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Härnösand Elnät – din lokala nätägare
Härnösand Elnät sköter underhåll och investeringar av 150 mil ledningar,
ställverk och transformeringsställen. Modern teknik och material av hög
kvalitet kännetecknar vårt arbete samt tryggar din elförsörjning.Vi mäter
elförbrukning i fastigheter och rapporterar till din elleverantör. Arbete
med trädfällning nära elledningar, att visa var kablar är nedgrävda, sköta
gatubelysning, ordna tillfällig el till byggen är också saker som vi hjälper
till med.Vi finns till för dig.Välkommen med dina frågor.

Härnösand Elnät

Trygg och pålitlig elförsörjning – dygnet runt, året om

Elens väg till hushållen

PRODUKTION
I Sverige dominerar vattenkraft och
kärnkraft. I Härnösand finns vindkraft och
biobränsleeldad kraftvärme. Alla kraftverk
och förbrukare sitter ihop via Svenska
Kraftnäts stamnät.

DISTRIBUTION
Energiförluster uppstår vid överföringar,
högre spänning – mindre förluster.
Upp- och nedtransformeringar sker i flera
steg innan elen når kunden. I Härnösand
transformeras spänningen i fördelningsstationer och därefter i nätstationer för
att spänningen ska få ”vägguttagsstorlek”
230 volt.

EL I HEMMET
Elström produceras i samma ögonblick du
behöver den. När du slår på kaffebryggaren kommer elen från ett kraftverk
nära dig. Kanske är det vindkraftverket på
Vårdkasen som producerat din elström.
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Tryggt & säkert
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Elnätet – ”ryggraden” för din elanvändning
Det är Härnösand Elnät som ser till så strömmen kommer
fram till dig. Tryggt och säkert – året om.

Ingen ström utan elnät

Det är Härnösand Elnät som ser till så
elströmmen kommer hela vägen till dig.
Dygnet runt, året om, håller vi koll på 150
mil elledningar, ställverk och tranformeringsställen i Härnösands kommun. Om fel
inträffar avhjälper våra kunniga elmontörer
problemen snabbt. Som kund hos oss kan
du vara trygg. Vi ser till att du och alla
andra av våra 16.000 kunder har el när ni
behöver den.

Exakt mätning – bra för dig
Du ska bara betala för den energi som
du använder, varken mer eller mindre.
Att mäta din exakta elförbrukning är en
mycket viktig uppgift för oss. När det
gäller mätning och rapportering tillhör vi
faktiskt de absolut bästa i landet. Det är vi
stolta över.

Härnösand Elnät – ger
mer service än du tror

Härnösand Elnät kan hjälpa till med mer
än du tror. Vi visar dig var nergrävda
kablar finns när du ska göra arbeten på
din tomt. Ska du fälla träd i närheten av
ledningar kan vi hjälpa till med arbetet.
När du vill ansluta el är det vi som
hjälper dig att ordna abonnemanget.
Behöver du tillfällig bygg-el eller vill
ändra din elanslutning, ordnar vi det
också. Härnösand Elnät sköter även gatubelysningen på uppdrag av kommunen.

Nätavgift – fast och rörlig del
Nätavgifterna ska täcka kostnaderna för
elnätet. Den fasta delen beror av hur stor
strömstyrka du som mest vill kunna ta
ut. Begränsningen beror av huvudsäkringens storlek eller den abonnerade effekten (större företag). Den rörliga delen av
nätavgiften kan liknas vid en ”transportkostnad” och beror på din förbrukning.

