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Paul Bergholtz har följt projektet i Tostarp från start till
mål och konstaterar att det är bra med goda grannar.
– Vi har fått mycket hjälp och positivt bemötande från
företagen här ute och i vintras fick vi till och med hjälp
med att skotta snö.

RESAN MOT 100% FOSSILFRI
FJÄRRVÄRME FORTSÄTTER
Snart driftsätter vi en ny biooljepanna
i Tostarp och ökar kapaciteten med 15
MW förnybar fjärrvärmeproduktion.
– Förutom att det är bättre ur miljöhänsyn ger det också en stabilare
värmeleverans under riktigt kalla förhållanden, säger Paul Bergholtz, anläggnings- och systemansvarig fjärrvärme.
Tostarp är Karlshamn Energis tredje
anläggning som förnyas för att drivas
med bioolja.
– Vi har konverterat i Stilleryd och i Mörrum har vi kompletterat den befintliga
anläggningen med en biooljepanna.
Dessa reservanläggningar används
främst när Södra i Mörrum har underhållsstopp och när det behövs extra
värme i fjärrvärmenäten, som under
mycket kalla vinterdagar, berättar Paul
Bergholtz som är byggets projektledare.

När det i höstas var dags att bygga om
den gamla tryckstegringsanläggningen
i Tostarp till en produktionsanläggning
behövde byggnaden växa rejält både
på bredden och höjden. När Paul tar
emot vid anläggningen är projektet i sin
slutfas och vårsolen blänker i de nya
plåtväggarna med gröna inslag.

– De gamla väggarna hade en grön färg
som inte görs längre och i stället för att
köpa nya valde vi att måla om och återanvända en del av de gamla plåtarna.
Biobränslet som används är restolja
som lagras i en 100 kubikmeter stor
cistern. Biljettkuren som står bredvid är
en lösning som Paul kom på under ett
tidigare projekt.
– Jag fick idén när jag körde på stan
och tänkte direkt att en sådan är perfekt
att ha som tankbilarnas mottagningsstation.

Taket på den gamla byggnaden fick
höjas för att få plats med den självsotande biooljepannan som är hjärtat inne
i anläggningen. Man passade även på
att utföra en energismart ”bypass-operation”, berättar Paul.
– Tack vare den här förbikopplingen av
ledningarna här i Tostarp, kan vi minska
värmeförluster och utnyttja energin
ännu effektivare.
Idag är över 99% av Karlshamns
fjärrvärme förnybar och 100% lokalt
producerad. Den största delen kommer
från återvunnen överskottsvärme från
Södra i Mörrum. Med en produktion på
15 MW ersätter Tostarp tre anläggningar
i Svängsta, Asarum och Karlshamn som
nyttjar fossileldade pannor.
– Startdatum är spikat till april vecka 17
för då ska den nya pannan direkt börja
leverera till våra fjärrvärmekunder, säger
Paul Bergholtz.

BLI VÅR
TOA-HJÄLTE

Bara vi och toalettpapper spolas ner!

Undvik stopp och översvämningar
genom att spola smart.
OLA RYDSTRÖM
DRIFTTEKNIKER VATTEN

BLI EN REKO (S)POLARE
Hej Ola! Hur blir man en reko spolare?
– Spola bara ner kiss, bajs och toapapper.
Inget annat.
Varför hamnar så mycket ovälkommet
avfall i toaletten?
– Många tänker nog ”papper som papper”
och spolar ner det av bara farten. Våtservetter i toaletten är ett av våra största
bekymmer. Toalettpapper smulas sönder
men våtservetter sväller och klumpar
ihop sig och fastnar i våra ledningar och
pumpstationer eller orsakar stopp och
skador på din egen fastighet.
Har du något tips på hur man ska
”tänka till”?
– En enkel sak som alla kan göra är att

sätta in en papperskorg eller pedalhink
på toaletten. Gör man det har man ju redan tänkt till och samtidigt hamnar skräpet
där det ska – i avfallspåsen.
140 ton ovälkommet avfall
Varje år tar vårt reningsverk på Sternö
emot stora mängder ovälkommet avfall.
2020 skedde en minskning mot tidigare
år men 2021 ökade den så kallade rensmängden med tio ton till totalt 140 ton,
varav ca 85 ton beräknas vara trasor och
våtservetter.
– Vilket är väldigt mycket i förhållande till
många andra kommuner, säger Joakim
Rosenqvist, Utredningsingenjör Vatten.
Men vi kan bli bättre om vi spolar smart.
Det är väldigt enkelt att bli en toahjälte!

Spola smart. Se till att det finns
en papperskorg på toaletten där
man kan slänga avfall som inte
ska spolas ner.

FLER SPOLA SMART TIPS

Mat och fett. Skrapa ur matresterna direkt i matavfallspåsen och
torka ur stekpannan med papper innan du diskar. Mat och fett i
avloppet lockar till sig skadedjur (råttor) och riskerar att orsaka
stopp, skador och översvämningar i din fastighet eller i va-nätet.

Farligt avfall. Spola aldrig ner överbliven medicin utan lämna in
det till ditt apotek. Undvik att tvätta av dina penslar med färgrester
under rinnande vatten. Samla färgresterna och tvättvatten i en
burk och lämna det till din återvinningscentral.

SÅ HÄR FUNKAR DET
– ELPRISKOMPENSATIONEN

När betalas elpriskompensationen ut?
Elnätsbolagen kunde börja ansöka om
ersättning till sina kunder från och med
den 15 mars för månaderna december
2021-februari 2022.

På vilket sätt gör Karlshamn Energi
utbetalningen till sina elnätskunder?
Elpriskompensationen dras från fakturan.
Om kompensationen överstiger beloppet
för din elförbrukning på den första månadsfakturan, dras kvarvarande kompensation från efterföljande fakturor tills hela
ersättningen är utbetald.
Karlshamn Energi har cirka 8 000
elnätskunder i centrala Karlshamn. Bor
du i ett annat elnätsområde, är det ditt
elnätsbolag som sköter ersättningen.

Karlshamn Energis förhoppning är att det
administrativa jobbet ska vara klart så
snabbt som möjligt så att kompensationen syns på fakturan i april.

Hur mycket kommer jag att få?
Under Mina Sidor som finns i vår app,
eller på hemsidan samt på din faktura
kan du själv se hur mycket du förbru-

Kompensationen gäller för hushåll som
hade en elförbrukning från 700 kWh
under december, januari och februari
månad. Som mest utgår ersättningen
med 2 000 kronor per månad för en förbrukning på 2 000 kWh och uppåt.

kade under de berörda månaderna. På
regeringen.se finns det en tabell på hur
mycket ersättningen blir beroende på hur
mycket el du använt.
Behöver jag som kund göra något för
att få ersättning?
Nej, ersättningen går ut automatiskt om
du uppfyller kraven. Det går inte heller att
själv välja hur utbetalningen ska ske.
Var kan jag läsa mer om elpriskompensationen?
På www.regeringen.se/artiklar/2022/01/
fragor-och-svar-elpriskompensation/
hittar du information och svar på vanliga
frågor.

Elpriskompensationen förlängs med en
månad i södra och mellersta Sverige
Regeringen har föreslagit en förlängd
elpriskompensation för hushåll i elprisområde 3 och 4, som haft en förbrukning
om minst 400 kWh under mars månad.

kronor, beroende på förbrukning. Taket
för stödet kommer vara 2 000 kWh, men
golvet sänks till 400 kWh för att ännu fler
ska omfattas.

Den förlängda elpriskompensationen för
mars gäller endast elkunder i södra/mellersta Sverige och kommer att vara från
en nivå om 100 kronor till maximalt 1 000

Riksdagen tar beslut om förlängd kompensation i början av april. Mer information hittar du på regeringens hemsida.

DET RÖRLIGA ELPRISET

ELOMRÅDE 4

MÅNAD/
ÅR

FEB
2022

JAN
2022

DEC
2021

NOV
2021

OKT
2021

SEPT
2021

AUG
2021

JULI
2021

JUNI
2021

MAJ
2021

APRIL
2021

MARS
2021

FEB
2021

INKL SKATTER
PÅSLAG & MOMS

116,45

151,02

253,50

160,42

120,80

163,33

115,44

95,20

99,90

68,1

60,09

65,18

78,54

EXKL PÅSLAG &
MOMS

89,86

117,51

199,53

125,04

93,33

127,36

89,05

72,88

76,63

51,18

44,77

48,84

59,53

SNITTPRIS 2021: INKL. PÅSLAG (2,8 ÖRE + MOMS) 112,65 ÖRE/KWH. EXKL. PÅSLAG (2,8 ÖRE) & MOMS 86,82 ÖRE/KWH

VI ÄGS AV
INVÅNARNA
I KARLSHAMN

ÅRET 2021 I SIFFROR

100%

87 000

GRÖN EL

METER HAR
GRÄVTS FÖR FIBER

343

99,4% FOSSILFRI

70

PUBLIKA
LADDPUNKTER

FJÄRRVÄRME

KW SOLENERGI
INSTALLERADES

12,1

102

FANTASTISKA
MEDARBETARE

GWH PRODUCERADE VÅRA
VINDKRAFTVERK

3 160 000

M DRICKSVATTEN
HAR LEVERERATS
3

TVÅ

SNABBA MED
ANDERS STRANGE

52

SIDOR HAR VÅR ÅRSREDOVISNING
SOM DU KAN BLÄDDRA I PÅ KARLSHAMNENERGI.SE
UNDER ”OM OSS”

GLAD PÅSK!
ANDERS STRANGE
VD KARLSHAMN ENERGI

Hur jobbar Karlshamn Energi med säkerhet?
– Eftersom Karlshamn Energi är en samhällsviktig verksamhet, ställs höga
krav på att vår organisation alltid har fokus på säkerhet för att kunna
genomföra vårt uppdrag även vid en större störning. Våra kunder kan
känna en trygghet i att vi arbetar hårt för att vid alla tillfällen fullfölja våra
leveranser, oavsett om det är vardag eller orostider.

ÖPPETTIDER UNDER PÅSKEN
14/4 STÄNGER VI KL 12
15/4 STÄNGT
18/4 STÄNGT

Vad gör Karlshamn Energi vid en större störning?
– Skulle våra leveranser av någon anledning inte fungera så har vi en krisberedskap som direkt börjar arbeta med att sätta in åtgärder. Där ingår
även en krisplan som innebär att vi har färdiga rutiner för hur vi ska agera
i olika situationer. Vi behöver alltid vara beredda på oförutsedda händelser
och därför pågår hela tiden ett arbete med planering och analyser.

VI JOBBAR FÖR EN

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

GRÖNARE KOMMUN
Redaktion
Emma Asinger Weibull
Rickard Hultin

0454-818 46
0454-20 48 89

PS. I juni kommer
nästa nyhetsbrev.

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

