
 A N N O NS A N N O NS    

VARBERG ENERGI är 

energi pionjärer. Företaget 
var först i landet med att bygga 
vindkraftspark och var även 
först bland energibolagen att 
sälja el producerad genom 
enbart förnybara energikällor. 
Nu satsar Varberg Energi på en 
solcellsanläggning. 

Sollcellsanläggningen blir stor 
som nästan tio fotbollsplaner 
och kommer att vara väl synlig 
för dem som åker förbi på väg-
arna i Varberg. Anläggningens 
planerade elproduktion på cirka 
3 GWh motsvarar elanvändning-
en för 250 villor per år. 

– Satsningen är helt i linje med 
vårt mål att optimera vårt bidrag 
till en långsiktigt hållbar sam-
hällsutveckling. Ett av de största 
miljöhoten som vi globalt står 
inför är ju de stora utsläppen av 
växthusgaser. Genom att bygga 
den här solcellsanläggningen 

FAKTA
Den planerade solcellsparken i 
Munkagård kommer att levereras av 
Solkompaniet i Hägersten.
Antal solcellspaneler: 9 300.
Planerad elproduktion: cirka 3 GWh 
(motsvarar elanvändningen för 250 
villor under ett år).
Planerad produktionsstart:  
Sommaren 2016.
Investeringskostnad: 23 miljoner 
kronor.
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Energipionjären satsar på solceller

bidrar vi till att minska dessa 
utsläpp, vilket vi ser som väldigt 
positivt, kommenterar Björn Sjö-
ström, vd på Varberg Energi.

 PLACERINGEN AV solcellsan-
läggningen är vald av flera anled-
ningar. Dels finns här en färdig 
infrastruktur tack vare befintliga 
vindkraftverk på platsen. Dessut-
om kan anläggningen genom sin 
synlighet också väcka nyfikenhet 
hos förbipasserande och inspire-
ra till tankar kring möjligheten 
att montera solpaneler hemma 
på det egna taket.

– Vindkraftverken producerar 
mest energi under vintern och sol-
cellspaneler under sommaren. Att 
kunna ha båda dessa energikällor 
på samma plats gör att vi får en 
bra mix av förnybar elproduktion, 
kommenterar Björn Sjöström.

Varberg Energi antog tidigt en 
strategi att gå i bräschen för om-

ställningen till ett mer hållbart 
samhälle. 

– Det måste bli bredare rö-
relser i samhället när det gäller 
miljömedvetenhet. Vi tror att 
solcellsanläggningens synlig-
het kan bidra till att människor 
börjar reflektera och kanske sat-
sar på solceller hemma eller på 
sina företag. Vi hoppas kunna 
bidra till en aha-upp levelse och 
till exempel inspirera mark-  och 
fastighetsägare, berättar Björn 
Sjöström. 

 ATT JUST Varberg Energi 
har blivit en pionjär tror Björn 
handlar om att företaget är rela-
tivt litet, mätt med energibolags 
mått, och har därmed korta 
beslutsvägar. 

– Vi har en hög genomförande-
förmåga och har historiskt varit 
bra på att ta nya initiativ. Vi bygg-
de den första vindkraftsparken 
1991, vi äger vattenkraft sedan 
länge och vi var först i Sverige 
med att erbjuda helt förnyelsebar 
energi under vårt eget varumärke 
VIVA. Vi fortsätter på det innova-
tiva spåret och  lutar oss mot det 
DNA som vi har, säger Björn och 
konstaterar att det är en samver-
kansekonomi  som vi lever i. 

– Vi försöker samarbeta med 
olika aktörer och addera vår 
kompetens. Där har vi en fördel 
med att vi är ett brett bolag. Vi 
har en förståelse för helheten. 
Vi är ganska små och är lätta att 
umgås med. 

 ARBETET HAR verkligen burit 
frukt. Varberg Energi har landets 
nöjdaste företagskunder inom 
elhandeln enligt Svenskt Kva-
litetsindex och även företagets 
klimatbokslut visar uppmunt-
rande resultat. Tack vare att så 
många av företagets kunder 
väljer fjärrvärme som uppvärm-
ningsalternativ, att man har 
satsat på förnybar elproduktion 
och att Varberg Energi bara säljer 
el från vind och vatten bidrog till 
att minska utsläppen med inte 
mindre än 143 580 ton koldioxid 
under 2015. Det är lika mycket 
som att alla invånare i Varbergs 
kommun avstod från att köra bil 
under drygt ett och ett halvt år. 

– Vi jobbar systematiskt med 
ansvarstagande och utvecklar 
ständigt vår roll i samhället. Allt 
arbete handlar om att bättre 
kunna bidra till en långsiktigt 
hållbar samhällsutveckling, 
summerar Björn Sjöström. 
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Vi fortsätter på det 
innovativa spåret 

och  lutar oss mot det 
DNA som vi har.”

Björn Sjöström, vd.


