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   Håll dig 
uppdaterad!

Jesper Jakobsson och hans 
kollegor på Fjärrvärme 
fortsätter den kraftfulla 
utbyggnad.

Har du ändrat e-post eller 
mobilnummer? Logga in på 
Mina Sidor och uppdatera 
dina kontaktuppgifter.

Ha koll på
Mina Sidor

Kompensation 
till elkunder

Med anledning av de exceptionellt 
höga elpriserna, beslutade reger-
ingen om en elpriskompensation till 
hushåll i hela Sverige för december 
2021, januari och februari 2022.

Ersättningsmodellen är utfor-
mad som en trappa med flera 
trappsteg:

• Det lägsta trappsteget ligger 
på en förbrukningsnivå om 
700 kWh per månad och där 
elkunden får en kompensation 
på 100 kronor per månad, 
eller sammanlagt 300 kr för tre 
månader. 

• Det högsta trappsteget ligger 
på 2 000 kWh och uppåt per 
månad där kunden kommer att 
få 2 000 kr per månad, alltså 
totalt 6 000 kronor.

Därefter har regeringen före-
slagit en modifierad förlängning 
av elpriskompensationen för mars 
månad som gäller hushåll i södra 
Sverige. Den förlängningen är ännu 
inte beslutad. 

Sveriges elnätsbolag har fått upp-
draget att hantera utbetalningarna. 

– Till elkunder i vårt elnätsområ-
de handlar det om en utbetalning 
om 19,5 miljoner kronor, förklarar 
Jens Melin på Falkenberg Energi.

Utbetalningarna gör vi genom 
avdrag på din elnätsfaktura. Om 
den första fakturan inte räcker för 
att täcka hela beloppet kommer 
överskjutande kompensation att 
dras från efterföljande fakturor tills 
hela ersättningen erhållits. Som kund 
behöver du därmed inte göra något 
för att få del av priskompensationen.

Vätgas som drivmedel är ett 
alternativ för att minska klimatpå-
verkan från transporter. Vätgasen 
är väldigt ren. Det enda som 
kommer ut efter förbränning är 
vatten.

Sex tankstationer ska byggas 
från västkust till östkust i Sverige, 
från Halland till Kalmar län. Fram-
för allt handlar det om att kunna 
tanka lastbilar som har svårt att 
klara längre transportavstånd med 
elbatterier, men på sikt kan det 
också röra sig om personbilar. 

Falkenberg Energi har lämnat 
in en ansökan om att få vara en 
länk i utvecklingen och sköta drif-
ten av en tankstation i Falkenberg. 

– Planen är att vi så småning-
om ska kunna producera vätgas 
lokalt, men i första skedet vill vi 
köpa vätgas från Ljungby där en 
tankstation för vätgas också ska 
byggas, säger Jens Melin, miljö- 
chef på Falkenberg Energi.

Helt rent  
drivmedel från 
kust till kust
Falkenberg ansöker om att 
få vara den västliga utposten 
när Energimyndigheten vill 
få igång tankstationer med 
vätgas från kust till kust.

Ännu mer 
fossilfri 
fjärrvärme

Den kraftiga utbygg-
naden av fossilfri 
fjärrvärme i Falken-
berg fortsätter. 

Fjärrvärmeledningar byggs ut 
till nya områden som Tröingedal 
men även till etablerade områden 
där fjärrvärmen kommer att ersät-
ta äldre gaspannor.

Bland pågående projekt  
kan nämnas:

• Ny F-9 skola och idrottshall på 
Tröingedal där fjärrvärmen ska 
stå för värmen till tusen elever. 
Just nu pågår planeringen 
och samordningen med andra 
grävningar som ska göras på 
området. Fjärrvärmen ska vara 
på plats 2025.

• Systemhall ute vid Motet. Här 
byggs en ny företagslokal 
som kommer att värmas med 
fjärrvärme.

• Falkenbergshus 3. Riksbyggen 
byter ut gas mot fjärrvärme på 
Viljansvägen.

• Brf HSB Stinsen på stationsom-
rådet är en ny bostadsrättsför-
ening som väljer att ansluta till 
fjärrvärmen.

– Det är fantastiskt roligt, säger 
Jesper Jakobsson, projektledare på 
Falkenberg Energi. Många städer 
har byggt färdigt sin fjärrvärme, 
medan vi i Falkenberg har en fort-
satt kraftfull expansion baserad 
på ett starkt klimatåtagande i 
kommunen.

Falkenberg Energi har börjat 
betala ut den elpriskompen-
sation som regeringen har 
beslutat om. Ersättningen 
betalas ut som ett avdrag på 
elnätsfakturan.

https://www.facebook.com/falkenbergenergi/
https://www.linkedin.com/company/falkenberg-energi-ab
https://www.instagram.com/falkenbergenergi/
https://minasidor.falkenberg-energi.se/Login?ReturnUrl=%2F
https://minasidor.falkenberg-energi.se/Login?ReturnUrl=%2F


Fortsatt 
besvärliga 
elpriser

Den 8 mars 2022 invigdes södra 
Sveriges största batterienergilager 

      0346 - 88 67 00, energi@falkenberg.se. falkenberg-energi.seKundservice:

i Falkenberg, smart fördelat på två 
olika platser. Systemen i Falken-

berg har en effekt på 5,4 MW och 
kan vid en störning tillhandahålla 
effekt som motsvarar det genom-
snittliga behovet hos cirka 2 000 
villor.

Varför batterier?

När vi tänder en lampa, sätter på 
elspisen eller startar tvättmaskinen 
ökar vår förbrukning av el. Då 
måste samtidigt lika mycket el 
produceras någonstans för att 
elsystemet ska vara i balans. Kom-
mer systemet i obalans ändras 
frekvensen i elnäten och då kan 
eldistributionen skadas.

Helst ska frekvensen ligga på 
50 Hz och marginalerna är små 
för hur mycket frekvensen får va-
riera. Med allt mer väderberoende 
elproduktion ökar risken för varia-
tioner. Det är då batterienergilager 
kommer in i bilden. När det blir 
störningar som riskerar att orsaka 
elavbrott matar batterisystemet in 
effekt som dämpar fallet vid en 

Sydsveriges största batterienergilager finns i 
Falkenberg. När effekten i elsystemet inte räck-
er till träder blixtsnabbt lagret i funktion. Tänk 
en powerbank till mobilen eller datorn, fast 
betydligt mycket större.

Victor jagar fel

Victor Lönn är en av två tekniker 
som nu har fått utbildning på 
instrumentet. Tillsammans med 
kollegan Mats Bengtsson kör han 
runt och kopplar upp Viola på 
högspänningskablarna i Falkenberg.

– Det är fantastiskt. Vi ser 
snabbt statusen på kabeln, säger 
Victor.
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Med hjälp av det nyinköpta instrumentet 
Viola har Falkenberg Energi en fantastisk 
möjlighet att upptäcka begynnande fel i 
elnätet. Därmed går det att styra underhål-
let. Målet är att undvika avbrott i elleveran-
serna och samtidigt använda pengarna för 
underhåll där de gör mest nytta.

Efter att under en kort tid ha pau-
sat nya avtal med fasta priser, på 
grund av prisläget, erbjuder Falken-

berg Energi återigen 
sina kunder att välja 
mellan Fastpris och 
rörligt pris.

Nytt energilager 
säkrar elen

Styr resurserna
Tidigare har underhållsarbetet 
styrts av hur gammal kabeln är. 
Men ålder säger väldigt lite om 
skicket. Med Viola går det att sty-
ra underhållet till den kabel som 
riskerar at gå sönder först.

– Målet är att minska driftstör-
ningarna och det är väldigt positivt.

Kul med kundkontakterna
Victor Lönn började jobba på Fal-
kenberg Energi för ett år sedan, 
efter tio år som serviceelektriker. 

– Då var jag ute och träffade 
privatkunder från morgon till 
kväll och utförde service på deras 
elektriska utrustning. Jag har 
fortfarande mycket kundkontakt 
och det är trevligt. Många är 
intresserade av vad vi gör, folk 
kommer och frågar, och så träffar 
jag nya kunder som vi ansluter till 
elnätet. 

En utmaning
Även om en stor del av vardagen 
handlar om att jaga begynnande 
fel, hinner Victor också med 
att jobba med att hålla gatube-

lysningen i skick samt att byta 
ut äldre kabelskåp i ett av de 
stora projekt för att öka drift- och 
elsäkerhet som Falkenberg Energi 
genomför.

– Energibranschen är intres-
sant och det är spännande att 
testa något nytt, säger Victor som 
trivs jättebra med sitt nu ett år 
gamla jobb.

Extra guldkant
Efter jobbet, när han ställt undan 
Viola, kör han gärna sin Ducati 
Monster, motorcykeln som vid 
sidan av att träna på gym och åka 
snowboard, kreativ matlagning 
och kompisarna sätter extra guld-
kant på tillvaron.

större störning och som återställer 
balans och fungerar som en ”bryg-
ga” till annan reservproduktion. 

Bra i Falkenberg

Anläggningarna i Falkenberg har 
byggts och drivs av Primrock AB.  

– Falkenberg är en mycket 
bra plats för lokalisering av verk-
samhet i energiomställningens 
framkant, säger Gustav Bergquist, 
VD på Primrock. Vi har fått ett 
mycket bra bemötande av såväl 
kommunen som Falkenberg 
Energi. Det har varit en väldigt 
smidig process. 

– Primrock ligger långt fram 
i utvecklingen, säger elnätschef 
Karin Tångring på Falkenberg  
Energi. För oss är Primrock i dag 
en elkund, om än lite annorlunda, 
men de ger också en spännande 
potential för utökade tjänster. 
Inte minst får vi möjlighet att öka 
andelen förnybar energi i elnätet.

För att driva på omställningen 
satsar vi i Falkenberg på laddin-
frastruktur. Nyligen blev det klart 
med fem nya laddstolpar (tio ladd-

Mer driv med 
el i Falkenberg
Elbilarna är hetare än någonsin. 
Under 2021 var nära varannan 
nyregistrering, 45 procent, en 
laddbar bil vilket kan jämföras 
med drygt 32 procent året inn-
an, uppger BIL Sweden. 

punkter) på parkeringen vid Fal-
kenbergs vårdcentral, ett projekt 
som Falkenberg Energi och region 
Halland drivit gemensamt. Det 
innebär att ytterligare tio elbilar 
kan ladda samtidigt. Parkeringen 

är publik och öppen för alla som 
har behov av att ladda sin elbil.

För att förenkla laddning och 
betalning tillhandahåller Falken-
berg Energi samma betallösning 
som finns för företagets övriga 
publika laddplatser. 

• Stortorget (6 laddpunkter)

• P-Hus Centrum (Kronan) på 
Brogatan 5 (8 laddpunkter)

• Falkenberg Energi (vårt  
kontor) på Bacchus väg 1  
(4 laddpunkter)

Aktuell  
prisinformation  

hittar du på  
falkenberg- 

energi.se

https://www.falkenberg-energi.se
https://www.falkenberg-energi.se
https://www.falkenberg-energi.se

