
Upplands Energi har inte höjt nättariffen 
på många år samt har en konkurrens-
kraftig prisnivå. 

Upplands Energi driver ett elnät som 
geogra� skt omfattar nästan halva Uppsala 
samt delar av Heby- och Östhammars 
kommun. Vi driver dock inte elnätet inne 
i själva Uppsala. Det är därför ganska 
naturligt att jämföra Upplands Energis 
nättariff med det pris som en nätkund 
betalar hos ett annat nätföretag inne i 
Uppsala. Nättariffen inne i Uppsala är 
hela 45 % högre. 

Ett av våra fokusområden har under 
� era års tid varit att bygga om elnätet 
så att det blir mer motståndskraftigt mot 
stormar och oväder. Vi har på 5 år byggt 
om nästan 30 % av hela elnätet samt vår 
ombyggnadsstrategi ligger fast och drivs 
av vårt ägardirektiv: Upplands Energi 
skall leverera rätt nättjänstkvalité med 
en konkurrenskraftig nättariff. 

Resultatet av vår mycket ambitiösa 
reinvesteringsstrategi syns tydligt i den 
sjunkande trenden av antalet ström-
avbrott. Vi har under de senaste åren 
mer än halverat förkommande störningar. 

Vi är glada och stolta över att Upplands 
Energi � rar 100 år under 2018 och ser 
fram emot ytterligare 100 år.

Med vänlig hälsning
Joacim Eronen, VD

Nyheter från din lokala elnätsleverantör mars 2018Nyheter från din lokala elnätsleverantör mars 2018

Vår Energi - Nät

Joacim Eronen
VD, Upplands Energi

Upplands Energi har inte höjt nättariffen 
på många år samt har en konkurrens-
kraftig prisnivå. 

Upplands Energi driver ett elnät som 
geogra� skt omfattar nästan halva Uppsala 
samt delar av Heby- och Östhammars 
kommun. Vi driver dock inte elnätet inne 
i själva Uppsala. Det är därför ganska 
naturligt att jämföra Upplands Energis 
nättariff med det pris som en nätkund 
betalar hos ett annat nätföretag inne i 
Uppsala. Nättariffen inne i Uppsala är 
hela 45 % högre. 

Ett av våra fokusområden har under 
� era års tid varit att bygga om elnätet 
så att det blir mer motståndskraftigt mot 
stormar och oväder. Vi har på 5 år byggt 
om nästan 30 % av hela elnätet samt vår 
ombyggnadsstrategi ligger fast och drivs 
av vårt ägardirektiv: 
skall leverera rätt nättjänstkvalité med 
en konkurrenskraftig nättariff. 

Joacim Eronen

45 % skillnad på nättariffen
Diagrammet visar antalet låg- och hög-
spänningsstörningar samt summan av 
dessa under åren 2010-2017.
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Vi träffas på Upplands Energi, Ramsjövägen 46 i 
Björklinge klockan 18.00 torsdagen den 26 april. 
Vi hoppas att så många som möjligt kan närvara. 

Anmälan om deltagande på stämman senast den 
19 april på telefon 018 - 67 84 00 eller via email 
kundservice@upplandsenergi.se

Välkommen på 
Föreningstämma 
den 26 april 2018

Program:
kl 18.00 Registrering i röstlängd och lättare förtäring
kl 19.00 Föreningsstämma

På stämman kan endast registrerade medlemmar rösta. 
För utförligare information om dagordningen hänvisas till 
upplandsenergi.se
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Välkommen som ny Beredare på 
Upplands Energi, hur känns det?
Det känns väldigt bra att börja arbeta, 
direkt efter studierna, på ett lagom 
stort kundnära och framförallt 
drivande företag. Det är väldigt 
lärorikt och spännande. 

Berätta kort om din bakgrund?
Jag arbetade tidigare som produktion- 
och inköpsansvarig inom en annan 
bransch. Jag insåg då hur intressant 
eldistributionsbranschen var och 
valde att studera en 2-årig Yrkes-
högskoleutbildning med inriktning 
Elkraftsingenjör. Under min utbildning 
genomförde jag tre praktikperioder på 
Upplands Energi inom olika arbets-
områden. Utöver det har jag på fritiden 
varit engagerad i Hemvärnet i snart 
10 år.

Vilka är dina ansvarsområden?
Framförallt arbetar jag med att projek-
tera och bereda bygghandlingar för 

nya elanslutningar samt hjälpa 
kunder med be� ntliga anslutningar. 
Åtgärder efter besiktningar och 
eventuella elnätsstörningar ingår 
också i mitt arbete. På sikt kommer 
jag arbeta i rollen som beredskapslagd 
eldriftledare där man ansvarar för att 
alla kunder har el och att planerade 
avbrott genomförs på ett säkert sätt. 

Vad kommer du att tillföra 
Upplands Energi?
Företaget har idag ett högt kvalitets-
tänkande och framåtanda med ny 
teknik där jag hoppas kunna bidra 
med idéer. Då jag kommer från ett 
mindre företag med liknande kvalitets-
tänk och mindre personalstyrka så 
kan jag bidra med mina erfarenheter 
att förenkla kvalitetsprocessen utan 
att ta kraft från kärnverksamheten för 
mycket. 

Möt Upplands Energis nya Beredare

Martin Ögren
Beredare,  Upplands Energi
Martin Ögren
Beredare,  Upplands Energi

För att möta kommande föreskrift- och funktionskrav 
kommer vi under de kommande två åren att driftsätta 
ett nytt mätinsamlingssystem. Samtidigt byter vi ut 
be� ntliga elmätare till mätare med ny modern teknik. 
Utbytet påbörjades förra året och utförs av ett externt 
installationsföretag. Vi beräknar att uppdraget är klart till 
sommaren 2019 och att alla våra kunder då har nya mätare 
installerade. Läs mer om elmätarbytet: upplandsenergi.se/
matarbyte

Forsatt utbyte av 
elmätare under 2018

Den 1 januari 2018 � yttades energiskatten från elhandel 
till elnät enligt beslut från riksdagen. Energiskatten på 
den el du förbrukat från 1 januari 2018 kommer att 
debiteras av ditt elnätsföretag, Upplands Energi. 

Nättarifften har ej förändrats och det innebär inga ökade 
kostnader för dig, bara att energiskatten � yttas från el 
till nät. Energiskatten är 33,1 öre/kWh (41,38 öre/kWh 
inklusive moms).

Energiskatten fl yttas 
från elhandel till elnät

Har du haft ett oplanerat strömavbrott som varat 
i minst 12 timmar i en följd har du enligt ellagen 
rätt till avbrottsersättning. 

Du behöver inte ansöka om avbrottsersättning utan 
den räknas av på din faktura inom max 6 månader. 
Se upplandsenergi.se för mer information.

Avbrottsersättning


