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Sverige nyckelmarknad för landbaserad vindkraft  

–  tyska energijätten EnBW etablerar sig i Falkenberg 
 
Falkenberg. Ett av Europas största energibolag etablerar sig med dotterbolag i Sverige. 

EnBW planerar stora investeringar i förnybar energi och ser Sverige som en potentiell 

marknad för expansion.  

Det tyska energibolaget EnBW expanderar sin verksamhet i Sverige med etableringen av 
EnBW Sverige AB, med bas i Falkenberg. Som en del av etableringen gör företaget sin första 

vindkraftsinvestering i Sverige i form av en vindkraftspark i Tidaholms kommun. De tre 
vindkraftverken, med en total kapacitet på 11 MW, planeras tas i drift under sommaren 2019.  

EnBW har haft en närvaro på den Skandinaviska marknaden sedan 2016, då de förvärvande 

dotterbolaget Connected Wind Servces A/S (CWS). CWS, med huvudkontor i Danmark, är en av 
Europas ledande oberoende serviceleverantörer för vindkraftverk med lokala serviceteam i 

Danmark, Sverige och Tyskland. Sedan förvärvet är EnBW en viktig aktör inom underhåll och 
reparationer av vindkraftverk. 

Sverige anses vara en av de starkaste marknaderna i Europa för vindenergi och faktorer som 

goda vindlägen, regleringar och kompensationssystem ligger bland annat till grund för 
etableringen.  

”Med EnBW Sverige går vi in på ytterligare en europeisk marknad, bara några veckor efter vårt 
marknadstillträde i Frankrike, och som en etablerad projektutvecklare och operatör vill vi 

också bidra till utvecklingen av förnybar energi”, förklarar Dirk Güsewell, Head of Portfolio 
Development på EnBW.  

EnBW är med över 21 000 anställda är ett av Tysklands och Europas största 

energiförsörjningsbolag, som förser över 5,5 miljoner kunder med el, gas, vatten samt 
levererar energilösningar och energirelaterade tjänster. Företaget erbjuder planering, 

konstruktion, drift, underhåll och servicetjänster samt direktmarknadsföring av vindkraftverk 
från en och samma källa. 

EnBW satsar stort på förnybar energi, som år 2020 förväntas vara en av huvudpelarna i 

verksamheten. Samma år har företaget ett mål om att ha landbaserad vindkraft i drift med en 
total effekt om 1 000 MW. Vidare planeras investeringar på över fem miljarder euro på fortsatt 

utveckling av förnybara energikällor vid år 2025.  Som ett supplement till kärnverksamheten i 
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Tyskland förlitar sig företaget även på selektiv internationalisering. Förutom Sverige är 
Frankrike och Turkiet viktiga marknader för landbaserad vindkraft.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta Stefanie Klumpp på 
stefanie.klumpp@enbw.com eller +49 711 289 823 85.  

För pressbilder eller presstexter, vänligen kontakta Jenny Löfgren, EHRENBERG SØRENSEN 
Kommunikation, på jlo@ehrenbergsoerensen.com eller +45 53 616 60 63.  

Om EnBw: 

EnBW Energie Baden-Württemberg AG grundades i förbundslandet Baden-Württemberg i 
Tyskland och är ett av Europas största energiförsörjningsbolag. EnBW levererar el, gas, vatten 

samt energirelaterade prokdukter och tjänster till över 5,5 miljoner kunder. EnBW etablerar 

sig nu Sverige med dotterbolaget EnBW Sverige AB. Som en del av etableringen investerar 
företaget i en vindkraftspark i Tidaholms kommun, som planeras tas i drift under sommaren 
2019.  

Läs mer om EnBW på www.enbw.com.  
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