
För tio år sedan valde Susanne och 
Peter Håkansson att sätta in fjärrvär-
me i familjens hem på Sikvägen. När 
det var dags att byta hus valde de 
ännu en gång att satsa på en trygg 
och bekväm uppvärmning.    

– Det bästa med fjärrvärme är att det 
är helt bekymmersfritt, säger Peter 
Håkansson.

De flyttade inte långt – bara tvärs över 
gatan till ett mindre hus som passar 
deras behov nu när nästan alla barnen 
är utflugna.  
– Vi hade växt färdigt, huset blev för 
stort. Samtidigt trivdes vi ju så bra här i 
området, säger Peter. 
 
När makarna Håkansson tar emot i sitt 
ljusa hem så andas allt nytt. De har 
renoverat nästan allt inne men vissa 
bekvämligheter från det gamla huset 
kunde de inte vara utan. 

– Du var direkt inne på att vi skulle ha 
fjärrvärme igen, säger Susanne till Peter. 
– Ja, jag kontaktade Roger på Karls-
hamn Energi och fjärrvärmen var klar 
när vi skulle flytta in. Det gick väldigt 
smidigt med fjärrvärmeinstallationen och 
vi hade ju redan en bra kontakt sedan 
förra gången. Vi hade lite tidspress men 
Karlshamn Energi lyckades lösa det.

Liksom i det förra huset valde de att 
konvertera från uppvärmning med di-
rektverkande el till det som på senare tid 
har börjat kallas för ”streamad värme”. 

– Vi kände inte till fjärrvärme för tio år 
sedan men det kändes helt rätt då ock-
så. Plötsligt hade vi jämn värme i hela 
huset som räckte till alla i familjen, säger 
Peter.

Tack vare att det redan fanns en ledning 
ute i gatan var det enkelt att få fjärrvär-
me. I stället kunde de lägga vintern på 

att måla om och lägga golv innan våren 
och inflyttningsdatumet kom.   

– Jag som är så frusen av mig tycker att 
det är så bekvämt. Och nu när vi passat 
på att lägga in vattenburen golvvärme 
ser jag faktiskt fram emot vintern, säger 
Susanne och ler. 

HEMMA BÄST MED FJÄRRVÄRME

VÄRMANDE
NYHETER FRÅN KARLSHAMN ENERGI OKT 2022

Peter och Susanne tycker att fjärrvärme   
är smidigt och bekvämt.
– Sedan har vi valt serviceavtalet ”Trygg 
värme”, både i det gamla och nya huset. 
Det har visserligen inte hänt något på de 
här tio åren, men det är tryggt.

Värmande fakta   
om fjärrvärme 

2021 värmde vi 50% av alla hushåll   
i kommunen med fjärrvärme. 

98% kom från överskottsvärme som   
vi köpte från Södra cell i Mörrum, reste-
rande från AAK och egna anläggningar. 

99,4% bestod av förnybara energikällor. 

Fjärrvärmepriset i Karlshamn hamnade   
2021 på plats 31 av 290 kommuner 

Frågor om fjärrvärme? Kontakta Roger 
Antonsson på tel 0454-818 27



Vi vet inte hur en eventuell elpriskom-
pensation kommer se ut och vi vet inte 
om det blir effektbrist i vinter med risk för 
växelvis bortkoppling. Det vi vet är att vi 
alla kan se över vår energiförbrukning. 
Vad gör vi av med hemma och vad kan vi 
minska ner på. Badar du ofta och har ett 
eluppvärmt hus? Duscha i stället. Tork-

tumlar du? Lufttorka tvätten. 
Varje kilowattimme du minskar ner på är 

en vinst. Sänker du inomhustemperaturen 
med en grad kan du spara fem procent av 
din energianvändning – för dig med elvär-
me kan det göra stor skillnad i vinter.

För att Sverige ska ha tillräckligt med
elkapacitet under årets kallaste timmar 

måste vi alla se över vår elanvändning. 
Det handlar om att använda elen där 
den gör mest nytta. Små förändringar i 
vardagen kan göra stor nytta – och vi kan 
alla bidra. Ju mindre el vi förbrukar desto 
stabilare blir elpriset och kapaciteten i 
elnätet.

HUR RUSTAR VI OSS FÖR VINTERN?

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

DET RÖRLIGA ELPRISET ELOMRÅDE 4

MÅNAD/
ÅR

SEPT 
2022

AUG 
2022

JULI  
2022

JUNI  
2022

MAJ  
2022

APRIL  
2022

MARS
2022

FEB
2022

JAN
2022

DEC
2021

NOV
2021

OKT
2021

SEPT
2021

INKL PÅSLAG & 
MOMS

321,0 407,31 169,57 236,61 184,86 148,55 208,84 116,45 151,02 253,50 160,42 120,80 163,33

EXKL PÅSLAG & 
MOMS

253,46 322,54 132,35 185,98 144,59 115,54 163,77 89,86 117,51 199,53 125,04 93,33 127,36

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

Höga elpriser, det pratas om elbrist och en hög inflationen på det. Hur förbereder vi 
oss inför vintern – hur kan vi minska vår elförbrukning och vad kan vi tänka på?

ENKLA ENERGI-SPAR-TIPS 

UPPSKATTAD ENERGIFÖRBRUKNING VILLA 
(beräknad på 4 personer/år)

UPPVÄRMNING
50%

VARMVATTEN
25%

HUSHÅLLSEL
tvätt, mat, disk, 
belysning, kyl & 

frys etc
25%

UPPVÄRMNING
  Sänk inomhustemperaturen. Varje grads 
sänkning av temperaturen minskar ener-
giförbrukningen med cirka 5 procent. 

  Har du rum som inte används, sänk 
temperaturen och stäng till.

  Byt ut gamla tätningslister vid fönster 
och dörrar.

 Stäng av golvärme som drivs med el.
 Vädra snabbt.

VARMVATTEN
 Duscha i stället för att bada. 
 Byt till snålspolande munstycken på kra-
nar och kolla så att inga kranar droppar.

 Stäng av vattnet när du tvålar in dig.
 Handdiska inte under rinnande vatten.
 Fyll tvättmaskinen och diskmaskinen 
riktigt och använd gärna energisparande 
program.

HUSHÅLLSEL
 Stäng av apparater du inte använder. 
 Dra ut laddare som inte används.
 Byt till led-lampor och släck belysningen 
i rum och utrymmen du inte använder.

  Koka upp vatten i en vattenkokare om 
du inte har induktionshäll.

 Värm maten i mikron i stället för ugn.
 Ställ in rätt temperatur i kyl och frys och 
håll rent från damm bakom.

Får du värme och varmvatten via fjärrvärme drabbas du inte av samma prissvängningar som ett hem med direktverkande el eller   
med värmepump. Då betalar du en energiavgift per kWh som redan är bestämd. Men släng ett öga på din hushållsel och se efter   
vad du kan göra för skillnad. På Mina sidor kan du se statistik och hålla koll på din förbrukning. Fler energitips hittar du på   
karlshamnenergi.se/el/energitips



BATTERILAGER   
TILL KARLSHAMN

– Anläggningen har en lagringskapacitet 
på 3 Megawatt som ungefär motsvarar 
300 villors förbrukning när den är 
som högst, säger Benjamin Gačanin, 
affärsområdeschef Elnät på Karlshamn 
Energi. 

Benjamin förklarar att etableringen av 
batterilagret är bra eftersom det hjälper 
till och skapar stabilitet i stamnätet. Det 
vill säga då det råder obalans mellan 
hur mycket el som produceras och hur 
mycket el som förbrukas. 
– För att elöverföringssystemet ska 
fungera måste frekvensen på det svens-
ka kraftsystemet hela tiden balanseras 
mot en frekvens på 50 Herz, säger 
Benjamin.

Batterilagring handlar om att man lagrar 
el vid låga effektuttag och skjuter till el 
när det är effekttoppar lokalt, regionalt 
och nationellt, fortsätter han. 

– Även om Ingrid Capacity kommer att 
stötta andra elnät är det här positivt 
också för våra kunder. Skulle det behö-
vas, kan även vi använda anläggningen 

för att kapa Karlshamns effekttoppar. 
Energilagret beräknas vara i full drift 
våren 2023.

– Vi är glada att Ingrip Capacity etable-
rar sig på just vårt elnät. Det innebär 
att vi står ännu bättre rustade inför den 
gröna omställningen och fortsatt elektri-
fiering där vi på Karlshamn Energi har en 
viktig roll att fylla, säger Benjamin. 

FAKTA
Omställningen till förnybara energikällor 
innebär en del utmaningar för vårt elnät i 
Sverige. Förnybara energikällors produk-
tionskapacitet varierar över tid, beroende 
på väder och vind. 

Ett effektivt sätt att hantera det är 
energilagring med batterier. Då kan 
topparna i distribution (överföring av el) 
och produktion utjämnas, samtidigt som 
batterilagringen bidrar till stabiliteten i 
hela elnätet. 

Frekvensstabilitet handlar om kraftsys-
temets förmåga att upprätthålla en stabil 
frekvens efter en störning i balansen 
mellan produktion och förbrukning.

Tack vare bra läge och elnät har Ingrid Capacity valt att 
bygga batterilager i Karlshamn. Ett samarbete med   
Karlshamn Energi och Karlshamns kommun som kommer 
att bidra till ökad stabilitet i elnätet för hela Sverige. 

Ingrid Capacity etablerar sin batterilagring   
vid vår mottagningsstation Karlshamn Västra. 
Fotomontage av Ingrid Capacity

PRISJÄMFÖRELSE
Om hushållet förbrukar 2 000 kWh   
i december månad och det rörliga   
elpriset ligger på: 
–  2,53 kr (som dec 2021) blir elpriset   

5 060 kr. 
–  Om elpriset blir 5 kr/kWh kostar   

elen dig 10 000 kr. 
–  Vid 8 kr/kWh, blir elpriset den   

månaden 16 000 kr.
Sen tillkommer nätavgifter och   
energiskatt till ditt elnätsbolag.

Höststorm,   
avgrävd ledning 
eller ett elfel   
i ditt hus 
Om strömmen går hemma hos dig 
kan det bero på flera olika saker. 
Det kan vara ett avbrott på elnätet, 
en säkring eller din jordfelsbrytare 
som har slagit ifrån.

Börja alltid med att kontrollera din 
egen anläggning först. Vad gjorde 
du innan strömmen gick? Startade du 
en maskin eller hade ovanligt många 
elprylar igång samtidigt. Delvis utan 
el? Kolla om det är en säkring som har 
gått. Är ni helt utan el? Prova slå på 
jordfelsbrytaren.

Är det även mörkt hos grannarna, 
ligger troligen felet på elnätet.
Vid ett avbrott på elnätet är det ditt   
elnätsbolag du vänder dig till för   
information eller för att felanmäla.
 
TIPS FÖR HEMMET NÄR ELEN   
FÖRSVINNER
Tänk på att stänga av dina elektriska 
prylar såsom tv, dator, router, kaffe-
maskin, diskmaskin och tvättmaskin, 
det underlättar för återinkopplingen 
av elen. 
– Ha stearinljus eller annan ljuskälla 
hemma som inte drivs med el som 
solcellslampa, ficklampa eller en   
uppvevningsbar variant.
– Kyl och frys. Öppna dörrarna så 
sällan som möjligt. 
– Tappa upp dricksvatten. Om 
avbrottet blir riktigt långvarigt kan 
trycket sjunka i ledningarna eftersom 
pumparna drivs med el.
– Undvik hissar. Befinner du dig på 
allmän plats eller i ett hyreshus ska 
du inte använda hiss om du känner till 
risken för elavbrott.

På karlshamnenergi.se hittar du fler 
tips som kan vara bra att tänka på 
om strömmen går. Under ”Driftinfo” 
kan du snabbt få koll på om det är 
ett känt elfel på vårt elnät.
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VI JOBBAR FÖR EN 
GRÖNARE KOMMUN

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

PS. Nyhetsbrevet 
utkommer 4 ggr/år.
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VI ÄGS AV   
 INVÅNARNA   
I KARLSHAMN

NYA 
LADDPLATSER 
PÅ GÅNG.

”Totalt bidrog Karlshamn Energi, 
tillsammans med kunder och leveran-
törer, till att 29 200 koldioxidekviva-
lenter inte släpptes ut under 2021”.

Så kan man enkelt summera Karlshamn 
Energis klimatbokslut för 2021, som 
visar hur mycket koldioxidutsläpp som 
har kunnat undvikas tack vare det vi gör 
och hur vi arbetar. 

– Syftet med ett klimatbokslut är att vi 
själva kan ta reda på vår verksamhets 
klimatpåverkan. Både vad som fungerar 
bra och vad som vi kan göra bättre, för-
klarar Mikael Svensson, miljösamordna-
re på Karlshamn Energi.

Klimatbokslutet fungerar även som ett 
bra underlag i miljöarbetet som pågår 
hela tiden, fortsätter Mikael.
– Det är ett bra verktyg för oss att kunna 
göra positiva förändringar och åtgärder 

som gör bäst nytta för en mindre klimat-
påverkan i samhället.

– Vår allra största positiva klimatpå-
verkan i Karlshamn sedan länge är vår 
fjärrvärme. Det är en fantastisk förnybar 
produkt som till mycket stor del kommer 
från överskottsvärme från industrin.   

Energieffektivisering är en viktig del för 
att minska klimatpåverkan i alla våra 
verksamheter. Till exempel inom vatten 
där vi byter till mer energieffektiv teknik 
i våra pumpstationer. Sedan några år 
tillbaka byter vi också ut våra fossild-
rivna bilar till fordon som körs på el och 
förnybart bränsle. 

– Sedan jobbar vi ju också för att 
underlätta för våra kunder att bli mer 
klimatsmarta. Bland annat genom att in-
stallera solcellsanläggningar och publika 
laddstolpar till elbilar, säger Mikael. 

POSITIVT KLIMATBOKSLUT

MIKAEL SVENSSON

MILJÖSAMORDNARE

Karlshamn Energis bidrag till att undvika 
klimatpåverkan under 2021 är lika stor 
som bidraget från 77 st fotbollsplaner 
täckta med solcellspaneler”” SMS-TJÄNST

Registrera ditt mobilnummer på 
karlshamnenergi.se/sms-tjanst/ så 
du inte missar viktiga driftstörningar 
som påverkar dig och ditt hem.

Karlshamn Energi fortsätter att bygga ut 
den publika elbilsladdningen i kommu-
nen. Under hösten har vi startat upp vår 
snabbaste laddare hittills och fler desti-
nationsladdare är planerade i centrum.  

Vid Coop i Strömma står nu, utöver två 
DC-snabbladdare som 50 kW, även en 
ny snabbladdare som ger upp till 150 
kW och kortare laddningstid. Detta är en 
positiv laddbilsnyhet för dig som planerar 
att köra långt och vill ladda upp elbilen 
snabbt. 

Dessutom har Naturvårdsverket bevil-
jat stöd för utökad satsning på publika 
elbilsladdare vid Stortorget och vid Östra 
Piren. Totalt blir det 20 ytterligare ladd-
ningspunkter med minst 22 kW maximal 
effekt som ska vara i drift innan år 2025.

PSST!   
Glöm inte att du som är elhandelskund 
hos oss får 20% rabatt på våra publika 
laddare. Registrera dig som användare   
i vår app!

Nya 150 kW laddaren
vid Stora Coop.


