
VI GER ENERGI TILL KULLABYGDEN



HÖGANÄS ENERGI

KULLABYGDENS LOKALA ENERGIBOLAG
Höganäs Energi är Kullabygdens kommunalägda energiföretag. Vi 
 erbjuder komplett service för energifrågor och infrastruktur. Som kund 
får du helhetslösningar med god service och hög leverans säkerhet till ett 
konkurrenskraftigt pris. På så vis bidrar vi till att  säkerställa Kullabygden som 
en attraktiv plats att arbeta och bo på.

Vi tillhandahåller pålitlig infrastruktur och tjänster för el, värme och digital kommunikation 
samt blickar framåt mot nya sätt att förbättra livet för våra kunder. Vår vision är att 
möjliggöra ett funktionellt och hållbart liv för Kullabygdens invånare och företag.

EN LEVANDE KOMMUN
Vi anordnar årligen både kundevent och företagsevent som du kan ta del av utan kostnad. 
Inom kort kommer det även att finnas laddstolpar för elbilar runt om i kommunen. 
Dessutom är vi stolta sponsorer till en mängd av Kullabygdens föreningar. Det innebär att du 
som kund är med och stöttar ett lokalt föreningsliv samt en levande kommun.

PERSONLIG ENERGI
Hos oss bemöts du av kunniga och hjälpsamma medarbetare med stor lokalkännedom. Vi 
svarar snabbt i telefon och ger dig personlig service när du vill ha hjälp eller rådgivning. Du är 
alltid välkommen att hälsa på oss på Verkstadsgatan 13 C i Höganäs. 

Vår värdegrund i vårt förhållningssätt och dagliga arbete är 
HJÄLPSAMHET, ENGAGEMANG & GLÄDJE







ELNÄT

LAMPAN SKA LYSA – VARJE DAG
Elnätet är den drivande motorn i bolaget. Här har vi vårt hjärta och 
ursprung. Elleveransen till Kullabygdens invånare säkerställs genom dagliga 
hjälteinsatser ute på fältet. Oavsett väderlek tryggar vi elnätets funktion 
genom regel bundet underhåll, förebyggande förbättringar och snabba 
reparationer vid driftstörningar. 

VI INVESTERAR FÖR DIN TRYGGHET
Med kontinuerligt underhåll arbetar vi för att hålla hög driftsäkerhet till ett attraktivt pris för 
våra 15 000 elnätskunder. Totalt överför vi årligen ca 270 000 000 kWh i vårt nät. Samtidigt 
ökar vi driftsäkerheten genom att gräva ner luftlinjer och förstärka elnätet med kraftigare 
kablar när vi ser att förbrukningen ökar. Dessutom strävar vi efter att bygga ett ringmatat 
elnät så att vi kan koppla förbi fel på ett snabbt och smidigt sätt vid elavbrott. 

NÄR DET OVÄNTADE INTRÄFFAR
Trots hög driftsäkerhet inträffar det ibland strömavbrott. Det kan bero på att träd faller över 
elledningar vid storm, att en kabel har grävts av eller att blixten har slagit ner i en ledning. Så 
snart vi vet felet lägger vi ut information om driftstörningar på vår hemsida och på Facebook. 
Dessutom skickar vi sms till de berörda hushållen. Vi håller sedan kunderna kontinuerligt 
informerade om felsökning och reparation tills problemet är avhjälpt. 



FIBER

SNABBT BREDBAND VIA FIBERNÄTET
Fibern är lika viktig som el, vatten och avlopp för vårt samhälle. Den ger dig
blixtsnabbt internet, driftsäker och billig telefoni samt nya möjligheter för 
digital tv.

DIN UPPKOPPLING BLIR AVGÖRANDE
Nya tjänster skapar ett behov av ökad kapacitet för internetuppkopplingen och fibern gör 
dig redo för framtiden. Idag kan du få upp till 1 Gbit/s. I framtiden kommer det att gå mycket 
snabbare än så. 

Internetanvändandet ökar varje dag med exempelvis musik- och filmtjänster. Våra hem blir 
smartare och fler saker blir uppkopplade som exempelvis larm, lås och uppvärmningssystem. 
Samhällstjänster som trygghetslarm, förbättrad vård i hemmet och läkarbesök på distans 
ger oss helt nya förut sättningar för ökad livskvalitet. 

FIBER TILL ALLA
Höganäs kommuns bredbandsstrategi är att alla invånare och företag i  Höganäs kommun 
ska ha tillgång till fibernätet. Det är Höganäs Energis uppdrag att genomföra anslutningarna 
som möjliggör tillgång till bredband, tv och telefoni via fiber. 







FJÄRRVÄRME

UPPVÄRMNING MED ÅTERVUNNEN ENERGI
Med fjärrvärme levereras värmen från en central anläggning istället för att 
varje hus har sin egen uppvärmning. I ett samarbete med  Höganäs Sweden 
AB tar vi hand om spill värmen och  levererar fjärrvärme till villor, fler familjs
bostäder och fastigheter i Höganäs stad. Vår egen panncentral förstärker 
leveranssäkerheten.  Miljön i  Höganäs kommun har avsevärt för bättrats 
 sedan fjärrvärmen introducerades. 

FÖRDELARNA MED FJÄRRVÄRME ÄR MÅNGA 
Du slipper oroa dig för köldknäppar och leveranssäkerheten är hög. Priset är fast och justeras 
en gång om året. I fastigheten monteras en fjärrvärmecentral som inte är mycket större än 
ett badrumsskåp. Den sköter sig själv, har väldigt låga underhållskostnader, kräver ingen 
påfyllnad av bränsle och är mycket driftsäker.

SÅ FUNGERAR FJÄRRVÄRME
I den centrala uppvärmningsanläggningen upphettas vatten till hög temperatur. Normalt 
håller vattnet 75–90 grader när det pumpas ut i fjärrvärmenätet. Riktigt kalla vinterdagar 
kan det vara närmare 120 grader. När det uppvärmda vattnet når fram till en fastighet leds 
det in i fjärrvärmecentralen. 

Två värmeväxlare i centralen överför värmen från fjärrvärmevattnet, dels till fastig-
hetens värmesystem och dels till tappvarmvattnet i kranarna. Vid överföringen kyls fjärr-
värmevattnet ner och pumpas sedan tillbaka till fjärrvärmeverket där det värms upp på nytt.



MIKROPRODUKTION

PRODUCERA DIN EGEN EL
Allt fler privatpersoner blir mikroproducenter och börjar producera sin 
egen el från sol, vind eller vattenkraft. För de flesta mikroproducenter 
handlar det huvudsakligen om att bli självförsörjande. Men om din 
mikroproduktionsanläggning levererar mer el än du förbrukar, så får du en 
ersättning för överskottet.

ERSÄTTNING FÖR INMATAD EL
Du får en ersättning för nätnyttan från Höganäs Energi för den el du levererar ut på nätet. 
Nätnytta kan sammanfattas som minskade kostnader i elnätet tack vare din lokala 
elproduktion. Du kan också få ersättning från ditt elhandelsbolag, beroende på vilket avtal 
du har. Om du under ett kalenderår producerar mer el än du förbrukar räknas du som 
nettoproducent. Då tillkommer en årlig avgift för mätning och rapportering från Höganäs 
Energi. 

SÅ GÅR DET TILL
1.  Kontakta en behörig elinstallatör
2.  Elinstallatören gör en föranmälan till Höganäs Energi
3. Om ändrad nätanslutning krävs skickar Höganäs Energi en offert till dig
4.  Höganäs Energi skickar ett installationsmedgivande till elinstallatören
5.  Elinstallatören installerar din produktionsanläggning  

och gör sedan en färdiganmälan till Höganäs Energi
6.  Höganäs Energi byter din elmätare, därefter kan du starta din mikroproduktion

FÖLJ DIN ELTILLFÖRSEL
När din produktionsanläggning är inkopplad och elmätaren är utbytt kan du på vår hemsida 
se din nettoleverans till vårt elnät: https://elforbrukning.hoganas.se/. 







FAST ELPRIS

Ett fast pris passar dig som vill 
ha trygghet och förutsägbara 

elkostnader. 

Det fasta priset påverkas inte vid 
upp och nergångar på elmarknaden 

eftersom priset är upphandlat i 
förväg. Din elkostnad kommer dock 

fortfarande att variera under året 
beroende på din förbrukning. 

RÖRLIGT ELPRIS

Ett rörligt elpris kan ge dig 
en lägre elkostnad om priset 
på elbörsen sjunker. Det har 

historiskt sett varit mest 
lönsamt över tid.

Det rörliga elpriset anpassas 
månadsvis efter elmarknaden. Du 

förbinder dig att vara kund hos oss i 
ett år och kan när som helst byta till 

ett fast pris.

Populärast

HÖGANÄS ENERGI  
HANDEL

KULLABYGDENS LOKALA ELAVTAL
Det självklara valet för dig som bor eller har en verksamhet i Kullabygden. 
Vi levererar prisvärd el från vattenkraft som är en förnybar energikälla. 
Som kund får du nära till snabb och personlig service, allt på samma faktura 
(elnät och elhandel)  samtidigt som du gör miljön en tjänst genom att handla 
grön el. Vinsten går tillbaka till kommunen och dess invånare, det vill säga 
dig själv.

Höganäs Energi investerar i Kullabygden och arbetar för en trivsam och trygg miljö för 
invånare och företag. Det innebär att du som elhandelskund är med och skapar en levande 
bygd.



FÖRETAGSTJÄNSTER

VI STÖDJER DET LOKALA NÄRINGSLIVET
Genom att exempelvis handla lokalt kan företag stötta varandra och hjälpas 
åt att göra Höganäs kommun till en ännu mer attraktiv plats att driva 
verksamhet på.  

LÅT PENGARNA FÖR DIN ELFÖRBRUKNING STANNA I KOMMUNEN
Välj med hjärtat och handla lokalt. Det gör vi. Vi offererar ditt företag ett konkurrenskraftigt 
pris utifrån din årliga elförbrukning. Dessutom samlar vi dina elnätsavgifter och elhandels-
förbrukningar på samma faktura, vilket gör det enklare för dig. 

SNABBT OCH DRIFTSÄKERT BREDBAND VIA FIBER
En fiberanslutning kan förenkla och effektivisera ditt företags verksamhet samt ge dig 
hög drift säkerhet. Fler och fler företag vill skicka och ta emot stora filer snabbt, övergå 
till onlinebaserade mjukvaror och webbtjänster, lagra data och backuper i molntjänster, 
genomföra möten på distans via videosamtal, övergå till IP-telefoni och onlinebaserade 
växelsystem samt koppla upp skrivare, larm och annan teknisk utrustning. 





KONTAKTA OSS!

042 - 33 74 00
hoganas.energi@hoganas.se

Verkstadsgatan 13C i Höganäs

Öppettider vardagar må-fre
08:00 - 12:00 och 13:00 -16:00

Höganäs Energi AB
Besöksadress: Verkstadsgatan 13 C, 263 39 Höganäs

Postadress: 263 82 Höganäs
www.hoganasenergi.se

FiberElhandel Elnät Fjärrvärme

Kundservice Driftsinformation Frågor och svarFelanmälan
KUNDSERVICE

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss på Höganäs Energi. 

Vardagar 8–12 och 13–16: 
kundservice.el@hoganas.se 

042-33 74 00
 

Övrig tid (felanmälan): 042-34 36 00.

KONTAKT


