i början av 2022.

Ett pilotprojekt med hundratalet 
mätare genomförs i höst för att 
testa teknik och system.

Den stora utrullningen sker 
sedan under 2021. Mätarbytet 
kostar dig inget extra utan ingår i 
nätavgiften.  

De nya mätarna innebär 
en rad fördelar för att säkra 
elleveranserna. Men också för att 
kunna följa energianvändningen 

och hushålla med elen.

Mätarbytet utförs som en 
totalentreprenad. SMARTservice 
heter företaget vars montörer 
byter mätarna. När det är dags 
kommer SMARTservice att boka 
en tid, om möjligt med en enkel 
SMS-avisering. 

kan sänka våra avgifter, säger 
elnätschef Karin Tångring.

I genomsnitt handlar det om 
en sänkning av nättarifferna på 
tio procent – för en del kund-
grupper mer, för andra mindre. 
De nya priserna kommer att gälla 
från och med den 1 maj.

Myndighetsavgifter 

debiteras nu

Elnätsavgiften omfattar även 
tre myndighetsavgifter: Elbered-
skapsavgift, Elsäkerhetsavgift och 
Nätövervakningsavgift. Dessa 
debiteras i sin helhet under årets 
första kvartal. Läs mer om myn-
dighetsavgifterna på 

falkenberg-energi.se.


