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Välkommen till ett nytt 
nummer av HEMABinfo! 
Kundinformation i den här for-
men har fått högt betyg i tidigare 
undersökningar och uppskatt-
ningen bland våra kunder är en 
av anledningarna till att vi valt att 
utveckla HEMABinfo med bland 
annat nytt utseende och fler sidor. 

Den 1 december säljer vi våra 
sista 25 % av aktierna i HEMAB 
Elförsäljning AB till E.ON. Det 
innebär att vi helt slutar med 
elhandel och istället fortsätter 
fokusera på att långsiktigt 
kunna nå ”Länets Lägsta 
Priser” för våra kärnverksam-
heter; elnät, vatten, fjärrvärme och 
renhållning. Med låga priser kan 
HEMAB bidra till att Härnösand 
ska bli en ännu bättre stad att leva 
och verka i. 

Vi ses väl på Fokusmässan den 
23-24 oktober på Härnö Dans 
och Konferens!

Billigast på vatten och avlopp

■  Undersökningen går till så att ett fiktivt fler-
bostadshus med 15 lägenheter “flyttas” runt hela 
Sverige och avgifterna jämförs. Totalt ligger alltså 
Härnösand och HEMAB tvåa i länet med 299,95 
kronor per kvadratmeter. Bara Sundsvall ligger lägre.

–  Vår långsiktiga ambition är att erbjuda länets 
lägsta priser på samtliga områden. Den här under-
sökningen visar att vi är på rätt väg, säger HEMABs 
vd Ingemar Forzelius.

På  VA-området behåller HEMAB sin tätposition 

och kommer att behålla den även i fortsättningen 
trots att det nu finns ett behov att höja taxan. Beslut 
om det tas i kommunfullmäktige i slutet av oktober. 
När det gäller renhållning har HEMAB klättrat från 
5:e till 3:e plats.

–  Vi har lyckats hålla vår taxa oförändrad medan de 
flesta andra har höjt, säger renhållningschefen Peter 
Häggström. 

I de övriga kategorierna, elnät och fjärrvärme, 
behåller HEMAB sin placering, fyra av sju kommu-
ner.

–  Vi har lyckats hålla fjärrvärmetaxan för fler-
bostadshus oförändrad sedan i fjol. Tyvärr räckte det 
inte för att klättra förbi någon av de andra kommu-
nerna, säger fjärrvärmechefen Marcus Tärnvik.

HEMAB är fortsatt billigast i länet på vatten och 
avlopp för fl erbostadshus. Totalt har Härnösand näst 
lägst priser i länet när avgifterna för fjärrvärme, el, 
renhållning och VA räknas ihop visar den årliga Nils 
Holgersson-undersökningen.

Mats Andersson och Jan Lundgren kan glädja sig åt att HEMAB erbjuder länets lägsta VA-pris för flerbostadshus.

HEMAB slutar 
med elhandel

Bättre elnät
i Häggdånger

Sök sponsring
för din förening

Träffa 
HEMAB 
på Fokusmässan!
■  Den 23-24 oktober är det dags för Fokus Härnösand, en mässa 
där Härnösands företag visar upp sig för allmänheten och varandra. 
Naturligtvis finns HEMAB på plats och har även en miniföreläsning på 
fredagen.  Välkommen att träffa oss! Mässan äger rum på Härnö Dans & 
Konferens.

Vill din förening 
söka sponsring?

■  HEMAB stöttar goda initiativ i hela kommunen, både i stads-
kärnan och på landsbygden. Några exempel på vad som sponsras under 
2009 är Handelsplats Härnösand, Härnösands Stadsfest, Technichus, 
Härnösands Skoterklubb, Flottningens Dag i  Västanå, Härnösands 
Cykelklubb, Stigsjö Handel och Härnösand Beach Fotboll Cup.
Inför 2010 behöver vi er ansökan senast den 30 oktober. 
Mer information om vår sponsring finns på www.hemab.se

Flottningens Dag i Västanå är en av de aktiviteter som sponsras av HEMAB.
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FJÄrrVÄrME | stADsNÄt | VAttEN | ELNÄt | rENHÅLLNiNG | GAtor & VÄGAr

Ett av HEMABs viktigaste mål är att ge dig Länets Lägsta Priser. 
Det är bra både för dig som kund, för HEMAB som företag och 
för hela Härnösand.

Målet gäller våra tjänster fjärrvärme, renhållning, elnät 
samt vatten- och avlopp. Målet är långsiktigt och vi 
följer upp att vi är på väg åt rätt håll.

Läs mer på www.lanetslagstapriser.se

Välkommen till ett nytt 

orD FrÅN iNGEMAr

Ingemar Forzelius, VDIngemar Forzelius, Ingemar Forzelius, 



HEMAB slutar sälja el

■  – I och med den här affären 
slutar vi helt med elhandel, säger 
HEMABs vd Ingemar Forzelius. 
Vi fortsätter att fokusera på att 
ge Härnösandsborna länets 
lägsta priser på tjänster inom 
elnät, vatten/avlopp, fjärrvärme 
och renhållning, där vi äger och 
förfogar över verksamheterna till 
100 procent. 

HEMAB Elförsäljning 
bildades för tio år sedan och har 
ägts till 25 procent av HEMAB 
och 75 procent av E.ON. Nu 
utnyttjar E.ON en option att 
köpa resterande del av bolaget. 

HEMAB Elförsäljning AB 
kommer därefter att avvecklas.

– För ett litet bolag är det svårt 
att få lönsamhet för en volym-
produkt som elhandel, säger 
HEMABs ordförande Lennart 
Bolander. Den här strukturaffären 
känns rätt i tiden för oss och 
styrelsen har varit helt enig i 
frågan. 

Det här innebär 
försäljningen för dig 
som kund
I Sverige är elmarknaden 
uppdelad i två delar: elhandel 
(den el du förbrukar) och elnät 
(överföringen av el hem till dig). 
I Härnösand är det HEMAB som 
ansvarar för elnätet medan du 
själv väljer vilken leverantör du 
vill köpa el av.

För dig som idag är kund hos 
HEMAB Elförsäljning innebär 
försäljningen en nyhet. Du 
kommer i framtiden att få två 
elfakturor, en från HEMAB 
för elnätskostnaden och en 
från elhandelsbolaget E.ON 
Försäljning Sverige AB för din 
elförbrukning.

  Historik:

Fram till 1996
Elhandel och elnät sitter ihop som tjänst. 
I Härnösand är det Industriverket som 
sköter elnät och elleverans inom sin 
områdeskoncession, ett geografiskt 
område som i stort sett motsvarar 
Härnösands kommun 

1996
Elmarknaden avregleras och elenergi blir 
en handelsvara i Norden. Industriverket 
blir Härnösand Energi & Miljö AB 
(HEMAB) och Härnösand Elnät AB. 
Antalet elhandelsbolag/aktörer blir färre 
som ett resultat av många strukturaffärer 
och bolagsuppköp

1998
Politiska diskussioner pågår om att sälja 
hela eller delar av HEMAB

1999
Beslut om att avyttra HEMABs elhan-
delsverksamhet

2000
Elförsäljningsverksamheten köps av det 
nybildade HEMAB Elförsäljning AB, som 
ägs till 75 procent av Sydkraft (numera 
E.ON) och till 25 procent av HEMAB

2000 - 2009
HEMAB Elförsäljning har levererat 
ungefär 200 GWh per år och har haft 
privat- och företagskunder främst inom 
det geografiska området Härnösands 
kommun

1 december 2009
HEMAB säljer sina 25 procent av akti-
erna till E.ON 

Den 1 december 2009 säljer 
HEMAB sina 25 procent i 
HEMAB Elförsäljning AB till 
E.ON. Därmed äger E.ON 
Sverige AB 100 procent av 
aktierna i elhandelsbolaget 
och du som är elhandelskund 
kommer att överföras till E.ON 
Försäljning Sverige AB.

HEMAB Elförsäljning har levererat cirka 200 GWh el per år. Den 1 decem-
ber 2009 tar E.ON över hela verksamheten.

Daniel Johansson, 
Vattenverket

Namn: Daniel Johansson Ålder: 33
År på HEMAB: Snart 2 år 
Familj: Min fru Catrin och min son Per 
3 år Bor: Bondsjöhöjden, Härnösand 
Fritidsintressen: Löpning, läsa och 
umgås med familj och vänner.

Avloppsvatten pumpas bort

■  – Med den här tekniken 
pumpas avloppet in på vårt tryck-
avloppsnät i stället för med själv-
fall, säger  VA-ingenjör Göran 
Hallberg. Därmed kan vi även 
ansluta fastigheter som ligger längs 
stranden. 
Den stora fördelen är att risken 
för att avloppsvatten av någon 
anledning går ut i havet minskar 
avsevärt. Med LTA kan ledning-
arna också förses med frostskydd 
och därmed förläggas grundare än 
ett konventionellt avloppssystem.

För mer info, Göran Hallberg, 
0611-55 75 73 eller  
goran.hallberg@hemab.se

För första gången används 
pumptekniken Lätt Trycksatt 
Avlopp (LTA) i Härnösand. Det 
är tre fastigheter längs Söder-
sundsvägen som har anslutits 
med den nya tekniken.

Nils Strömqvist, Svevia, och Göran 
Hallberg, HEMAB, arbetar med att 
installera den nya tekniken.

Pumpstation byggs om
■  Kanaluddens avloppspumpstation byggs om med modern 
utrustning, en investering på 700 000 kronor. 
– Investeringen finns med som en miljösatsning i årets budget, 
säger  VA-chefen Jan Lundgren. Den nya utrustningen ökar 
driftsäkerheten och minskar därmed risken avsevärt för att 
avloppsvatten hamnar i havet.
En stor del av Härnösands avloppsvatten passerar Kanaluddens 
pumpstation på sin väg till reningsverket vid Kattastrand.

– i december år 1885 lystes 
Härnösands stad upp av 
25 elektriska båglampor. 
Tillsammans med några mind-
re landsortsstäder i England 
var Härnösand bland de allra 
första städerna i Europa att ha 
elektrisk gatubelysning.

– fjärrvärme i Härnösand 
är miljövänlig; 99 procent 
av tillförda bränslen i ener-
giproduktionen i Härnösand 
kommer från miljövänliga 
bränslen såsom trädbränslen, 
torv och deponigas (Älands 
avfallsanläggning) samt även 
spillvärme från industrin.

Visste  du  att!

Ett omfattande arbete med att 
bygga om elnätet i Häggdånger 
har inletts. Första etappen gäller 
sträckan Häggdånger kyrka 
till sjön Viken i Barsviken. De 
befintliga luftkablarna ersätts 
med markförlagd kabel, som ger 
betydligt säkrare elleveranser. 
Arbetet pågår under hösten så 
länge markförhållandena tillåter 
och återupptas sedan till våren.

Vad gör du på jobbet?
– Jag jobbar som el- och 
automationstekniker på Vatten. 
Det innebär att jag bland annat 
tar hand om den elektriska 
utrustningen som till exempel 
undercentraler och givare.

Vad har du gjort innan dess?
– Jag utbildade mig till elek-
troingenjör på Mitthögskolan 
med examensår 2000. Sedan 

jobbade jag sju år som auto-
mationsingenjör för M-real i 
Husums pappers- och mas-
safabrik innan kärleken drog 
mig till Härnösand och här fick 
jag jobb på HEMAB. 

Vad är det roligaste 
med ditt jobb?
– Den goda stämningen 
på jobbet.

Anställd
Fråga HEMAB!
Har du frågor om våra nya 
elmätare kan du ta kontakt med 
Mätservice via vår växel, 
0611–55 75 00. 
För frågor om fakturan ringer du 
Kundservice, 0611–55 75 05 
eller kundservice@hemab.se

Skarpskyttegatan rustas
■  Skarpskyttegatan rustas 
nu för fullt. Bland annat byts 
bärlagret ut och gatan får helt 
ny beläggning, ny kantsten och 
nya belysningsstolpar. Arbetet 
beräknas vara klart i slutet av 
oktober.
Läs mer om våra planerade 
gatuarbeten på: www.hemab.se 
under Gata/Väg.

Mer deponigas 
blir fjärrvärme

■ Utöver de nya brunnarna har 
anläggningen också ny kondens-
brunn, nytt styrsystem och automa-
tiserad mätning av metan- och syre-
halt samt flöden. Den totala inves-
teringskostnaden uppgår till ungefär 
en miljon kronor. Satsningen 
innebär att produktionen kan öka 
uppskattningsvis tre gånger.
– Det ger oss ökade intäkter så inves-
teringen beräknas vara betald om fyra år, säger renhållningsche-
fen Peter Häggström. Dessutom är det bra för miljön då vi kan 
förbränna mer metangas, som annars bidrar till växthuseffekten.

En moderniserad och utvecklad gasanläggning har körts 
igång vid Älands avfallsanläggning. Elva nya brunnar har 
byggts och totalt finns nu 27 brunnar som levererar deponi-
gas till gaspannan på Saltvikshöjden. Gasen förbränns och 
blir till fjärrvärme.

Bättre elnät 
i Häggdånger

    Vad vill du läsa?
Var med och påverka innehål-
let i nya HEMABinfo. E-posta 
önskemål, idéer och synpunkter 
till info@hemab.se

Peter Häggström, HEMAB
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