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Karlshamn placerar sig på plats 
36 av Sveriges 290 kommuner 
och är därmed den billigaste 
kommunen i Blekinge när det 
gäller avgifterna för el, vatten, 
fjärrvärme och hushållsavfall. 
Bra va?

I den årliga Nils Holgersson-rapporten 
som kommer i november varje år jämför 
man alla Sveriges kommuner vad gäller 
avgifter på el, vatten, fjärrvärme och hus-
hållsavfall. 2021 hamnar Karlshamn på 
plats 36 av 290 kommuner.

– Det känns bra att vi ligger långt under 
medelpris i Sverige, säger Anders
Strange, VD på Karlshamn Energi.
Vi strävar efter att det skall vara attraktivt 
att bo och leva i Karlshamn. Våra priser 
höjs för att täcka inflation och övriga 
kostnadsökningar och vi försöker alltid 
göra det på en långsiktigt hållbar och 
rimlig nivå. Nästa års prisökningar ligger i 
paritet med andra energibolag i landet.

Källa: www.nilsholgersson.nu

275 888 stycken laddbara personbilar i 
Sverige ställer krav på laddmöjligheter 
både på landsbygden och i stan.

– Vad jag vet har inga av mina hyres-
gäster elbilar än men det är bättre att 
förekomma än att förekommas. Vill vi 
att våra lägenheter ska vara attraktiva 
så måste vi se till så att det finns möj-
ligheter. Så resonerar Claes Distner, 
fastighetsägare i Karlshamn. 

Claes står i startskottet för att installera 
12 laddplatser på Södra Fogdelycke-
gatan i centrala Karlshamn. Fyra ladd-
platser kommer att sitta tillgängliga på 
innergården och åtta platser i garaget.

– Det här är en spännande resa och det 
känns bra att få vara med från början. 
Tekniken i elbilarna utvecklas hela tiden 
och kapaciteten blir bättre och bättre. 
Det är ju det här som är framtiden och vi 
har alla ett ansvar att försöka bidra till en 
lite bättre värld, säger Claes Distner med 
ett leende. 

– Idag har vi ca 70 publika laddplatser 
runt om i kommunen, från Svängsta till 
Matvik och vi planerar för fler. Vi har ett 
fantastiskt fint samarbete med företag, 
fastighetsägare och kommunen som har 
installerat laddpunker, vilket är jätteroligt, 
säger Rickard Holmström, Elingenjör 
Marknad på Karlshamn energi. 

Under de senaste 12 månaderna har de 
laddbara personbilarna i Sverige ökat 
med 75% vilket ställer krav på laddinfra-
strukturen men även på elnätet.

Bor du i villa, rekommenderar Rickard att 
montera en laddbox med lastbalansering 
i elcentralen så att det inte blir så höga 
toppar som kan påverka negativt på 
fastigheten eller elnätet. 

Går du också i laddtankar, hör av dig till 
oss så hjälper vi dig med dina fundering-
ar och frågor, hälsar Rickard.

Källa: Siffrorna är hämtade från elbilssta-
tistik.se och gäller för oktober 2021. 

HEJA
KARLS-
HAMN

CLAES DISTNER, FASTIGHETSÄGARE

CLAES LADDAR 
FÖR FRAMTIDEN



KARLSHAMNS NYA VATTENVERK

Bakgrund
Resan mot ett nytt vattenverk påbör-
jades redan för många år sedan hos 
kommunen. Långasjöns vattenverk som 
byggdes på 60-talet är i väldigt stort be-
hov av att moderniseras och möjliggöra 
högre kapacitet (kunna producera mer 
vatten än vad som är möjligt idag). 2019 
tog Karlshamn Energi över huvudan-
svaret för det kommunala va-nätet och 
därmed även den aktuella frågan om vår 
framtida vattenförsörjning. Utredningen 
är nu klar och vi har tittat på möjlighe-
terna och kostnaderna för att 1; bygga 
om och rusta upp det befintliga vatten-
verket, 2; bygga ett nytt ytvattenverk i 
Långasjön, 3; bygga ett avsaltningsverk 
vid Östersjön eller 4; en kombination av 
ovanstående.

Toini, berätta lite om resan ni gjort 
och vad ni kommit fram till. 
– Det har varit en stor och lärorik resa 
för oss alla. Vi har listat alla tänkbara 
faktorer som är viktiga med ett nytt 
vattenverk, som t ex tillgången- och kva-
liten på råvatten, placeringen av ett verk, 
miljöpåverkan, reningsteknik, ekonomi 
m m. Vi har sedan bedömt vilka faktorer 

som har mer betydelse än andra och hur 
väl de olika investeringsalternativen upp-
fyller dessa faktorer. I en totalsummering 
så vann alternativet att bygga ett nytt 
ytvattenverk vid Långasjön med stöd av 
reservvatten från Mörrumsån, vilket gav 
minst risker till lägst kostnad. Det finns 
många fördelar med Långasjön, vi har 
redan en tomt som är detaljplanerad och 
klar för ett vattenverk och vi har även ett 
tillstånd för vattenuttag, vilket sparar tid. 
Det är en stor utmaning redan idag att 
hålla dagens verk vid liv.

Utöver viktningen så har vi även inter-
vjuat många andra kommuner som har 
genomfört eller befinner sig i samma 
läge som oss. Det har gett oss otroligt 
mycket användbar information och ett 
bra nätverk.

Vissa somrar har vi haft bevattnings-
restriktioner, hur påverkar det oss i 
framtiden om vi fortsätter ta vatten 
från Mien/Långasjön? 
– Med den nya regleringen av Mien 
kommer vi ha en bra tillgång på sötvat-
ten även i framtiden. Att bevattnings-
restriktioner har lagts vissa år har 

egentligen inte berott på vattenbrist i 
Långasjön, utan på kapacitetsbrist i vårt 
vattenverk. Vi hinner, rent tekniskt, inte 
producera tillräckligt till alla samtidigt.

När räknar ni med att börja bygga   
och när blir det klart?  
– Vi går nu in i en upphandlingsfas för 
projektering och skulle kunna vara klara 
för byggstart runt slutet 2023, början 
2024 för att sedan ha ett färdigt dricks-
vatten från det nya verket ca 2027.

Hur sker övergången från det gamla 
verket till det nya? 
– När verket står klart är planen att växla 
över på ett drift- och kvalitetssäkrat 
sätt parallellt med det nya. Då vi valt att 
fortsätta med samma råvatten, bör det 
inte bli några större störningar, vilket 
annars kan vara en av riskerna med att 
byta till bl a avsaltningsalternativet, som 
kan orsaka brunt vatten, avlagringar eller 
t om skador på ledningarna. 

Kommer vattnet bli lika gott?
– Självklart! (säger Toini med ett leende). 
Det är ett av målen med det här projek-
tet. 

Nu är utredningen om Karlshamns framtida vattenverk klart och resan mot 
ett nytt ytvattenverk i Långasjön med större kapacitet påbörjas.   

Vi ställde några frågor till Toini Sjöqvist, Projektledare för ett nytt 
vattenverk på Karlshamn Energi Vatten. Häng med på vår resa 
via, www.karlshamnenergi/vatten/nytt-vattenverk, som 
kommer att fyllas på med löpande aktuell information.

TOINI SJÖQVIST

PROJEKTLEDARE VATTEN

Bilden är en illustration på hur vattenverket skulle 
kunna se ut. Bild: Sweco.



EN MYSIG
HÅLLBAR JUL!

VI ÖNSKAR ER ALLA 

På den här tiden av året lyser adventsstjärnan, granen står 
tänd och ugnen går varm, visst är det mysigt! Men tänk på 
att du kan använda din el lite smartare, spara pengar och 
göra ditt hem lite mer hållbart i jul. 

Mys hållbart i jul

KLURA UT RIM-REBUSEN 
OCH VINN ETT PRESENT-
KORT PÅ KARLSHAMNS 
CENTRUMFÖRENING!
Till ett värde av 100 kr.

Löst det? Härligt! Skicka in ditt svar på karlshamnenergi.se/julmys eller klipp 
längst den streckade linjen, lägg i ett kuvert (glöm inte frimärket) och posta till 
Karlshamn Energi ”Julmys”, Box 174, 374 23 Karlshamn senast den 31/12. 
Vi drar 25 lyckliga vinnare bland de rätta svaren som presenteras på vår 
hemsida under vecka 2. Lycka till!
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Hej tomte-
gubbar. IN
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  Julbelysning är sååå mysigt, men du har väl bytt dina gamla glödlampor 
mot led?

 Återbruk – ta vara på tidningar, kartonger, naturens egna material och 
skapa kreativa julpyssel.

  Pepparkakor, mums så gott! När du har bakat färdigt – sätt ugnsluckan 
på glänt och ta vara på eftervärmen, dessutom får du en härlig julig doft 
i köket. 

 Tina din frysta mat i kylskåpet så minskar du energiåtgången i   
kylskåpet.

  Fett behöver vi alla, men inte i avloppet. Det stelnar och kan orsaka 
stopp och översvämningar som kan resultera i ett extra tråkigt och dyrt 
julfirande... och det vill vi ju inte.

  Inget går upp mot mysiga spelkvällar, ta fram Monopol eller Fia med 
knuff och lägg det där pusslet som väntar. Stäng av Playstation eller 
Xbox och spara några kilowatt.

  Vill du slå på stort, ge bort en laddbox eller varför inte solpaneler i   
julklapp :)

  När tomten varit på besök och julklappen har öppnats, sortera rätt så 
omvandlas ditt avfall till förnybar energi. 

 När julen har dansats ut – återvinn din julgran, lämna granen till   
närmaste återvinningsstation eller stöd en förening som lämnar in dem. 
Win-win.



Ansvarig utgivare
Emma Asinger Weibull 0454-818 46

Box 174, 374 23 Karlshamn
Besöksadress Prinsgatan 45
Telefon växel 0454-818 00
karlshamnenergi.se

VI JOBBAR FÖR EN 
GRÖNARE KOMMUN

NI HITTAR OSS ÄVEN PÅ FACEBOOK, 
INSTAGRAM OCH I VÅR APP. VI SES DÄR!

PS. Nästa nyhetsbrev 
kommer i mars 2022. 

GOD JUL &   
GOTT NYTT ÅR
Avvikande öppettider:
23/12, kl 08-12
24/12, stängt
31/12, stängt
Övriga dagar under perioden 27/12-7/1   
är det öppet mellan kl 8-12 och 13-16. 

DET RÖRLIGA ELPRISET ELOMRÅDE 4

MÅNAD/
ÅR

NOV
2021

OKT
2021

SEPT
2021

AUG 
2021

JULI 
2021

JUNI 
2021

MAJ
2021

APRIL
2021

MARS
2021

FEB
2021

JAN 
2021

DEC 
2020

NOV 
2020

OKT 
2020

INKL SKATTER 
PÅSLAG & MOMS

160,4 120,8 163,3 115,4 95,20 99,90 68,1 60,09 65,18 78,54 71,41 58,03 53,70 42,86

EXKL SKATTER, 
PÅSLAG & MOMS

125,04 93,33 127,36 89,05 72,88 76,63 51,18 44,77 48,84 59,53 53,83 43,12 39,66 30,99

SNITTPRIS 2020: INKL. MOMS 42,29 ÖRE/KWH, EXKL.MOMS 33,83 ÖRE/KWH

Gröna tomte-  
nissar på stan
Strosade ni runt på julskyltningen i Karls-
hamn den 28 november så kanske ni såg 
några gröna tomtenissar som delade ut 
paket till barnen. Paketen gick i rasande 
fart och förhoppningsvis kunde vi glädja 
några barn nu i juletider :) 

Vi försöker göra riktade event och täv-
lingar till olika målgrupper. Det är svårt 
att nå er alla samtidigt, men det är alltid 
så roligt att träffa er fysiskt. Håll utkik på 
vår Facebook eller Instagram var vi dyker 
upp nästa gång.

NYA SMARTA 
VATTENMÄTARE 
Din vattenmätare byts ut med 
jämna årsintervaller och när det 
är dags för ett besök hos dig, 
installerar vi en ny smart digital 
mätare. Tekniken i de nya mätar-
na gör bl a att vi kan upptäcka 
och laga fel mycket snabbare.

Vi höjer även säkerheten när vi 
utför bytet. Med en mätarkonsoll 
runt mätaren, undviker vi att ev. 
skada befintliga rör och ledningar 
i er fastighet. Har ni ingen mätar- 
konsoll, tar ni kontakt med en 
vvs-firma innan vårt byte. Mer 
information kommer via brev   
när det är dags för mätarbyte   
hos dig. Läs mer på www.karls-
hamnenergi.se/vatten/vattenma-
tarbyte.

Från och med januari 2022 kommer 
din faktura varje månad. 

De flesta har redan månadsfaktura så 
ändringen gäller endast de som fortfa-
rande får sin faktura varannan månad. 
På www.karlshamnenergi.se/autogiro 
anmäler du dig till autogiro. E-faktura 
beställer du i din internetbank.

MÅNADFAKTURERING

Alexia och Petra 
skiner i kapp på 
Lilla Torg.

5/1, kl 08-12
6/1, stängt


