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Tiden går fort när man har roligt 
sägs det, och till hösten är det 
faktiskt 65 år sedan Höganäs 
Energi, eller Höganäs Elverk som vi 
då hette, bildades. 

Mycket har hänt på dessa år, 
och vem trodde på mitten av 
femtiotalet att vi skulle ha 
solcellspaneler på taken, köra 
eldrivna bilar, ha elkablarna 
nedgrävda samt se och prata med 
varandra via skärmar?

Vi använder mer och mer el, 
och fler och fler av invånarna i 
Kullabygden väljer att köpa sin 

el från Höganäs Energi. Som 
kommunalt bolag är vi självklart 
glada för att invånarna väljer 
lokala leverantörer, och nu har 
mer än hälften av alla hushåll i 
Kullabygden sin elhandel genom 
oss. Vi har ingen ambition om att 
bli störst i Sverige på elhandel, 
men vi vill vara det självklara valet 
för dig som har anknytning till 
Höganäs. 

Det finns elhandelsföretag som 
lockar med el till inköpspris och 
unika erbjudanden. Vi säger inte 
att de har fel, men vi ber dig att 
vara uppmärksam på vad som 

kan tillkomma i dolda avgifter, 
bindningstid och liknande. 

Vi tror att vår lokala förankring 
och vårt lokala engagemang 
betyder något. Trygghet och 
enkelhet är viktigt och vi vill vara 
här för dig, både i dag och i många 
år framöver. I stället för att bli 
”pensionär” så fortsätter vi framåt 
och satsar på många flera år i 
tjänst för Kullabygdens invånare. 

Glad sommar önskar vi som jobbar 
på Höganäs Energi!

VI FIRAR 65 ÅR SOM LOKALT ENERGIBOLAG!



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. 
Samtidigt vill vi informera att du 

som elanvändare kan ha rätt till 
avbrottsersättning om elavbrottet 
varat under en sammanhängande 
period om minst tolv timmar. 
För närvarande är lägsta 
ersättningsnivån 1000 kr. 

HUR VARMT 
ÄR DET I 
VATTNET?
Är du sugen på att bada men 
vill veta hur varmt det är i 
vattnet? 
Det sitter sensorer monterade 
under vattenytan runt om i 
bygden, och på Höganäs Energis 
hemsida finns liveuppdatering 
av badtemperaturer från flera av 
Kullabygdens badplatser. Se www.
hoganasenergi.se/kundservice/
badtemperaturer

Är strömmen borta? Vi 
hjälper dig gärna men innan 
du ringer eller mejlar till 
oss, behöver du först göra 
följande:

1. Kontrollera om dina 
huvudsäkringar är hela.
2. Kontrollera om 
jordfelsbrytaren har löst ut.
3. Se om dina grannar också är 
utan ström.
4. Se om elmätaren visar L1, 
L2 och L3 i displayen nere till 
vänster.

Om någon av L1, L2 eller L3 är 
släckt ringer du alltid till oss på 
Höganäs Energi. Då kan det vara 
något fel i leveransen av el från 
oss till ditt boende. Ring oss så 
att vi kan guida dig och för att 
du ska slippa extra kostnader. 
Syns L1, L2 och L3 i elmätaren, 
alla huvudsäkringar hela, 
jordfelsbrytaren är på och 
grannen har ström, men inte 
du, är det sannolikt något fel i 
din egen elanläggning och du 
behöver hjälp från en elektriker.
Vid ett strömavbrott i vårt elnät 
kommer varken L1, L2 eller L3 
visas i elmätaren.

Hur göra en felanmälan:
Under kontorstid (kl 9-12 och 
13-15): Ring 042 – 33 74 00 
eller mejla kundservice.el@
hoganas.se.
Övrig tid: Ring 042 – 34 36 00.

Få sms vid avbrott: 
Vill du få ett sms med 
information från oss när det är, 
eller planeras för, strömavbrott 
hos dig? Anmäl dig till vår 
informationstjänst på www.
hoganasenergi.se/kundservice/
driftinformation

GÖR SÅ HÄR VID 
STRÖMAVBROTT

INFO OM AVBROTTSERSÄTTNING OCH SKADESTÅND



Det är en solig majdag när 
vi parkerar Höganäs Energis 
elbil utanför huset i Väsby. Vi 
ska besöka Lotta och Swen 
Jeppsson för att se hur deras 
solcellsanläggning ser ut. Lotta 
och Swen är Höganäs Energi 
Handels första solcellskunder 
och deras leenden skiner i kapp 
med solen när vi överlämnar en 
blombukett till dem. 

Lotta och Swen har bott i 
Kullabygden i omgångar och i sitt 
nuvarande hus i Väsby har de bott 
i 12 år. Det är ett tegelhus med 
en stor trädgård som sköts med 

vana händer. Här finns vackra 
rabatter, växthus och planteringar 
i krukor och pallkragar, och på 
taket ligger det nya, svarta och 
fina solcellsplattor. De brukar åka 
på semester till Spanien och där är 
det rätt vanligt med solceller. Det 
var kanske där idén till att skaffa 
solceller kom från början? 
Lotta berättar att de bor som i 
ett nav med kort väg till vänner, 
familj och havet. Det är endast tre 
kilometer till stranden och hon tar 
ofta elcykeln när hon ska bada. 
Med elcykel kom medvetenheten 
om att det går att ta sig fram 
utan bil, och därefter kom tanken 

på miljövänligt bränsle, och i 
förlängningen också hur drivmedel 
och energi produceras. 

HAR TÄNKT PÅ SOLCELLER I 
FLERA ÅR
Redan för fyra-fem år sedan hade 
de tankar om egna solceller och 
de gick på informationsmöten 
om solenergi. Det kändes ändå 
lite krångligt, det var dyrt och 
omständligt och det blev inte mer 
med det. Med åren har de fått 
barnbarn, de har en svärdotter 
som är vegan, och tanken om ett 
mer miljövänligt levnadssätt och 
solceller släppte inte. 
Det senaste året har de därför haft 
kontakt med många säljare från 
olika företag i hela södra Sverige. 
Alla säljarna var trevliga och Lotta 
och Swen kände att de lärde sig 
mycket. De hade kommit så långt 

MÖT DE FÖRSTA SOLCELLSKUNDERNA

SÅ SKAFFAR DU  
SOLCELLER

1. Fyll i en intresseanmälan eller 
gå via solcellskalkylatorn på 
www.hoganasenergi.se

2. Vi tar kontakt med dig för 
att bestämma en tid där vi 
tillsammans kan titta över 
platsen du önskar solceller 
på.

3. Du får en offert från oss 
utifrån vad vi kom fram till 
under vårt möte.

4. Godkänner du offerten 
påbörjar Höganäs Energis 
samarbetspartner 
Solotec Energiteknik AB, 
installationen av dina 
solceller.

5. Solcellsanläggningen är klar 
och du producerar din egen 
el.



att de stod och valde mellan 
två leverantörer då Energibladet 
från Höganäs Energi damp ner i 
postlådan precis innan påsk. Och 
där kunde de läsa om nyheten; 
Höganäs Energi börjar med 
solceller! Swen hade faktiskt ringt 
Höganäs Energi några månader 
tidigare och frågat om solceller 
utan att få något positivt besked, 
men nu var det andra toner. 
Plötsligt var Höganäs Energi på 
banan! 
Swen tog kontakt igen och nu 
kunde han få både besök och 
offert från Höganäs Energi Handel. 
Samtliga leverantörer hade 
ungefär samma prisbild och alla 
sa att de kunde leverera ungefär 
samma antal solcellspaneler. 
”Orsaken till att valet blev 
Höganäs Energi var att det känns 
bra att de är nära. De kan komma 
om det är något”, säger Swen. 

ALLT GICK PÅ MINDRE ÄN EN 
MÅNAD
Hela processen från första besöket 
från Höganäs Energi till att 
solcellerna på taket producerar 
ström, tog mindre än en månad. 
”Det gick otroligt fort, och mitt 
i alltihopa fick vi ett godkänt 
bygglov också”, fortsätter han. 
Det är många byggnader och 
områden i Kullabygden som 
är skyddade enligt kultur- och 
miljöhänsyn och då behövs 

det bygglov för solceller. 
Byggnadsnämnden i kommunen 
är väldigt serviceriktade och även 
om de enligt lag kan ha upp till 
10 veckors handläggningstid, så 
gick det mycket snabbare än så för 
Lotta och Swen. 
Lotta berättar att hon tycker att 
det är skönt att växelriktaren inte 
ger något ljud från sig. De har 
den i garaget som är vägg-i-vägg 
med boningshuset och förutom 
att den är ljudlös, så är det också 
positivt att det är lätt att komma 
åt den om det skulle vara något. 
Storleken är heller inget problem, 
och dessutom tycker hon att den 
ser bra ut. 

SER ENERGIPRODUKTIONEN 
PÅ EN APP
Swen följer noggrant med på 
appen där han ser elproduktionen 
från solcellspanelerna. ”Det är 
kul att se vad som händer och jag 
känner att vi gör nytta”, berättar 
han.  Swen har genom åren sett 
solceller på tak, både här i Sverige 
och i Spanien, och varit imponerad 
över de som har valt att skaffa det. 
Nu är de själva en av dem som är 
med och producerar energi. 
”Vi är inte de första med att få 
det berömda vaccinet, men vi 
är de första solcellskunderna till 
Höganäs Energi Handel, och det 
känns jätteroligt!”, avslutar Swen 
med glimten i ögat. 

MÅNGA ÅR  
MED GRATIS EL

Återbetalningstiden för 
solcellerna är ofta mellan 
7 och 9 år och efter det 
producerar du egen grön 
el gratis.

Solceller är en investering 
som möjliggör både 
skattereduktion vid 
installation, samt förtjänst 
och skattereduktion 
vid försäljning av din 
egenproducerade el. 
Med en solcellsanläggning 
som har en livslängd på 25-
30 år blir det många år med 
gratis el.
Genom att ha investerat 
i en solcellsanläggning 
får du själv el utan att 
betala något extra. Du 
blir det som kallas en 
mikroproducent. Vissa tider 
kan din solcellsanläggning 
producera mer el än 
vad du gör av med, och 
denna överproduktion 
får du sälja till valfri 
elhandelsleverantör, t.ex. till 
Höganäs Energi Handel.



Elpriset är beroende av 
tillgång och efterfrågan och de 
senaste åren har det varit stora 
svängningar i elpriset. Vissa 
perioder har haft historiskt 
låga priser, som sedan har 
följts av perioder med höga 
priser motsvarande de vi hade i 
vintras.  
Tillgången på vattenkraft, vindkraft 
och solenergi varierar beroende 
på vädret, och temperaturen 

går upp och ner. Detta påverkar 
elpriserna i Sverige. Många blir 
mer och mer medvetna om sin 
energiförbrukning och väljer att 
investera i egna solcellanläggningar. 
Ju flera som har egen produktion, 
desto lägre efterfrågan blir det på 
vår gemensamma energi, och då 
sjunker energipriserna. Samtidigt 
ser vi att energiförbrukningen 
generellt ökar, och i de perioder när 
den egna energiproduktionen är 

låg och förbrukningen är hög, blir 
också priserna motsvarande högre. 
Alla varken vill eller kan investera i 
egen energiproduktion, och för att 
ha en stabil elkostnad framöver, 
är det justerad förbrukning eller 
fastprisavtal som är alternativen. 
Vi på Höganäs Energi gör vårt 
yttersta för att erbjuda låga elpriser, 
och det är vår samlade förbrukning 
som på sikt kommer att bestämma 
elpriserna. 

HUR BLIR ELPRISET FRAMÖVER? 

Höganäs Energi är en attraktiv arbetsplats 
som expanderar och det senaste året har det 
tillkommit flera nya medarbetare. 
Det är många olika roller som ska fyllas i 
ett energibolag och vi och vi välkomnar från 
vänster; Niclas som teknisk säljare, Aud som 

kommunikationsansvarig, Johanna som
ekonomichef och Christian och Kristoffer som 
elmontörer. Alva som är ny kundtjänstmedarbetare, 
fattas på bilden. Tillsammans med alla andra på 
Höganäs Energi vill de bidra med hjälpsamhet, glädje 
och engagemang till Kullabygdens invånare.

FLER ENERGIHJÄLTAR!



Nils Holgersson-rapporten 2021 visar att 
Höganäs kommun också i år är den näst 
billigaste kommunen i Skåne när det gäller elnät. 
- Vi är naturligtvis stolta över att vi kan hålla låga 
priser och samtidigt inte tumma på kvalitet och 
resultat. Vi måste komma ihåg att vi är ägda av 
samhället varför det är viktigt att ge allra bästa 
service till lägsta kostnad, säger Benny Ulmestig, VD 
på Höganäs Energi.
Det är ett ständigt pågående kvalitetsarbete med 
att säkra och förbättra elnätet i Höganäs, och 
2020 blev det avsatt 37,5 miljoner kronor i ny- och 
reinvesteringar. Planen för 2021 är att investera 22,9 
miljoner kronor och detta belopp inkluderar både 
nedgrävning av luftledningar, nyexploateringar samt 
flytt och utbyte av transformatorer. Totalt är det 

beräknat investeringar på 300 miljoner kronor över 
en tjugoårsperiod fram till 2034. 
Sedan år 1996 ger Nils Holgersson Gruppen årligen ut 
rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara 
resa genom Sverige”. Nils Holgersson Gruppens 
medlemmar är Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, 
Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen 
och Sveriges Allmännytta. I rapporten ”förflyttas” 
en bostadsfastighet genom landet för att jämföra 
kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el 
och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa 
de prisskillnader som finns mellan olika kommuner 
och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta 
priser för kunderna. 
Hela rapporten finns att läsa på: 
www.nilsholgersson.nu. 

Under hösten 2021 kommer 
bolaget Climeon tillsammans 
med Höganäs AB och Höganäs 
Energi, göra en pilotinstallation 
av nästa generation Heat 
Power-teknologi. 
Climeon AB är ett svenskt 
produktbolag inom energiteknik. 
Bolagets unika teknik för 
värmekraft, som kallas Heat 
Power, tillgängliggör en stor 
outnyttjad energikälla och ger 

hållbar el från varmvatten, dygnet 
runt, året runt. Heat Power är en 
billig och förnybar energikälla med 
potential att ersätta mycket av 
den energi som idag kommer från 
kol, kärnkraft, olja och gas.
Restenergi från Höganäs AB 
distribueras redan idag som 
fjärrvärme i Höganäs av Höganäs 
Energi. Climeon kommer att 
integrera både Höganäs AB och 
Höganäs Energis anläggningar för 

att på ett effektivt sätt tillvarata 
den restenergi som inte används 
för fjärrvärmeproduktion. 
Vi på Höganäs Energi ser 
fram emot att bidra till bättre 
utnyttjande av restenergi. Det blir 
ytterligare en del i vårt miljöarbete 
med energieffektivisering. 
Installationen startar nu till hösten 
och projektet kommer att pågå i 
flera år framöver.   

STORA INVESTERINGAR OCH LÅGA ELPRISER

HÅLLBAR EL FRÅN VARMVATTEN

BESTÄLL DIN KALENDER FÖR 2022
Nu kan du som är eller blir elhandelskund 
hos Höganäs Energi Handel beställa din 
kalender. 

Beställ på www.hoganasenergi.se/elhandel/
kalender2022 eller genom att ringa oss på  
042 -33 74 00. 

Sista datum att beställa är den  
31 oktober 2021.



FOTOTÄVLING!  
TA BILDER TILL NÄSTA ÅRS KALENDER
Till kalendern för 2022 söker vi bilder tagna av dig som lever, verkar och semestrar i Kullabygden. 
Du väljer motivet och enda kravet är att det förknippas med Kullabygden. Om din bild utstrålar 
energi blir vi extra glada. Alla bidrag välkomnas!

GÖR SÅ HÄR:
1. Ta en bild som är högupplöst, i liggande format.
2. Skicka bilden i ett mejl, tillsammans med ditt namn 

och mobilnummer, till kundservice.el@hoganas.se 
och märk mejlet med ”Kalendertävling”. 

3. Om bilden innehåller människor som kan 
igenkännas, måste de ge sitt godkännande till 
deltagande. I så fall måste också deras namn och 
mejladress vara med tillsammans med den bild som 
du skickar in.

Skicka in dina bilder senast den 31 augusti 2021.
Bilderna väljs ut av en jury bestående av anställda 
på Höganäs Energi och kan inte överklagas. Vinnarna 
presenteras den 30 september 2021 och utöver en 
kalender får vinnarna även 20 Euronäs för varje bild de 
bidrar med i kalendern. 

DRIFTINFORMATION
För information om strömavbrott 

 och planerade underhåll, se 
 hoganasenergi.se/kundservice/driftinformation

Där kan du registrera mobilnummer som ska få  
information via sms för avbrott på en viss adress. 

VINN  

20 EURONÄS

AVSÄNDARE
Höganäs Energi AB

Verkstadsgatan 13 C
26382 Höganäs

KONTAKT
Tel 042 - 33 74 00

kundservice.el@hoganas.se
www.hoganasenergi.se

ÖPPETTIDER
Vardagar måndag - fredag  

09:00 - 12:00 och 13:00 - 15:00

VILL DU VETA MER OM HÖGANÄS ENERGI?
Följ oss på Facebook, Instagram och LinkedIn för att få veta vad 
som händer på ditt lokala energibolag. Energi är så mycket, och 

alla behöver vi lite energi i vardagen!


