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LEDARE

Framsidesbilden: Ulf Liljefors, nätchef på Höganäs Energi, klättrar i en elstolpe.
Papper: Den här tidningen är tryckt på miljömärkt FSC-certifierat papper.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar.

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. 

Höganäs i topp igen
Det händer mycket intressanta saker inom 
våra verksamhetsområden just nu och det 
kommer också många roliga nyheter. 
Prismässigt ligger vi bra till. I den årliga Nils 
Holgersson-rapporten rankas Höganäs i topp 
tillsammans med Helsingborg när det gäller låga 
levnadskostnader för vatten, avfallshantering, värme 
och el i Skåne. Det är ett gott betyg som vi gläds åt. 

I elnätet fortsätter vi att göra investeringar i form 
av en omfattande utbyggnad av vår mottagnings-
station. Mottagningsstationen tar emot all ström 
som kommer in till vår kommun och den behöver nu 
anpassas till ett växande samhälle.

En annan stor utbyggnad är fibern där vi i år gör 
avslut med de sista områdena. Det gör oss till en av 
de första kommunerna i landet som har byggt fiber 
till alla. Fiberutbyggnaden gör att kommunen blir 
ännu attraktivare att bo och driva verksamhet i. 

Fler saker som är på gång – exempelvis laddplatser, 
fjärrvärmeutbyggnad och evenemang –  kan du läsa 
om på följande sidor här i Energibladet.

Vi är också engagerade i efterdyningarna efter det 
stora strömavbrottet som drabbade oss den 6-7 juni 
2018. När digitala kommunikationsmöjligheter slås 
ut hamnar vi i då-tidens kommunikationsmöjligheter, 
något som är väldigt ovant för oss. Därför ser vi över 
vår beredskap inom dessa områden, inför framtida 
kriser. Sedan har vi den ekonomiska delen att reda 
ut. Avbrottsersättningen till våra kunder uppgick 
till 18,2 mkr och eftersom det i grund och botten 
är våra kunders pengar vill vi att den ansvarige 
ledningsägaren ska stå för denna kostnad. 

Nu har vi lämnat den mökraste vintertiden bakom 
oss men har fortfarande chans att njuta av gnistrande 
snö och vintersporter, kanske rentav till sportlovet. 
Efter det kommer varmare årstider med lägre energi-
omsättning och därigenom även lägre elräkningar.

Benny Ulmestig 
VD

34 publika laddplatser installeras
Nu blir det enklare att ladda elbilar i Kullabygden! 
Satsningen på 34 nya laddplatser främjar 
besöksnäringen och förenklar för kommunens 
invånare att gå över till fossilfria biltransporter. 
Höganäs Energi kommer också att tillhandahålla 
laddstationer för installation hemma.

Vi har passerat fyra miljoner laddningsbara bilar i 
världen, och om sex år beräknar man att vi har fler än 
en halv miljon laddbara bilar på svenska vägar.



ELNÄT

Film
Se vår informationsfilm om hur man bör agera vid elavbrott: 
 www.hoganasenergi.se/kundservice/om-det-blir-stromavbrott/

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.

DRIFTINFORMATION
Här får du information om 
strömavbrott och planerade 
underhåll: www. 
hoganasenergi.se/kundservice/
driftinformation
Du kan lägga in de mobil - 
nummer som ska få info via sms 
för avbrott på en viss adress.

Nedgrävning av luftledningar
Vi arbetar dagligen med att gräva ner våra luftlinjer. Det är ett av de sätt 
vi investerar i nätet för att säkra leveransen åt invånarna i Kullabygden. 
Idag har vi 5,5 mil kvar att kabla och vi planerar att gräva ner 7,5 km av 
dem i år. 

Insatserna som gjorts för att bygga bort de svaga länkarna i vårt elnät 
har gett gott resultat. Strömavbrott som beror på stormar eller djur har 
minskat. Andra fördelar är att det ser trevligare ut i landskapet och det 
bidrar även till minskad miljöpåverkan.

STATISTIK 
– DRIFTSTÖRNING
Enligt den senaste drift-
störningsstatistiken (för 
2017), DARWin, är den 
svenska genomsnittliga årliga 
avbrottsfrekvensen 1,2 avbrott 
per person och genomsnittlig 
avbrottstid 75 minuter. För 
Höganäs Energi låg den siffran 
mycket lägre för 2017. Några 
kan ha haft flera avbrott medan 
andra inte har haft några alls, 
men i genomsnitt var det 0,3 
avbrott och cirka 25 minuter 
per kund i Kullabygden. Trots 
att vi har få och korta avbrott 
arbetar vi kontinuerligt med 
att förbättra leveransen genom 
olika investeringar i elnätet. 

I samband med att fiberutbyggnaden sker på landsbygden grävs även luftledningar ner.



ELHANDEL

Under oktober passerade vi 
5 000 elhandelskunder!
Sedan vi startade med elhandel år 2014 har kund-
kretsen ökat stadigt. Allt fler upptäcker fördelarna 
med att handla sin el lokalt. Höganäs Energi Handel 
är nu elhandelsleverantör till 5 300 av Kullabygdens 
invånare. 

Märkningen ger kunden en enkel överblick över 
var elen kommer ifrån och en möjlighet att göra 
ett medvetet val av elavtal utifrån vilka effekter 
elproduktionen har haft på miljön.

Elen kan produceras med förnybara resurser, 
kärnkraft och/eller fossila energikällor. De fossila 
energikällorna kan exempelvis vara olja, naturgas, 
kol och torv medan förnybara energikällor kan vara 
vatten, vind, sol, avfall och biomassa.

Höganäs Energi Handel har valt att enbart sälja el 
som producerats med vattenkraft. Det är en förnybar 
energikälla som inte släpper ut någon koldioxid.  

I en kampanj under hösten har vi berättat om att vi 
säljer grön el och många av er har säkert sett bilden 
av grodan som fick bli en symbol för budskapet.

Miljöpåverkan 2018: 
Koldioxidutsläpp (g/kWh): 0,000
Kärnbränsleavfall (g/kWh): 0,000

Ursprungsmärkning – vad är det?

100 %
förnybar energi

(vattenkraft)

Enligt lag ska alla elhandlare på sin 
hemsida och på fakturan redovisa vad de 
säljer och vilken miljöpåverkan det har i 
form av koldioxidutsläpp och kärnavfall. 

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN ELNÄT OCH ELHANDEL?
Vi ställde frågan till våra kunder på Facebook vid jul och fick många korrekta svar:  
Elnätet är kablar och teknisk utrustning medan elhandel är själva elektriciteten som går i kablarna.



FIBER

I regeringens bredbandsstrategi står det 
att alla hushåll och företag i Sverige bör ha 
tillgång till snabbt bredband år 2025. För 
Kullabygdens del är det Höganäs Energi som 
har hand om utbyggnaden. Fram till och med 
nästa år kommer alla återstående områden i 
Kullabygden att få tillgång till fiber.

Det är en stor utgift att ansluta sig men det är 
en investering som betalar sig i längden förklarar 

Agnes Eklund, fiberadministratör: 
– Telestationerna kommer att läggas ner efterhand, 

så hushåll och företag som vill ha snabbt bredband 
kommer att behöva ansluta sig till fiber, som i 
längden är billigare än att ha bredband på annat vis. 
Fastighetens värde ökar ju också, och det betalar på 
sätt och vis anslutningen. 

De fastighetsägare i tätorterna Mölle, Jonstorp, 
Nyhamnsläge, Strandbaden och Höganäs som missade 
det första erbjudandet som kom för några år sedan, får 
under det här året ett erbjudande om efteranslutning. 

• Det blir billigare att ha fiber än att ha bredband 
på annat vis. 

• Fastighetens värde ökar med anslutet fibernät. 
• Fiberanslutning ger större valmöjligheter av  

tjänsteleverantörer.
• Fibern ger en stabil hög hastighet och har stor 

kapacitet vilket ger bra kvalitet på tjänsterna.
• Fibern tillåter samtidig användning av telefon, tv 

och internet utan kvalitetsförsämring för någon 
av dem.

• Fibern är driftsäker och övervakas dygnet runt.

VARFÖR FIBER?

Fiber till alla

Följ fiberutbyggnaden på:  
www.hoganasenergi.se/fiber/fiber-for-
privatpersoner/fiberomraden/



FJÄRRVÄRME

Naturvårdsverket stödjer genom sitt 
program Klimatklivet en investering som 
ska möjliggöra att mer spillvärme kan 
utvinnas i Höganäs. 
Idag värms 237 fastigheter i Höganäs centralort 
med fjärrvärme. Det är spillvärme som till största 
delen kommer från industriprocesserna av 
metallpulvertillverkning på Höganäs AB, och som 
annars hade gått ut i havet eller luften. 

Vid behovstoppar, då spillvärmen inte räcker till, 
kompletteringseldar Höganäs Energi med bioolja 
och naturgas. Genom Naturvårdsverkets program 
Klimatklivet kan nu processen hos Höganäs AB 
effektiviseras ytterligare så att Höganäs Energi får 
tillgång till mer spillvärme och därigenom minskas 
koldioxidutsläppen vid behovstoppar till nära noll. 

Klimatklivet stöttar lokala klimatnyttiga initiativ 
som minskar utsläpp av koldioxid. Bidraget på 

1,5 miljoner kronor ska investeras i en ny rökgaskanal 
på Höganäs AB. Ombyggnaden beräknas bli klar 
under 2019. 

 – Vi är ju kommunägda och bedriver redan 
tidigare ett omfattande miljöarbete tillsammans 
med kommunen. Det känns väldigt bra att vi i 
samarbete med Höganäs AB, tack vare Klimatklivets 
delfinansiering, nu även kan bidra med en så här 
stor klimatsmart åtgärd, säger Björn Nilsson, 
fjärrvärmeansvarig på Höganäs Energi. 

Ett stort klimatkliv framåt

Fjärrvärmen är en miljövänlig värmekälla som 
beräknas bespara miljön i Höganäs 12 000 ton 
koldioxid per år i jämförelse med naturgas som 
använts förut. Den nya rökgaskanalen minskar 
koldioxidutsläppen med ytterligare 269 ton 
per år. Det extra värmetillskottet motsvarar 
uppvärmning av 120 villor.



KUNDSERVICE

Förbättringar  
av fakturan

• Nu skickar vi din faktura 
varje månad istället för 
varannan som vi gjort förut. 

• Några små justeringar på 
fakturan gör den tydligare. 

• Vi har inlett ett samarbete 
med inkassoföretaget 
Gothia Inkasso, som ska 
hjälpa oss med obetalda 
fakturor.

Analysera din elförbrukning

Sätt att få 
fakturan
Utskrift via post
E-faktura
PDF-faktura  (via mejl)
Autogiro
Kivra

Välj gärna ett alternativ 
som sparar papper.

Allmänna 
avtalsvillkor
Nya allmänna avtalvillkor  
för elnät och elhandel 
börjar gälla från och med 
1 april – se vår hemsida.

På https://elforbrukning.hoganas.se/  
kan du kostnadsfritt se din fjärrvärme- och  
elanvändning varje timme på dygnet. Där finns  
även information om vindhastighet och temperatur  
för varje dag. Genom att följa och analysera förbrukningen kan du dra  
slutsatser om vad i ditt hem som drar mest energi och hur du kan spara 
pengar och el. Det är enkelt att se när det hänt något onormalt i din 
användning. 

Logga in med ditt 
kundnummer och 

mätarnummer. Det 
hittar du på din 

faktura.

Tabeller och diagram visar 
förbrukningen timme för timme, 
dag för dag eller månadsvis. 
Du kan välja hur du vill se 
redovisningen och det går även 
att ladda ner en pdf. 

Fakturan



Höganäs Energi AB, Verkstadsgatan 13 C, 263 39 Höganäs.  
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

B SVERIGE PORTO BETALT
Avsändare och returadress

Höganäs Energi AB, 263 82 Höganäs

Kvantumslaget
Höganäs Golfklubb
25/5

Mat- och sommarfest
Hamnområdet i Höganäs
29/6 

Nationaldagsfirande
Tivoliparken i Höganäs
6/6

Klä dig rätt
Tivolihuset i Höganäs 
Föredrag med Katarina Althin 
September – se vår hemsida.

Kom till oss!
Ni kan alltid träffa oss på 
Verkstadsgatan 13C!

Familjedag
Outletområdet i Höganäs
28/6

TRÄFFA OSS UNDER ÅRETS EVENEMANG!

Vi finns på plats vid evenemangen nedan och ser fram emot att träffa dig!
www.hoganasenergi.se/kundservice/evenemang/

Nyfiken på solceller?
Kom till vårt evenemang i Tivolihuset i Höganäs den 23 maj kl. 17.30! 
Höganäs Energi och Carola Jarnung (energirådgivare på Höganäs kommun)  
samt fyra solcellsinstallatörer berättar om solceller och mikroproduktion.  
Föreläsningen är kostnadsfri för Höganäs Energis kunder. Anmäl dig via mejl till  
kundservice.el@hoganas.se eller per telefon 042-337400.

23 maj
Tivolihuset


