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ELSKATTEFLYTTEN
FIBERUTBYGGNADEN

HÖGANÄS - DIN SUPERKOMMUN
Höganäs Energi ägs av Höganäs kommun och finns till för dig som invånare, företagare och
delårsboende. Vi arbetar dagligen med att göra Kullabygden till en attraktiv plats att bo och
verka i genom att tillhandahålla infrastruktur och tjänster för energi, värme och kommunikation.
Vi kan redan blicka tillbaka över flera stora händelser i
år. Nyligen anslöt vi oss till Stadshubbsalliansen. Det är
en trådlös infrastruktur för ”Internet of things” som med
hjälp av LoRa-tekniken gör det möjligt att förse rörliga
och fasta saker i vår omgivning med sensorer och skapa
nya möjligheter för tjänster och information. Tänk dig att
din soptunna kan be om tömning när den är full eller att
livsräddningsutrustningen på stranden kan meddela om
den använts eller att någon del av utrustningen saknas.

intresset för anslutning till fibernätet fortsätter att
öka. Vi toppar också resultatet för Skåne när det gäller
företagsklimat enligt två undersökningar gjorda av SKL
och Svenskt näringsliv. Dessutom tog vi andra platsen i
Dagens Samhälles undersökning över näringslivets syn
på kommunikationer och bredbandsuppkoppling. Med en
sjätteplats totalt över flera kategorier räknas Höganäs som
en ”Superkommun”. Ett stort grattis till dig som bor och
verkar i Kullabygden!

Höganäs har utnämnts till den tredje bästa kommunen
i Sverige vid en jämförelse av kommunernas
fiberutbyggnad. Självklart siktar vi på att nå förstaplatsen
innan utbyggnaden är klar och vi är glada över att

Vi på Höganäs Energi önskar dig en fantastisk sommar och
hoppas att du njuter ordentligt av allt som vår underbara
kommun har att erbjuda.

ELSKATTEN HAR FLYTTAT
FRÅN ELHANDEL TILL ELNÄT
Den 1 januari 2018 flyttade energiskatten
från elhandelsföretagen till elnätsföretagen.
Det innebär att skatten du tidigare betalade till ditt
elhandelsbolag istället finns med på fakturan från
ditt elnätsbolag. Fakturan från ditt elhandelsbolag
har blivit lägre medan fakturan från ditt elnätsbolag
är högre. Du som bor i Höganäs kommun och har
elavtal med Höganäs Energi Handel AB fortsätter att
få alla dina elkostnader på samma faktura. Flytten av
skatten innebär inte några ökade kostnader för dig bara en förflyttning. Läs mer om elskatteflytten på
vår hemsida.

DINA ELKOSTNADER
BESTÅR AV TRE DELAR
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ELNÄT

Elnätet som du är ansluten till ägs av ett elnätsföretag.
Till det företaget betalar du en överföringsavgift
för den el du använder. Elnätet i Höganäs kommun
ägs av oss, Höganäs Energi AB, ditt kommunalägda
energibolag. Du som bor i Höganäs kommun får en
faktura från oss där du betalar för din överföringsavgift.

Överföringsavgift till
elnätsföretaget
Transportkostnad för överföring av el genom elnätet
till dig, samt en abonnemangsavgift.

Elpris till
elhandelsföretaget
Du betalar för inköp av den el du förbrukar samt en
årsavgift genom det elavtal du tecknat.

Skatt & Moms

Avgifter till staten. Se närmare förklaring nedan.

Skatterna består dels av energiskatt på el som för 2018
är 33,1 öre per kWh. Därutöver betalas 25% moms på
alla elkostnader samt energiskatt. Moms betalas både
till elhandelsföretag och elnätsföretag.

ELHANDEL

Skatten har
flyttat från
elhandel
till elnät

Alla som använder el måste teckna ett elavtal med ett
elhandelsföretag och betala för den el som används.
Detta kallas för elhandel. Du är fri att välja vilket
elhandelsföretag du vill och teckna elavtal med dem.
När du får reklam för att teckna elavtal, eller när det
ringer en försäljare och vill sälja ett elavtal är det alltså
ett elavtal för elhandel som de vill att du tecknar. Det
är i elavtalet du kan välja mellan ett rörligt eller fast
pris.

ALLT PÅ SAMMA FAKTURA

Många i Höganäs kommun har tecknat ett elavtal
med Höganäs Energi Handel AB. Det är vårt eget
elhandelsföretag som ägs av Höganäs Energi AB.
Dessa kunder får kostnaderna för elavtalet och
överföringsavgiften på samma faktura varje månad.
Du som valt ett annat elhandelsföretag får en faktura
för ditt elavtal från dem, samt en faktura från oss, ditt
elnätsföretag, för överföringsavgiften.

TRÄFFA OSS UNDER ÅRETS EVENT!
Vi finns på plats vid eventen nedan och ser fram emot att träffa dig. Du bjuds på nypoppade
popcorn och fina vinster när du snurrar på vårt lyckohjul. Välkommen!

Nationaldagsfirande - 6 juni

Sjöcronas park, Tivoliparken, 14:00 - 16:30
Årets Nationaldagsfirande med Höganäs Manskör, Höganäs Musikkår,
trolleri med Höganäs egen trollerikonstnär Jozima, barnaktiviteter vid
Höganäs Biblioteks Bokbuss, flagghissning, kaffe-och korvförsäljning, tal
med mera.

TIDIGARE EVENT
UNDER ÅRET

Höganäs Mat- och sommarfest - 30 juni

Hamnplan i Höganäs, 12:00 - 00:00
En somrig festival för hela familjen, späckad av god mat med och
av lokala matproducenter och entreprenörer, musik, aktiviteter och
härlig stämning! Se det lokala rockbandet Chills, sång och dans med
Bamse och häxans dotter Lova samt Loreen och Wiktoria, kända från
Melodifestivalen.

Golfens dag på Höganäs

Golfklubb

Läs mer på www.hoganas.se.

Hamnfesten i Viken - 28 juli

Hamnen i Viken, 09:00 - 16:00 samt mat och musik på kvällen.
Mat- och hantverksmarknad, trolleri & musik, båtturer och provapå-segling uppvisningar samt mat och musik under lördagskvällen.
Hamnfesten och Kulturhistoriska söndagen (29 juli) är en del av
Vikenfesten som pågår den 28-29 juli. Du har möjlighet att träffa oss på
Hamnfesten under lördagen.

Höganäs halvmaraton

Läs mer på www.vikensbyaforening.se.

Kulturnatten - 15 september

Centrala Höganäs, 16:00 - 22:00
Årets enskilt största folkfest i Höganäs med allt från musik och sång till
prova på-aktiviteter. I år med artisten Panda da Panda som gjorde succé
för fyra år sedan på ett fullsmockat Sundstorg. Ett fullständigt program
med artister, uppträdanden och aktiviteter presenteras av Höganäs
kommun i slutet av sommaren.

borg

Stadsnätsmässan i Helsing

Energi- och Klimatrådgivning - 25 oktober

Tivolihuset, 18:00 - 19:00
Carola Jarnung föreläser om hur våra vardagsbeslut påverkar klimatet
och ger oss energispartips till hemmet för att sänka elräkningarna.
Anmälan sker till kundservice.el@hoganas.se eller 042-33 74 00.
”Du blir vad du äter” me

d Anna Skipper

INFORMATION OM
FIBERUTBYGGNADEN
Utbyggnaden pågår för fullt och vi kämpar på
för att nå målet att bygga ut fibernätet till hela
kommunen under 2019.
Just nu pågår utbyggnaden i Landsbygdsområde A och
B, Arild, Nabben, Skäret, Brunnby, Farhult samt Mjöhult
och Ingelsträde. De senast avslutade områdena är
Norra Höganäs, Höganäs Nedre, Höganäs centrum,
Viken södra och Viken centrum. Näst i kö att påbörjas
är Landsbygsområde E och F samt Bunkegatan och
Hästhagevägen. Läs mer om utbyggnaden och vad som
gäller för ditt område på vår hemsida.

HÖGANÄS TOPPAR
BREDBANDSRANKNING
Höganäs kommun tar tredjeplatsen i årets
bredbandsrankning. 93 procent av hushållen
i Höganäs har nu tillgång till fiber. En ökning
med 40 procent jämfört med 2016. Rankningen
baseras på statistik från Post- och telestyrelsen.
Som kommunalägt energibolag är vårt bidrag att göra
vår kommun till en attraktiv plats att bo och verka på
genom att underhålla och utveckla tjänster för energi och
digital kommunikation. 2017 valde vi att öka takten för
fiberutbyggnaden ordentligt och ansluta de återstående
områdena fram till 2019. Att toppa den här rankningen är
ett kvitto på att vårt engagemang ger resultat.

Intresset på landsbygden är fortsatt stort och nära fyra
av fem väljer att ansluta sig. Totalt ska ca 31 km fiber
grävas ner i landsbygdsområdena. Vi är en av de första
kommunerna i Sverige som erbjuder fiber till alla, även de
som bor långt ut på landsbygden. Ett väl utbyggt fibernät
gör vår kommun extra attraktiv att bo och driva företag
i, något som vi på Höganäs Energi är stolta över att få
leverera till dig som kommuninvånare eller fritidshusägare.
För de områden där fibern dras i Trafikverkets vägar söker
vi tillstånd hos dem. Många kommuner har ökat takten på
fiberutbyggnaden vilket har ökat arbetsbelastningen för
handläggningen av dessa tillstånd. Handläggningstiderna
är nu över 4 månader vilket har försenat utbyggnaden
i Ingelsträde och Mjöhult. Vi vill tacka de boende som
varit tålmodiga när arbetet försenats. Trafikverket har nu
ökat sina resurser för att korta ner handläggningstiderna
och vi gör vad vi kan för att minimera risken för lång
handläggningstid.

Fortfarande saknar ungefär 28 procent av svenskarna
tillgång till snabbt bredband. Det finns en risk att
dessa hamnar i ett digitalt utanförskap när välfärden är
digitaliserad. Att nå bredbandsmålen är därför viktigare än
någonsin.
Målet enligt den nationella bredbandsstrategin är att
95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till
bredband om minst 100 Mbit/s senast år 2020. 2017 hade
72 procent av Sveriges hushåll tillgång till bredband via
fiber. I Höganäs är motsvarande siffra 93%, vilket är långt
över riksgenomsnittet.

VILL DU BESTÄLLA EN FIBERANSLUTNING?

Skicka in ditt avtal. Saknar du ett aktuellt avtal? Ring, mejla eller besök oss så ser vi till att du får ett nytt.

8 TIPS FÖR SNABBARE WIFI

Tycker du att ditt blixtsnabba bredband via fiber inte är så supersnabbt? Problemet brukar i många fall
vara placeringen av routern. Följ dessa tips för att öka hastigheten på ditt wifi.
1. Placera routern på en bra plats
Den ska ha fri sikt till din dator, mobil och surfplatta m.m.
Gärna högt upp och centralt i huset. Stäng inte in routern i
ett skåp eller i en låda.

6. Välj rätt router
Vissa routers klara inte av höga hastigheter. En billig
router kan ha svårt att fördela nätverkstrafiken och därför
kan det löna sig att uppgradera till en bättre router.

2. Placering mot väggar ger bättre täckning
Hälften av signalerna går förlorade om du ställer routern
vid fönstret. Våningsplan, akvarium och för tjocka väggar
kan också göra att du förlorar signalstyrka.

7. Flera faktorer kan påverka hastigheten
Hastigheten och styrkan på ditt Wifi kan både bero på
din router och vad du har för nätverkskort i dina prylar.
Hastigheten i datorn kan även påverkas av att du har en
dator med för lite ledigt utrymme på hårddisken, för lite
ram-minne, för långsam hårddisk eller att datorn behöver
installeras om för att bli snabbare.

3. Undvik placering i köket
Håll din router undan från köksutrustning i metall som
diskmaskin, kyl, frys och tvättmaskin.
4. För många delar på hastigheten
Om ni är många i hushållet som delar på ert Wifi eller
om du har många uppkopplade prylar, tänk då på att
hastigheten delas mellan er. Ju fler som surfar, desto lägre
hastighet per pryl. Om du har många grannar i närheten
kan det vara en bra idé att byta Wifi-kanal. Enklast brukar
vara att starta om routern då de brukar söka sig till
kanalen som har minst trafik.
5. Uppdatera ofta
Ha alltid de senaste uppdateringarna i både router
och prylar. Det är viktigt utifrån ett prestanda- och
säkerhetsperspektiv.

8. Spelar du mycket?
Du som spelar vill förmodligen få ut så mycket som
möjligt av din uppkoppling. För bästa möjliga prestanda
rekommenderar vi att du ansluter din dator eller
spelkonsol med nätverkskabel istället för via ditt Wifi.
Testa hastigheten på din anslutning
Undersök hur snabb anslutning du har genom att göra
testet på www.bredbandskollen.se eller via deras app.
Går det långsamt via ditt wifi kan du ansluta din dator till
fibermodemet med en nätverkskabel för att se hur snabb
din anslutning egentligen är. Går det fortfarande långsamt
provar du med en annan dator för att utesluta att det är
din dator som är långsam.

TVÅ ENKLA SÄTT ATT
BETALA DIN FAKTURA
Spara på miljön genom att välja e-faktura
eller få din faktura till din mejl.
Faktura via mejl
För att få dina fakturor som pdf via mejl meddelar
du oss ditt kundnummer via telefon eller mejl så
att vi kan aktivera denna tjänst till dig. Det är ett
bra alternativ om du bor på en annan ort eller är
bortrest under en längre tid.

E-faktura
E-faktura är samma som en pappersfaktura men
den skickas elektroniskt till din internetbank istället
för i pappersform till din brevlåda. Det ger dig
kontroll och en överblick över obetalda och betalda
räkningar. Anmäl din e-faktura i din internetbank
eller kontakta din bank för hjälp.

AVBROTTSERSÄTTNING
OCH SKADESTÅND
Under det senaste året har vi haft få avbrott i
elnätet. Den samlade leveranssäkerheten är över
99,99% vilket är högre än genomsnittet i landet.
Du som elanvändare kan ha rätt till avbrottsersättning
om elavbrottet varat under en sammanhängande
period om minst tolv timmar. För närvarande är lägsta
ersättningsnivå 1 000 kr.

STORA INVESTERINGAR I
ELNÄTET ÄVEN I ÅR
Ungefär 300 miljoner ska investeras i elnätet
de kommande 16 åren enligt den långsiktiga
investeringsplan som togs fram 2014.
Investeringarna avser lika delar av utbyggnad och
underhåll av elnätet för att klara tillväxten i kommunen.
Investeringarna stärker vårt befintliga elnät och minskar
risken för strömavbrott. I planen ingår nedgrävning av
alla luftlinjer till 2030. I år kommer ytterligare 8,1 km
luftledning att grävas ner till en kostnad av 3,9 miljoner kr.
Vi kommer också att göra förberedelser inför en större
kapacitetshöjning i vår mottagningsstation EM1 2019.
Kostnaden för årets totala investeringar i elnätet beräknas
till ca 21,5 miljoner kronor.

HAR DU INTE TECKNAT ELAVTAL?
Då betalar du ett anvisningspris som är högre
än exempelvis ett rörligt pris. Kontakta oss på
042 - 33 74 00 så berättar vi mer och hjälper dig att
teckna ett elavtal.

DINA PERSONUPPGIFTER
ÄR TRYGGA MED OSS

NY ANSVARIG FÖR VÅR KOMMUNIKATION
Vi välkomnar Carita som ny kommunikationsansvarig för
Höganäs Energi. Hon har en gedigen bakgrund med olika roller
inom mediaproduktion och marknadsföring.

Carita kommer senast från SUEZ Recycling där hon arbetat som
marknadskoordinator. Hennes stora intresse för kommunikation avspeglar
sig även på fritiden då hon som utbildad etolog ägnar sig åt att studera djurs
beteenden, och att skriva böcker. 2004 fick hon Lengertz litteraturpris för sin
bok Skånska Möllor, och senast utkom den populära barnboken Isas kattungar.
Carita efterträder Mattias som tagit steget mot nya utmaningar som egen
företagare och konsult inom marknadsföring.

HÖGANÄS ENERGI HANDEL AB FIRAR

4 ÅR MED ELAVTAL
Succén fortsätter och varje månad är det fler som upptäcker
fördelarna med att teckna elavtal lokalt och få alla elkostnader
på samma faktura. Efter fyra år som Kullabygdens lokala
elhandelsföretag är företaget elhandelsleverantör till närmare
hälften av Kullabygdens invånare.

Vi har tidigare följt
personuppgiftslagen när vi
hanterat dina personuppgifter.
Från och med den 25 maj 2018
gäller en ny dataskyddslag i
Sverige och resten av EU. Den
kallas Dataskyddsförordningen
eller GDPR (General Data
Protection Regulation) och
ersätter nationella regler som
exempelvis personuppgiftslagen
i Sverige. GDPR förtydligar
och förstärker reglerna kring
hur företag ska behandla
personuppgifter. På vår hemsida
berättar vi mer utförligt om hur vi
tar hand om dina personuppgifter
enligt den nya lagen:
www.hoganasenergi.se/gdpr

B SVERIGE PORTO BETALT
Avsändare och returadress
Höganäs Energi AB, 263 82 Höganäs

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar.

KLIPP UT OCH SPARA

GÖR SÅ HÄR

VID STRÖMAVBROTT
Titta i det nedre vänstra hörnet i displayen på
din elmätare. Där ska det stå L1, L2 och L3 om
huvudsäkringarna är hela. Byt dem om de är
trasiga eller kontakta en elektriker.
FELSÖKNING I PROPPSKÅPET
1. Kontrollera din eventuella jordfelsbrytare och gör
följande steg om den löst ut.
2. Skruva ut alla proppar eller slå av alla säkringar och slå
till jordfelsbrytaren.
3. Skruva i propparna eller slå till säkringarna en efter en
tills du hittar vilken säkring som utlöser jordfelsbrytaren
4. När du vet vilken propp eller säkring som utlöser
jordfelsbrytaren så kan du leta efter vad som kan tänkas
orsaka felet. Exempelvis en trasig elprodukt i ett eluttag.
5. Om du inte hittar felet kontaktar du en elektriker för
hjälp att åtgärda problemet.

INFORMATIONSFILM
FÖR AGERANDE VID ELAVBROTT
I vår senaste informationsfilm går vi igenom vad
som är bra att veta i samband med elavbrott.
Se hur du kontrollerar säkringar och huvudsäkringar, felsöker
när jordfelsbrytaren löst ut, agerar vid ett långt- eller
kortvarigt strömavbrott, samt vad du bör göra när strömmen
kommer tillbaka och vad som är bra att ha hemma vid
strömavbrott.
Filmen finns att se på vår hemsida, Youtube-kanal och
kortlänken: https://youtu.be/_7yyd0SvAH4

DRIFTINFORMATION

Besök länken nedan för information om strömavbrott och
planerade underhåll. Sidan kan läsas från din mobiltelefon,
surfplatta eller dator. Du kan välja de mobilnummer som ska
få info via sms för avbrott på en viss adress.
www.hoganasenergi.se/kundservice/driftinformation

AVSÄNDARE

Höganäs Energi AB
Verkstadsgatan 13 C
263 82 Höganäs

FELANMÄLAN

Vardagar 08:00 - 12:00 och 13:00 - 16:00
042 - 33 74 00 eller kundservice.el@hoganas.se
Övrig tid
042 - 34 36 00

KONTAKT

Tel 042 - 33 74 00
Fax 042 - 33 09 28
hoganas.energi@hoganas.se
www.hoganasenergi.se

ÖPPETTIDER

Vardagar måndag - fredag
08:00 - 12:00 och 13:00 - 16:00

