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KONTAKTA OSS GÄRNA! 
Hos oss får du snabba svar och goda 

råd på alla dina frågor och funderingar.

Upplands Energi upplandsenergi

Gränbystadens galleria Uppsala
&

Ramsjövägen 46 Björklinge
018 – 67 84 00

kundservice@upplandsenergi.se 

Riksdagen planerar att driva igenom en ny reform – den 
”elhandlarcentriska modellen” – som om den genomförs 
kommer att driva upp kostnaderna samt sänka service-
nivån för våra kunder. 

En del av det ursprungliga syftet med den ”elhandlarcentriska 
modellen” är mycket gammal, egentligen från den tid då svenska 
folket betalade sina räkningar via papper och penna. Tanken 
med reformen är bla att slippa två fakturor, en från elhandlaren 
och en från elnätsföretaget, och istället få allt på en faktura. 
Idag betalar övervägande delen av kunderna sina fakturor 
digitalt. Andelen som betalar via pappersfakturor sjunker 
stadigt och mycket snabbt  –  och i takt med denna utveckling 
minskar det eventuella besväret med två pappersfakturor. 

En Sverigecentraliserad IT-systemlösning med kostnader 
i miljardklassen måste till för att realisera den ”elhandlar-
centriska modellen”. 

I detta IT-system ska information om Sveriges ca 5 miljoner 
elkunders anläggningar och elkonsumtion vara tillgänglig 
för Sveriges ca 120 st elhandelsföretag. I förarbetet till 
reformen har tex  Försvarsmakten samt Datainspektionen 
ifrågasatt reformen i ett säkerhetsperspektiv – samhället 
och dess innevånare blir oacceptabelt exponerat för 
eventuella cyberbrott. 

Vi föreslår att Riksdagen, innan den tar ett beslut, analyserar 
de kundnöjdhetsundersökningar som energibranschen 
genomfört och vilka parametrar som egentligen ger nöjda 
kunder. Upplands Energis analys ger att nöjda kunder erhålls 
genom konkurrenskraftiga priser, en bra leveranskvalite samt 
en bra kundservice, inte genom en kostnadsdrivande reform 
i miljardklassen.

Elithockeyspelare från Östervåla

Oscar Pentler 20 år, elithockeyspelare bördig från Östervåla

Oscars hockeyäventyr startade i Öster-
vålas ungdomslag, via SK Iron och sedan 
till elithockeygymnasiet i Uppsala och 
nu spel för Almtuna i allsvenskan. Oscar 
berättar att intresset för hockey har funnits 
i familjen i � er generationer och nu är det 
han och hans bror som är aktiva. 

Oscar tränar hårt och har höga ambitioner 
med sin elitsatsning. Oscar småler lite och 

har något i blicken då vi lämnar honom 
i ishallen, en blick som säkerställer 
energi och fortsatt hårdsatsning på sitt 
framtida hockeyäventyr. 

Vi på Upplands Energi känner oss lite 
stolta – oavsett var i den stora hockey-
världen Oscar spelar i framtiden så är 
han en upplänning och vi följer honom 
gärna på den resan.

Nyfi ken på värmepump till din bostad?

1000 kr
rabatt för 

elkunder**

Fujitsu luft/luft värmepump

• Energieffektiv
• Tystgående
• Miljövänligt kylmedium R32

Från 18 900 kr monterad och klart med ROT* 
Från 17 900 kr monterad och klart med ROT*
och elkundsrabatt**

*Enkel installation av väggmonterad luft/luftvärmepump ingår; 
utomhusdel monteras på väggkonsol, el kopplat till be� ntlig brytare, 
max 5 meter mellan ute- och innedel. El anslutning till arbetsbrytare 
max 3 meter från utomhusdel. **Rabatt på 1000 kr gäller för dig som 
är elkund eller blir elkund. Kampanjpriser gäller t om 2019-12-31. 


