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Lösningar för helomfattande förnybar och hållbar energiproduktion

Hållbar utveckling ligger oss 

varmt om hjärtat.

FRAMTIDENS ENERGI. 



Vind, sol och biomassa är lättillgängliga förnyba-

ra energikällor som har en nyckelposition också i 

framtidens energilösningar. Genom att bygga pro-

jekt för förnybar energi främjar vi tillsammans en 

miljövänligare framtid också för de kommande ge-

nerationerna. 

 

I början av år 2016 expanderade vi vår verksamhet 

till Finland, varvid vårt dotterbolag Energieqquel-

le Oy inledde sin verksamhet i Helsingfors. Ener-

gieqquelle Oy utvecklar ett flertal projekt i olika 

faser runtom i Finland och deras sammanlagda 

effekt är cirka 2 000 MW. Vi har valt Finland till en 

av våra huvudmarknader.

VÅR VISION

Energiequelle 
som företag

Energiequelle Oy

Kraftverken som 
vi har byggt producerar 

el redan för mer än 

700 000
hushålls 

behov. 



Grundat

1997
Mer än 

300
anställda

rekommendation
(administrationsavdelningens 

kundnöjdhetsenkät 2021)

100 %Interna-
tionellt

Vår historia
Vi har framgångsrikt utvecklat 
projekt angående förnybar energi 
alltsedan år 1997.

Grundandet 

Våra resa inom förnybar energi började redan för 

mer än 20  år sedan, när Energiequelle grundades 

år 1997 i Tyskland. I vårt arbete ingår planering, 

genomförande och ledning av vind-, biogas- och 

solkraftverk, transformatorstationer och system 

för lagring av energi. Därutöver utvecklar vi inn-

ovativa lösningar för energiförsörjning, moderni-

serar gamla kraftverk (repowering) och i Tyskland 

säljer vi el genom vårt dotterbolag eqSTROM.

Vi är ett internationellt företag med samman-

lagt mer än 300 anställda i Tyskland, Finland och 

Frankrike. Öppenhet och god gemenskap är vikti-

ga saker i vårt arbete. Vi är ett av de ledande före-

tagen inom branschen i Europa.

Översikt 
av våra tjänster

Projektutveckling 
Projekten för förnybar energi är mångfacetterade processer. Vi tar hand 

om alla faser från arrendering av mark till tillståndshantering, byggande 

och drifttagning.

Ledning 
I våra tjänster ingår också teknisk ledning och ekonomiförvaltning. Våra 

tekniker övervakar kraftverkens funktion från kontrollrummet och de är 

genast beredda att reagera på eventuella störningssituationer. Vår ekono-

miförvaltning tar å sin sida hand om betalningen av arrenden och försäk-

ringar samt alla beskattningsärenden.

Finansiering och försäljning 
Vi har utmärkt kännedom om marknaden för förnybar energi och  

långvariga relationer till olika kreditinstitut och investerare. Vi erbjuder 

innovativa och individuella finansieringslösningar både på nationella och 

internationell nivå. Vårt företag och vår verksamhetsmodell erbjuder in-

vesterarna intressanta och produktiva investeringsobjekt.  

Repowering
Repowering (modernisering) innebär att vindkraftverk som har kommit till 

slutet av sin livslängd rivs och ersätts med nya och effektivare kraftverk. 

Genom repowering kan regionernas hållbara nyttjande fortsätta på bästa 

möjliga sätt.

Samarbete och projektakvisition 
Förutom den egna projektförvaltningen är vi också intresserade av sam-

arbetsprojekt samt förvärvande av projekt.. Vår gedigna erfarenhet och 

starka ekonomi garanterar projektens snabba och omsorgsfulla utveck-

lingsarbete oavsett i vilken fas vi kommer med i projektet.



Vår bransch 

Den effektiva sammanslagningen av energisekto-

rerna till en varandra stödjande helhet garanterar en 

stabil och kostnadseffektiv energiförsörjning. Vi pla-

nerar bl.a. Power-to-X-projekt, i vilka förnybar energi 

kan omvandlas till en annan form, samt utöver detta 

deltar vi i forskningen och utvecklar grönt väte som 

en energiproduktionsform.

I Tyskland säljer vårt dotterbolag eqSTROM el åt 

våra kunder, som till 100 procent är producerad från 

förnybara källor. 

Vi erbjuder innovativa system och helomfattande 

energikoncept för våra kunders behov. Vårt främsta 

mål är att minska koldioxidutsläppen, vilket de indi-

viduella energieffektivitetslösningarna som baserar 

sig på de nya affärsverksamhetsmodellena möjlig-

gör. För att främja innovationerna i energibranschen 

är vi också med i ett flertal forskningsprojekt.

Innovationer

Elnät Sektorintegration EldistributionSolkraft

Vindkraft

Utöver vindkraftsprojekt planerar vi och genomför 

också solkraftsprojekt. Solkraft är en av de viktigas-

te grundpelarna för förnybar energiproduktion.

Vår huvudbransch är planering och genomförande av vindkraftsparker, varifrån vi har mer än 20 års erfarenhet. 

Utöver våra egna vindkraftsparker utvecklar vi projekt för investerare och våra samarbetspartner enligt nyckeln  

i handen-principen. Vi har goda relationer med många kraftverkstillverkare och vi har hitts byggt fler än 750 

vindkraftverk. 

Vi planerar och bygger elnät samt transformatorsta-

tionen för elöverföring, vilka vi sedan ansluter till det 

allmänna eldistributionsnätet.

Vi är en mångsidig samarbetspartner inom branschen för förnybar  
energi – både i Finland och internationellt. 



Våra projekt 

Energisjälvförsörjande byn  
Feldheim, Tyskland
Feldheim är den första energisjälvförsör-

jande byn i Tyskland. Elen som byborna 

förbrukar har sitt ursprung i den närbelägna 

vindkraftparken bestående av 55 kraftverk 

och värmen produceras i den lokala bioga-

sanläggningen. Under exceptionellt kalla 

dagar genereras tilläggsvärme från träflis i 

uppvärmningsanläggningen, samt elenergi 

från vindparken, som omvandlas till värme. 

Utöver den koldioxidutsläppfria energi-

produktionen har vi levererat ett effektivt 

batterilager till Feldheim, vilket balanserar 

elproduktionen och -förbrukningen.

Nätanslutning i Ganzlin, Tyskland
Vi planerade nätanslutningen för solkraft-

parken i Ganzlin på uppdrag av företaget 

Clenergy Global Projects. I uppdraget ingick 

förutom installationen av kabelnätet också 

byggande av en transformatorstation. 

Förutom nätets utvecklingsarbete och 

drifttagningen koordinerade vi och ingick 

de nödvändiga avtalen med markägarna på 

ledningsområdet för Clenergys räkning.

Grön energi i 
Lausitzring, Tyskland
Genom projektet ”Gröna Lausitzring” blir 

småningom den tyska testnings- och 

tävlingsbanan Lausitzring självförsör-

jande på värme- och elenergi. Vindkraft-

verket som vi har byggt i närheten av 

tävlingsbanan producerar 12  miljoner 

kilowattimmar el i året. Dessutom har 

vi på området byggt en med solpaneler 

täckt parkeringshall, i anslutning till 

finns en solkraftstation samt en bioga-

sanläggning som förutom ström också 

producerar värme. 

Vindkraftsparken i Paltusmäki, 
Finland 
Vår första vindpark i Finland färdigställdes 

år 2021 i Pyhäjoki kommun i Norra Österbot-

ten. Den sammanlagda effekten för Pal-

tusmäki vindkraftspark bestående av fem 

kraftverk är 21,5 MW. Projektet har genom-

förts marknadsekonomiskt enligt principen 

för långvarigt energiköpsavtal (PPA).

Nätdrift 
21 transformatorstationer 

1 740 MVA

Biogas
18 anläggningar 

11 MW

Solkraft 
fler än 35 kraftverk

över 100 MW

 

Vindkraft 
fler än 750 kraftverk 

över 1 400 MW

Lagring 
1 energilager 

10 MW

Solkraftprojektet i Decize, 
Frankrike
Vårt franska dotterbolag P&T Technologie, 

som förvärvades till Energiequelle-koncer-

nen år 2010, byggde sin första solkraftspark 

i staden Decize. Projektet omfattar 36 000 

solpanelsmoduler och den sammanlagda 

effekten är 14,7 MWp. P&T har byggt ungefär 

20 vindkraftsprojekt och ansvarar för pro-

jektutvecklingen och -genomförandet, samt 

för driften av kraftverken. I Frankrike har 

P&T genomfört projekt för förnybar energi 

för sammanlagt mer än 240 megawatt.



Internationella
Energiequelle har flera verksamhetsställen i Finland, Tysk-
land och Frankrike. Vi strävar ständigt efter att expandera 
vår internationella verksamhet och öka andelen av produk-
tion av förnybar energi för att bekämpa klimatförändringen. 
Genom vår omfattande kompetens och erfarenhet, planerar 
vi och genomför projekt inom förnybar energi, såväl i Europa 
som globalt.

Engagemang 
är viktigt för oss

Det täta samarbetet mellan kommunerna och lokal-
befolkningen spelar en nyckelroll för att lyckas med 
projektutvecklingen.

För oss är en öppen dialog mellan alla parter viktigt, samt att genom 

hela processen få återkoppling om projektet. Ständig information och 

transparens är grunden för ett fungerande samarbete.  I våra projekt 

arrangerar vi markägartillfällen och öppna diskussionstillfällen i för-

sta hand på plats och ställe. Vi strävar ständigt efter att förbättra vår 

kommunikation, exempelvis genom att utveckla vår webbplats och 

uppdatera de projektspecifika projektsidorna. Det är också vårt mål att 

informera om vindkraftens betydelse för bekämpningen av klimatför-

ändringen. 

Energiequelle Oy:s 
medlemskap

NILS BORSTELMANN
Verkställande direktör, Energiequelle Oy

Energiequelles verksamhet utveck-

las för varje dag. Det är fint att vara 

en del av ett växande team.



Paper made from 
recycled material

Energiequelle Oy

Alexandersgatan 17

00100 Helsingfors

www.energiequelle.fi

finland@energiequelle.fi

Din partner i projekt 
inom förnybar energi

Följ oss på social media
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