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Göran Sidén är lektor i elkraftteknik vid Högskolan i 
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Vindkraft i Falkenberg
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Med nya stora verk har vindkraften ökat snabbt de senaste åren. Vid slutet av 
2009 var 43 vindkraftverk med en total effekt på drygt 51 MW i drift. 
 

1 Inledning - Falkenberg och vindkraft 
Det har sen gammalt funnits ett stort intresse för energifrågorna i Falkenberg. 
Efter första oljekrisen 1973, som blev vårt stora uppvaknade från oljeyran, har 
många insatser gjorts. Oljekrisen innebar att vi blev medvetna om att oljan, som 
då svarade för 80 procent av energiförsörjningen i Sverige, var en ändlig resurs. 
Tillgången var begränsad och priserna kunde öka. Efterhand har också ett 
medvetande om klimatfrågorna visat allt tydligare, att vi måste hitta alternativ till 
den fossila energin.  
 
I Falkenberg blev man tidigt medveten om betydelsen av att använda energin 
effektivt. Energirådgivning infördes. Innevånarna fick goda råd om hur man skulle 
ordna sitt energibehov effektivt och billigt.  
 
År 1983, först i Sverige, blev ett fabrikstillverkat danskt vindkraftverk uppfört i 
Tågarp, ett Vestasverk på 55 kW. Badanläggningen i Vessigebro fick 
soluppvärmning. Det stora solfångarfältet, det då största i världen, för fjärrvärmen 
byggdes 1989. Samma år startade Zephyr, på kommunalt initiativ, sin tillverkning 
av vindkraftverk. 
 
När man sökte efter deltagare i EU-projektet ”Energy in Minds”, som på ett 
mätbart sätt skulle reducera koldioxidutsläppen i en region i Europa, var 
Falkenberg en naturlig partner.  
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Halland har med sitt läge nära havet och stora öppna slättområden goda 
förutsättningar för vindkraft. Falkenberg hade mest  installerat  i slutet av 
2009.Två kommuner saknar vindkraft, men planer finns även i dessa.   
 
 
Vindkraft har alltid haft en stark ställning i Falkenberg. Förutsättningar för 
vindkraft med stora öppna slättområden nära havet är utmärkta. Kommunens 
tidiga försök att få till stånd tillverkning av vindkraftverk fortsätter nu när Vertikal 
Wind AB har etablerat sig i kommunen och redan rest det första verket.  
 
Den tekniska lösning man valt, ett vertikalaxlat verk med endast rotorn i 
torntoppen, en rak axel ner till den markplacerade generatorn, är den enklaste 
lösning man kan ha för ett vindkraftverk, få rörliga delar och ingen växellåda. 
Förhoppningen är att det ska bli en billig och driftsäker anläggning som ska ge 
små ljudstörningar till omgivningen. 
 
Falkenberg är redan en av landets ledande vindkraftkommuner. Man har, med 
hård konkurrens från grannen Laholm, den största installerade effekten från 
vindkraft i länet. 
  
När Skottarevets vindkraftpark kommer till stånd kommer elproduktionen från 
vindkraft att vara större än Falkenberg Energi AB:s hela elförsäljning. Kartan från 
Falkenbergs stadsbyggnadskontor (bild nästa sida) över vindparker i drift och 
under utredning visar att cirka 110 verk planeras på land. Även om Skottarevet 
dröjer, så kommer kommunens målsättning att 100 procent av elförsörjningen 
ska kommer från förnybar energi säkert att uppfyllas genom verken på land inom 
en snar framtid.  
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I mars 2010 var totalt 45 vindkraftverk uppförda i Falkenbergs kommun. Tillstånd 
för ytterligare cirka 140 verk var under prövning.  Nu vill många bygga även i 
kommunens inland. Kommunen har goda förutsättningar att bli självförsörjande 
med förnybar elenergi.   
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Vintern 2010 restes det första 200 kW vertikalaxlade vindkraftverket i 
Falkenberg. Foto: Jens Melin 
 

2 Vertikalaxlade verk från Vertical Wind AB  
I slutet av februari 2010 reste företaget Vertical Wind AB det första större 
vertikalaxlade vindkraftverket i Sverige. Det restes i Torsholm nära motorvägen i 
Falkenberg.  Beställare är Falkenberg Energi och E.ON. Projektet stöds av  
Energimyndigheten. 
 
Kraftverket är en prototyp som ska demonstrera ett nytt koncept för vindkraft, ett 
verk med en vertikal axel och generatorn på marken, istället för dagens vanliga 
teknik med horisontell axel och generator i torntoppen. 
 
Tekniken bedöms ha stora förutsättningar att minska kostnaden för elenergi  
producerad med vindkraft. Det vertikalaxlade vindkraftverket ska bli billigare att 
driva och förväntas alstra mindre ljud.  
 
Den nya konstruktionen innehåller en rad innovationer. Vindkraftverket styrs 
elektriskt till skillnad från konventionella verk. 
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Faktaruta 

Vertical Wind 200 kW 
Typ: Vertikalaxlad Darrieus-variant, H-rotorn 
Torn: Tolvkantigt, träkomposit av limträbalkar och 
glasfiber 
Tornhöjd: 40 meter 
Rotordiameter: 26 meter 
Totalhöjd: 52 meter 
Varvtal: 15 - 32 rpm 
Blad: Tre fast monterade 
Bladlängd: 24 meter 
Startvind: 4 m/s 
Stoppvind: 25 m/s  
Generator: Mångpolig permanentmagnetiserad 
synkrongenerator, diameter 2,5 meter, placerad på 
ett betongfundament på marknivå 
Direktdrift utan växellåda 
Frekvensomriktare mot nätet 
Tillverkad i Uppsala och Falkenberg  
Det första restes 18-26 februari 2010 

 

 
 
Tornet är byggt av träkomposit i stället för stål eller betong. Träkompositen består 
av glasfiber och limträbalkar. Materialet ger miljömässiga och tekniska fördelar.  
 
Turbinen har fasta blad som fångar energin genom de lyftkrafter vinden ger på 
bladen. Effekten regleras genom traditionell stallreglering, som möjliggörs genom 
den elektriska styrningen av generatorn.  
 
Den direktdrivna generatorn, placerad på ett betongfundament på marken, är en 
permanentmagnetiserad kabellindad synkrongenerator. Genom sin konstruktion 
med många poler kan den generera elenergi redan vid låga varvtal, så växellåda 
behövs inte. Den har de senast åren varit många vindkraftverks svaga punkt. 
Växellådan ger också förluster, energi som måste kylas bort. 
 
Genom generatorns unika konstruktion kan verket även bromsas elektriskt, ingen 
mekanisk broms behövs. 
 
Vertical Winds verk har en vertikal rotationsaxel till skillnad från traditionella 
vindturbiner, som har en horisontell axel. Den vertikalaxlade turbinen fångar 
vindens energi oavsett vindriktning. Turbinen behöver inte vridas upp mot vinden, 
vilket horisontalaxlade vindkraftverk kräver. Med generatorn placerad i marknivå 
behöver den inte heller viktoptimeras. 
  
Vertical Wind AB:s nya vindkraftverk har utvecklats i nära samarbete med 
avdelningen för Elektricitetslära vid Uppsala universitet där vindkraftsforskning 
har bedrivits sedan 2001. 



 10 

 
Totalt ska fyra vertikalaxlade vindkraftverk byggas på parken i Falkenberg. Alla 
fyra tillverkas i Vertical Winds nyetablerade lokaler i Falkenberg. Verken har 
effekten 200 kW. Det är cirka en tiondel av effekten för de verk som reses mest 
idag. 
 
 

 
Faktaruta 

Vertikalaxlade vindkraftverk 
Savoniusrotorn, Darrieusturbinen och Giromill är 
de tre huvudtyperna av vertikalaxlade 
vindkraftverk. Vertikal Winds H-rotor är en variant 
av Darrieus. Den har vanligen en oval form med 
två till fyra blad. Bladen formar bågar från 
torntoppen ner till maskineriet på marknivå.  
Ibland används en Savoniusrotor för att starta en 
Darrieusturbin eftersom den inte är 
självstartande. H-rotorn startas elektriskt.    
I Griomill, som utseendemässigt liknar H-rotorn, 
ställs bladvinkeln in under rotationen. Därigenom 
blir verken självstartande.  
Den enda typen av stora vertikalaxlade 
vindkraftverk som tillverkats i större antal är 
FloWind som restes i Kalifornien på 1980-talet. 
De hade upp till 300 kW effekt. 
Bilden från Taiwan visar en Darrieusturbin med 
en Savoniusrotor för självstarten.  
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3 Ny fabrik i Falkenberg 
 
I oktober 2009 flyttade företaget Vertical Wind AB delar av sin verksamhet till 
Falkenberg. Det vertikalaxlade vindkraftverket som utvecklats i Uppsala ska nu 
tillverkas i Falkenberg. Etableringen beräknas ge ett tiotal nya jobb i kommunen. 
 
- Fabriken i Falkenberg är strategiskt viktigt för oss för att bygga upp en effektiv 
produktion av stora vertikala vindkraftverk, säger Björn Hellström, VD för Vertical 
Wind. 
- Här kommer produktion och montering av generatorer, torn och vingar till tre av 
de fyra 200 kW vindturbiner som E.ON och Falkenberg Energi beställt att ske. 
 
- Vi kommer att ha många underleverantörer men slutmonteringen kommer att 
ske i Falkenberg, liksom produktionen av den direktdrivna generatorn. Nyckeln till 
en bra vindkraftverk är kontroll över hur elen produceras, säger Björn Hellström. 
 
Från starten får fabriken i Falkenberg fyra anställda, men det beräknas att det 
snart kommer vara 10-12 anställda. 
   
- Om detta fungerar bra, kan det bli en stor affär. De stora producenterna av 
vindkraftverk har i princip övergett verk av denna storlek och vi kan gå in på 
marknaden med en nischprodukt, säger Björn Hellström. 
 
Företaget är nu redo att teckna order på sin 200-kW turbin. På sikt räknar 
Vertical Wind AB med att bygga mycket större turbiner, kanske med 80 meters 
tornhöjd och effekten 3 MW. 
 
- Vi tycker att det är viktigt att bidra till utvecklingen av ny vindkraftteknik i 
Sverige. Produktionen av vindkraftverk i Falkenberg som Vertical Wind startar är 
en fantastisk möjlighet för kommunen och regionen att delta i en spännande 
utveckling, säger Jens Melin, miljöchef på Falkenberg Energi AB. 
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I Lövstaviken nära Falkenbergs hamnområde har kommunen byggt fem stora 
verk med stöd från EU-projektet "Energi i Minds". Foto: Margareta Gunnarsson 

4 Vindparken i Lövstaviken  
Våren 2006 påbörjades arbetet med att bygga fem nya vindkraftverk i 
Lövstaviken. I november kunde det första verket resas. När vintern stormar 
bedarrat kunde vingarna sättas på plats och i mitten av mars 2007 togs de fem 
nya kommunala vindkraftverken i normal drift. 
Varje verk har en effekt som är cirka tre gånger så stor som effekten hos de 15 
verken vid motorvägen vid Falkenbergsmotet. 
Vindkraftverken i Lövstaviken saknar mekaniska växellådor. Den elektriska 
energin produceras i mångpoliga generatorer, som ger elenergi även vid låga 
varvtal. Verken och generatorerna har också ett varierande varvtal och den 
alstrade strömmen får en varierande frekvens. Elenergin måste omvandlas i 
frekvensomriktare innan den matas in i elnätet. Verken börjar producera redan 
vid vindhastigheten 2,5 meter/sekund.  
 

Fakta om vindparken i Lövstaviken  
Läge: Ca 1 km från stadsbebyggelsen 
Antal vindkraftverk  5 
Typ av verk Enercon, E70 
Navhöjd  64 m 
Rotordiameter  71 m 
Effekt per verk 2,3 MW 
Årsproduktion 

 
Nära 30 miljoner kWh 
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Vindkraftparken Skottarevet planeras cirka 8 kilometer ut från Falkenberg. När 
den tagits i drift, klarar den nästan hela behovet av elenergi i kommunen. 
 

5 Skottarevet - vindkraft till havs 

Skottarevet är ett grund norr om inseglingsrännan till hamnen i Falkenberg. Det 
planar ut över ett område med över tio meters djup. I slutet av 90-talet väckes de 
första planerna på en havsbaserade vindkraftpark här. Förslaget mötte motstånd. 
Många fruktade att parken skulle komma för nära staden och störa upplevelsen 
av vackra solnedgångar över havet och ge buller och vandrande skuggor. Krav 
restes om alternativa placeringar. Planeringen avstannade. 
 
År 2003 gjorde Energimyndigheten en inventering av lämpliga platser för 
vindkraft. De områden som pekades ut i inventeringen  blev "riksintresse för 
vindkraft", och skulle prioriteras i den fortsatta utbyggnaden. Förslaget innehöll 
ett område längre ut än Skottarevet utanför Falkenbergs hamn. 
 
Favonius AB heter bolaget som vill bygga Skottarevet. Dess vd Jan-Åke 
Jakobsson säger: 
- Vi behöll namnet men flyttade projektet ut från marken till en sluttande botten 
med ca 25 meters djup. Här placerades de 30 vindkraftverken i en sexhörning. 
Det ger minst intryck från stranden. 
 
I ett fotomontage över vindkraftparken från Skrea strands horisont, skymtar små 
turbiner precis ovanför horisonten. Kortaste avståndet till stranden är 7,7 km. 
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Vindkraftverken planeras få en effekt på 4-6 MW och en totalhöjd på 140 meter. 
- Skottarevet gör Falkenberg självförsörjande på el. Jag tror vi var de första som 
formulerade det målet. Kanske blir vi också de första som kommer dit, enligt Jan-
Åke Jakobsson. 
 
I december 2009 kom Miljööverdomstolens utslag om den föreslagna 
vindparken. Det var mycket överraskande ett avslag. Domen överklagades men 
Högsta domstolen gav ej prövningstillstånd. Nu görs en förnyad 
lokaliseringsutredning. Det finns fortfarande en försiktig optimism om att projektet 
ska kunna genomföras. 
 

Skottarevs-projektet i siffror 
Antal verk 30 
Navhöjd  90 m 

Totalhöjd  140 m 

Verkens effekt 4 - 6 MW 
Totaleffekt Max. 180 MW 
Elproduktion per år (uppskattning) 470 GWh 
Årlig förebrukning i  
Falkenbergs kommun  

520 GWh 

Vattendjup   21-26 m 
Avstånd till land  7,7 km 
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Ett danskt vindkraftverk, Vestas V15, 55 kW, 30 meter högt, var den första 
serietillverkade vindkraftverket som uppfördes i Sverige. Den restes på Roland 
Bengtssons gård i Tågarp, en liten by i Falkenberg kommun. 
 

6 Danskt vindkraftverk i Tågarp 1983 
Ett svenskt pionjär inom vindkraft är Roland Bengtsson i Tågarp, Falkenberg 
kommun. Han var den förste som reste ett serietillverkat danskt vindkraftverk i 
Sverige. År 1983 köpte han en turbin som kom från den danska tillverkaren 
Vestas. Roland är lantbrukare. Han föder upp kycklingar och använder mycket 
elenergi. En avsevärd del av behovet har kunnat täckas av verket. Det har gett 
cirka 95 000 kWh per år, som främst använts till ljus och värme i hans 
kycklinguppfödning. 
 
Men det var slumpen som gjorde Roland Bengtsson till pionjär. Hans kusin, 
Bernth Alexandersson i Vessigebro drev företaget Soli Energi och Maskin AB. 
Företaget sålde jordbruksmaskiner från den danska fabrikanten Vestas, som 
också hade börjat tillverka vindkraftverk. Han hade sett hur populära de små 
vindkraftverken blivit i Danmark. På spekulation hade han tagit med ett verk till 
lantbruksutställningen vid Elmia-mässan i Jönköping. 
 
Efter mässan var maskinen uppställd på backen i Vessigebro. Den enda 
potentiella kunden var kusinen Roland med nykläckta kycklingar, som kräver ljus 
nästan dygnet runt och 30 graders värme. 
 
Bernth uppvaktade myndigheter, och fick lite pengar från fonder, som 
tillsammans stod för hälften av investeringen på 350 000 kronor. En stor 
vattentank med doppvärmare ingick också, för att lagra energi när turbinen gav 
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mer el än vad gården behövde. Det skulle inte löna sig att mata in överskottet i 
elnätet, ersättningen var för låg. 
 
Roland Bengtsson accepterade att köpa verket. Han begärde och fick bygglov, 
det var inte så komplicerat då som nu. Invigningen i augusti 1983 blev en stor 
föreställning. Hallands landshövding John Antonsson förrättade invigningen och 
höll tal. Händelsen fick stor publicitet i massmedia. Nu, 27 år senare, är turbinen 
fortfarande i drift. 
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Vindkraftverket Zephyr 250, tillverkat av en lokal tillverkare, restes 1989 i 
Lövstaviken, Falkenberg 

 

7 Zephyr – vindkraftverk från Falkenberg  
Falkenbergs kommun har länge ansett miljöfrågorna viktiga. I slutet av 1980, när 
tillverkningen av vindkraftverk hade kommit igång på bred front i Danmark, 
frågade kommunen sina företagare om de var intresserade av att börja tillverka 
vindkraftverk. En företagare, Leif Svensson, ställde upp på kommunens 
önskemål och bildade företaget Zephyr Energy AB. Företaget startade sin 
verksamhet 1988.  
Som konsult för sitt projekt hade kommunen anlitat vindkraftexperten och 
aerodynamikern Sven Svenning. Han hade lång erfarenhet av vindkraft. Redan i 
slutet av 1940-talet byggde han sina första små vindsnurror. Tidigt byggde han ett 
verk i Heberg i Falkenberg som gav belysning till ett fritidshus. Sveriges då största 
vindkraftverk, var Svennings verk från 1981, Tostared II. Det hade en rotordiameter 

Zephyr WTS 28.250 
Control principle Passive pitch 
Hub Flapping 
Turbine diameter  28 meter 
Rotational speed  36/54 rpm  
Tower type Steel shell 
Hub height  32 meter 
Generator power  75/250 kW 
 

Zephyr WTS 28.250 
Kontrollsystem Passiv pitchning 
Nav Gångjärnstyp 
Rotor diameter  28 meter 
Varvtal  36/54 rpm  
Torntyp Stål 
Navhöjd  32 meter 
Generatoreffekt 250/75 kW 
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på 12,7 meter och tornhöjden 50 meter. Det var naturligt att Zephyr valde 
Svennings koncept. Det första verket hade effekten 250 kW, tornhöjden 30 meter 
och vingdiametern 26 meter.  
 
Verket var konstruerat efter ett mjukt koncept. Det skulle minska belastningen på 
verkets delar och reducera materialbehovet. Unikt med verket var vingarna och hur 
de reglerade den effekt de fångade från vinden. Vingarna var delade i två delar, där 
den yttre delen var fjädrande och vreds direkt av vindtrycket, en passiv vridning 
som var skonsam för hela verket. Hela vingen var också upphängd med ett 
gångjärn i vingroten, så att det kunde svänga bakåt vid kraftiga vindbyar. Därför 
behövde vingen bra avstånd till tornet. Hela maskinhuset hade placerats framför 
tornet, vilket gav verket ett säreget utseende. Det första verket fungerade bra och 
produktionen var hög.  
 
Vindkraftverken beställdes av Falkenberg Energi och statliga Vattenfall. Zephyr 
hade problem med att få sina första verk certifierade. Certifieringen var ett krav 
för att köparen skulle få del av det investeringsbidrag som infördes 1991. 
 
Utvecklingen av de första två vindkraftverken fick stöd från Energiteknikfonden 
och vindkraftsprogrammet. Stödet var dock relativt litet. Fram till 1994 hade 
NUTEK, det statligt näringslivsverket, bidragit med cirka 4 miljoner till Zephyr.  
 
I mitten av 1990-talet hade Zephyr vind i seglen. Företaget förhandlade med 
några kommuner i Halland om en order på fem till femton verk. NUTEK, 
uppmanade företaget att satsa på större verk för att få mer statligt stöd och en 
förstudie av ett 750 kW-verk med variabelt varvtal gjordes.  Men varken affären 
med kommunerna eller tillverkningen av verket på 750 kW blev av.  
 
Totalt utvecklade och sålde Zephyr sju verk med effekten 250 kW. Tyvärr fick 
verken problem med hållfastheten. Lagringarna som fanns i vingarnas rörliga leder 
höll inte. Verket blev ingen kommersiell succé och tillverkningen avvecklades. 
Zephyr upphörde 1998. 
 
Svennings idéer lever vidare i ett mindre verk, ett gårdsverk med effekten 20 - 30 
kW, i företaget PitchWind Systems AB. Verket har samma effektreglering men 
också en nyutvecklad mångpolig synkrongenerator. 
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Vestas Wind System A/S i Danmark, världens största tillverkare av vindkraftverk, 
startade 1992 ett dotterbolag i Sverige, Vestasvind Svenska AB, som 
lokaliserades till Falkenberg. 
 

8 Vestasvind Svenska AB  
Bernth Alexandersson drev företaget Soli Energi och Maskin AB i Vessigebro. 
Det var han som importerade vindkraftverket som restes  i Tågarp, Falkenberg 
och som blev det första serietillverkade vindkraftverket i Sverige.  Företaget 
arbetade sedan vidare som agent för Vestas i Danmark, företaget som efterhand 
blev världens största  tillverkare av vindkraftverk.  
När verksamheten växte ville Vestas själva sköta försäljningen i Sverige, genom 
att bilda ett svenskt dotterbolag, Vestasvind Svenska AB. Det startade i  mars 
1992 och Bernth Alexandersson blev dess första VD.   
Till en början var Vestas i Danmark majoritetsägare till bolaget och VD:n hade ett 
minoritetspost. Den övertogs 1995 av moderbolaget och bolaget blev ett helägt 
dotterbolag till Vestas Wind Systems A/S.  
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Bolagets verksamhet i Sverige började i relativt liten skala. I början hade 
företaget fyra anställda, som i huvudsak sysslade med försäljning och service. 
Efter hand som verksamheten växte såg man behovet av att utveckla 
serviceorganisationen och ytterligare anställningar gjordes. Bolaget anskaffade 
en servicebil för att kunna ge service och underhåll till de vindkraftverk som sålts 
över hela Sverige.  
 
En viktig kanal mot marknaden för företaget var Svensk Vindkraftsförening som 
Bernth Alexandersson var med och startade 1987. Vestasvind Svenska AB var 
under många år den ledande leverantören av vindkraftverk i Sverige med en 
marknadsandel på över 60 procent. Företaget var nav för allt som rörde vindkraft 
i Sverige och Finland. Bolaget växte till 35 anställda där huvuddelen arbetade 
med service och underhåll. Serviceorganisationen var utspridd över Sverige för 
att täcka landet geografiskt.   
 
I slutet av 2007 ville Vestas-koncernen skapa ett allnordiskt försäljningskontor i 
Malmö, som skulle sköta försäljning och service i hela norra Europa. Vestas 
Northern Europe skapades.  Det 30-talet anställda som fanns i Falkenberg 
erbjöds anställning på det nya kontoret i Malmö och verksamheten i Falkenberg 
avvecklades.  
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9 Triventus AB 
Företagets grundare Gert-Ove (Måns) Holst kom in i vindkraftsbranschen 1996 
då han blev anställd på Vestasvind Svenska AB. Det företaget lämnade han 
2003 för att starta Triventus AB. Från början var det ett renodlat konsultföretag 
men nu har verksamheten breddats. Företaget täcker in allt inom vindkraft, från 
förstudier, utredningar, tillstånd, projektering, byggande, drift och underhåll samt 
ägande av egna verk.  
 
Nu är Triventus AB ett förnybart energibolag med fokus på vindkraft, vattenkraft 
och biogas. Företaget har blivit en koncernen med moderbolaget Triventus AB 
och dotterbolagen Triventus Consulting och Triventus Energiteknik.  
Verksamheten är numera spridd på flera orter med kontor i Vessigebro, 
Falkenberg, Falun, Östersund, Linköping och Stockholm samt servicekontor i 
Falköping och Mjölby. Företaget har vuxit snabbt på senare år och har idag 65 
anställda. 
 
- Falkenbergs kommun är en föregångare inom förnyelsebar energi och det finns 
ett riktigt stort intresse. Vindkraften är verkligen på gång och vi vill bidra till att det 
blir mer vindkraft i kommunen, säger Gert-Olof Holst.  
 
Nyligen invigdes Triventus nya lokaler vid Falkenbergsmotet. Här kommer 
Triventus Consulting att bedriva sin verksamhet medan moderbolaget och 
Triventus Energiteknik stannar i Vessigebro. Falkenbergs kommunråd Mari-
Louise Wernersson var med om att inviga de nya lokalerna. Hon sade vid 
invigningen: 
- Det hör verkligen framtiden till med förnyelsebar energi och här händer 
jättemycket just nu med bland annat alla vindkraftssatsningar. Det är verkligen 
kul att den här typen av företag tycker att Falkenberg är en stimulerande miljö att 
verka i.  

 

 
 
”Ett klipp för framtiden.” Med de orden invigde kommunalrådet Mari-Louise 
Wernersson, Falkenbergs kommun, Triventus nya kontor i december 2008. 
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Utsikt från Falkenberg Energi AB:s kontor, Lövstavikens vindkraftpark.  
 

10 Falkenberg Energi AB 
Falkenberg Energi är helägt av Falkenbergs kommun. Företaget producerar och 
säljer förnybar el och värme samt bygger och underhåller el- och fjärrvärmenät i 
kommunen. Det har varit en viktig resurs för kommunens möjligheter att agera för 
att förbättra miljön och minska utsläppen av klimatgaser.  
 
All elenergi som företaget säljer är märkt som ”Bra Miljöval” enligt Svenska 
Naturskyddsföreningens kriterier. Detta innebär att elen är producerad utan 
fossila bränslen och helt förnybar med minimala koldioxidutsläpp.  
Falkenberg Energi AB har i flera år jobbat målmedvetet med förnybar energi och 
de miljöfrågor som hör ihop med energibranschen. Affärsidén är att på ett 
affärsmässigt sätt bidra till ett hållbart samhälle genom att erbjuda förnybar 
energi. 
 
År 2009 var 96 procent av den levererade energin förnybar. Elenergivolymerna 
inom företagets koncessionsområdet var totalt 360 GWh. För fjärrvärmen 
uppgick den totala produktionen till 79  GWh varav den närvärme som byggts ut 
under ”Energy in Minds”-projektet svarade för 3,7 GWh.  
 
Falkenberg Energi har gjort många insatser för att främja vindkraft. 
- Man var beställare och ägare till Zephyr-verken, de första verken tillverkade i 

kommunen.   
- Företaget handhar driften av de fem vindkraftverken som kommunen byggt 

med stöd från EU inom ramen för ”Energy in Minds”.  
- Man är beställare och samarbetspartner med Vertical Wind AB som nu 

tillverkar och bygger en ny typ av vertikalaxlade vindkraftverk på kommunens 
mark.  

- Falkenberg energi har gått i spetsen för att främja kooperativt ägd vindkraft. 
Den första ekonomiska föreningen som startades var FVEF (Falkenbergs 
Vindkraft ekonomisk förening). Idag har de cirka 500 medlemmarna andelar i 
två vindkraftverk vid motorvägen i Falkenberg. En andel i föreningen ger rätt 
att köpa 1000 kWh från vindkraft per år till ett lågt pris. Kompletterande el 
tillhandahålles av Falkenberg Energi, som är balansansvarig.                   
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SVEF (Sveriges Vindkraftkooperativ Ekonomisk Förening) bildades 1998, och 
har cirka 1300 medlemmar. Såväl privatpersoner som företag, kooperativ, 
bostadsrättsföreningar, stiftelser, lantbruk mm är medlemmar. Ett av 
föreningens mål är att producera elenergi från vindkraft åt medlemmarna, till 
ett så lågt självkostnadspris som det är möjligt. 

 
En stor fördel med kooperativ vindkraft är att den engagerar många människor 
som aktivt får möjlighet att göra en insats för att öka andelen förnybar energi i vår 
energibalans.  
 
Falkenberg Energi har också gjort en stor insats på solenergins område. År 1989 
byggdes värdens då största solfångarfält. Den totala ytan för solfångarna uppgick 
till 5500 kvadratmeter. Solfångarfältet har väckt stor uppmärksamhet och bidragit 
till Falkenbergs kommuns anseende som miljökommun. Det har nu tagits ur drift 
eftersom den tekniska livslängden har nått sitt slut och fältet har monterats ned. 
Materialet i solfångarna har återvunnits. Fältet gav under 20 år billig energi med 
låg miljöbelastning till fjärrvärmen i kommunen. 
 
Kommunens ägande av Falkenberg Energi har varit en viktigt orsak till att man 
har kunnat göra så stora insatser på energi- och miljöområdet. Man har kunnat 
försörja medborgarna med förnybar energi med låg miljöbelastning och därmed 
bidragit till en utveckling som är långsiktigt hållbar. 
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Energy in Minds var ett femårigt projekt inom Concerto-initiativet som 
medfinansierats av Europeiska kommissionen inom ramen för Sjätte 
ramprogrammet.  Målet för projektet var att minska användningen av fossila 
bränslen och koldioxidutsläppen inom byggnadssektorn med 20 till 30 procent i 
fyra europeiska samhällen i Sverige, Tyskland, Tjeckien och Österrike. Från 
Sverige deltog Falkenbergs kommun, Falkenberg Energi AB, Falkenbergs Bostad 
AB och Högskolan i Halmstad. För att nå målet genomfördes flera olika åtgärder. 
I Falkenberg har bland annat nya vindkraftverk byggts, fjärrvärmen byggts ut, olja 
har ersatts av träpellets, nya energisnåla hus har byggts medan äldre hus har 
energieffektiviserats. Dessutom har utbildningar och informationsinsatser 
genomförts.  
 
 
 
 
 
Falkenberg Energi AB är Sveriges miljövänligaste energibolag. Vi producerar, 
distribuerar och säljer förnybar el och värme. Vår affärsidé är att på ett 
affärsmässigt sätt bidra till ett hållbart samhälle genom att erbjuda förnybar 
energi.  
 
Falkenberg Energi AB ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av elnätet i 
centrala Falkenberg. All el och värme som produceras är förnybar. All el är märkt 
Bra Miljöval enligt Naturskyddsföreningens kriterier. Detta innebär att elen inte är 
producerad av kärnkraft, fossila bränslen eller ny vattenkraft.  
 
Tillsammans med våra kunder tar vi ansvar för miljön, när vi arbetar efter denna 
miljöprofil. 
 
 
 

 


