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Information om 
avbrottsersättning 
• Vid avbrott i elleveransen mer än 

12 timmar utbetalas en avbrotts-
ersättning motsvarande 12,5 % av 
kundens årliga nätavgift. 

• Vid avbrott 24-48 timmar utbetalas 
en ersättning motsvarande 37,5 % 
av kundens årliga nätavgift. 

• För varje nästkommande 24 tim-
mars- period ökas kundens ersätt-
ning med 25 %. Avbrottsersättning-
en betalas ut med automatik inom 6 
månader på fakturan. 

Skadestånd
Avbrottsersättningen påverkar inte 
kundens rätt att begära skadestånd. 
Rätten till skadestånd är för konsumenter 
reglerad i ellagen samt i NÄT 2012K och 
för näringsidkare i NÄT 2012N och H. 
Avbrottsersättningen skall dock avräknas 
från skadestånd som betalas på grund av 
samma avbrott enligt andra bestämmel-
ser i ellagen eller annan lag. 
 
 
Mer information 
På vår webbsida www.olofstromskraft.se 
finns information om konsumentens  
rättigheter, hur man lämnar klagomål, 

vilka organ man vänder sig till för att 
få information eller tvistlösningar med 
mera.
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Ett lokalt företag som Olofströms 
Kraft har sina klara fördelar. Du kan 
besöka oss, eller du kanske ringer 
oss och pratar med en person som 
vet hur det ser ut där du bor. Den 
lokala kännedomen är stor och en 
fördel gentemot andra stora multi- 
nationella företag.  

Alla företag måste tjäna pengar på 
sin verksamhet för att vara livskraf-
tiga. Investeras sedan pengarna för 
att utveckla företaget och samhället 
där vi bor kommer det alla kunder 
till godo. Det är så vi gör på Olof-
ströms Kraft. Vi utvecklar orterna och 
landsbygden där vi finns. Vi kommer 
2018 investera 50–60 miljoner kronor 
i våra olika verksamhetsområden. 
Denna nivå har vi haft som snitt de 
senaste 10 åren, investeringar på 
totalt 500 miljoner kronor. 

Vi fortsätter vädersäkra vårt elnät och

Taxeändringar 2019
Enligt styrelsebeslut 12/10-2018

Fjärrvärmetaxan kommer inte 
höjas. 
 

Vd har ordet

Bra att veta

Förslag att Elnätstaxan höjs (rör-
lig + fast) i genomsnitt med cirka 
4 % (inkl. moms).

Förslag att VA-taxan höjs med 4,5 
% (inkl. moms) för förbrukningsav-
giften (rörlig + fast), beslut fattas av 
kommunfullmäktige. 

De aktuella taxorna finns även på 
www.olofstromskraft.se

ersätta luftledningsnät med jordka-
blar. Detta i en takt på 25 miljoner om 
året. Där vi schaktar lägger vi också 
rör för fiber, för att uppnå Sveriges 
bredbandsmål till år 2025. 

Som ett led i vårt miljöarbete att 
minska användningen av fossilbräns-
le, förstärker vi vår fjärrvärmeproduk-
tion genom att investera i en bioolje-
panna. 
 
Det var en väldigt fin och lång 
sommar. Däremot var den väldigt 
torr. Det regnade lite och det satte 
sina spår genom att vattennivån på 
grundvattnet blev låg. Detta gör att 
satsningen på att ta delar av vårt 
vatten från Bromölla var en helt rätt 
investering. Vi hade inga problem 
med tillgången på vatten vilket 
många andra kommuner hade.

Vår parkverksamhet är en riktig till-

gång för Olofströms kommun. De 
som jobbar med gröna ytor och 
frodiga blomrabatter trivs verkligen 
med sitt jobb. De är ute i alla sorters 
väder för att vi ska få en omgivning 
att trivas i och upplevelser som ger 
livskvalitet.

Med detta vill jag önska er alla en 
God jul och ett Gott nytt år 2019.            

/ Per-Ola Svensson 
vd Olofströms Kraft AB

Vi ser till att 
kommunen lyser
För att vi ska ha trygga och upplysta gator 
är det viktigt att gatubelysningen fungerar 
som den ska. Vi uppskattar därför när du 
hör av dig och meddelar oss om lampor 
längs vägar, gator, gång- och cykelbanor 
som inte lyser. 
Alla stolpar är märkta med ett nummer en 
bit upp på lyktstolpen. Notera gärna detta 
nummer i din felanmälan till oss. Det blir då 
lättare för montören att veta exakt vilken 
lampa det gäller. På så sätt kan vi tillsam-
mans skapa ett tryggt och upplyst Olof-
ström.

Du felanmäler genom att mejla  
kund@okab.net eller ringer 0454 – 980 00



E-faktura Vi tänker på miljön, gör du också 
det? Registrera dig för e-faktura via din 
internetbank eller kontakta oss. Fakturan 
kommer direkt till din internetbank; du sparar 
tid, slipper pappersutskick och krångliga 
OCR-nummer. Dessutom är det snällt mot 
miljön. 

SMS-avisering Vår vision är att ge våra 
kunder säkra leveranser av el, vatten, av-
lopp, fjärrvärme, kabel-TV, bredband och 
telefoni. Men ibland uppstår det störningar 
och planerade avbrott. Vi vill att du som 
kund snabbt och smidigt ska få information 
om avbrott som berör dig. Därför erbjuder 
vi sms-avisering som gör att du får  

        avbrottsinformation direkt i mobilen. 

Vårt system hämtar mobiltelefonnummer från 
aktuell teleoperatör. Alla som är skrivna och har 
en registrerad mobiltelefon på adressen kom-
mer att få ett sms. 

Om du däremot inte har en mobiltelefon re-
gistrerad på din adress, eller till exempel har 
skyddat nummer, oregistrerat kontantkort eller 
äger ett fritidshus i kommunen behöver du själv 
registrera ditt mobilnummer på vår hemsida. 
Självklart informerar vi även om våra driftstör-
ningar via hemsidan och i sociala medier.

Tävling Registrera dig för sms-avisering 
och du kan vinna två biobiljetter. Vi lottar ut 
50 st. biobiljetter till de som registrerar ett 
nytt mobilnummer. Allt du behöver göra är 
att fylla i formuläret på www.olofstromskraft.
se/sms-avisering 

OBS! Det gäller endast mobilnummer som 
       inte varit registrerade tidigare. 

GDPR Kundens personliga integritet är viktig 
för oss och vi vill att du ska känna dig trygg. 
Från och med den 25 maj i år behandlar vi 
dina personuppgifter enligt GDPR (General 
Data Protection Regulation). Läs mer på vår 
hemsida om hur vi hanterar personuppgifter 
och dina rättigheter. 

Kontakten

Den 6 september 1965 anställdes den då 15 
år gamla Dan Orvegren på Olofströms Kraft 
för att renovera och bygga om el-mätare. Då 
hade han nog inte räknat med att han skulle 
bli kvar på företaget i 52 år. Arbetskamraterna 
och trivseln på arbetsplatsen gjorde att han 
aldrig kände att han ville jobba någon annan-
stans.  

Företaget har varit detsamma även om det 
både bytt namn, ägare och flyttat:  
– I början på 1970-talet var kontoret placerat i 
det vita huset upp mot Volvo. Där satt vi med 
mätarjusteringar och allt möjligt därtill, minns 
Dan. Även arbetsuppgifterna har förändrats 
en hel del under 50 år:
– När jag började gjorde vi allt med handkraft, 
det var till exempel att gräva hål, sätta ner 
höga stolpar och gräva ner kabel i marken. 
Det fanns inga grävmaskiner som kunde 
hjälpa till. Speciellt mycket arbete blev det 
på sommaren då det var lättare att gräva i 
marken.  

Det är inte bara arbetssättet som har föränd-
rats. Även säkerhetstänket har utvecklats:  
– Idag har vi bra utrustning och skyddsklä-
der som besiktigas kontinuerligt.  Vi utbildar 
oss mycket mer, lär oss om olika föreskrifter 
och ellära. Då fanns det inget säkerhetstänk. 
Nu undviker vi även tunga lyft vilket var mer 
vanligt förr, t.ex. bar vi all utrustning till var vi 
skulle sätta stolpar. 

Nu väntar livet som pensionär med jobb 
hemma, pyssel i trädgården och långa pro-
menader med hunden. Men helt släpper han 
inte taget om Olofströms Kraft. När vi behöver 
honom finns han där och ställer upp, som den 
eldsjäl han är. 

Ett arbetsliv att 
se tillbaka på



Framtidssäker teknik för tv 
och bredband 
En värld utan internet är svårt att 
tänka sig. På kort tid har internet för-
ändrat vardagen för människor och 
fler förändringar lär det bli när vi får 
snabbare uppkoppling. Framtidens 
internettjänster kommer utvecklas i 
en hastighet som vi idag bara sett 
början på. Detta inom alla områden 
från sjukvård, uppkopplade prylar 
till att handla varor på nätet. För att 
hänga med i utvecklingen blir det allt 
viktigare att det finns ett väl utbyggt 
bredbandsnät. Utan internet är det 
lätt att hamna utanför den service 

som i framtiden kommer via en inter-
netuppkoppling.

Idag kan Olofströms kabel-TV 
leverera 100 Mbit/s bredband till 79 
% av Olofströms kommuninvånare. 
Målet är att vi senast 2020 ska kunna 
erbjuda minst 95 % av kommunens 
invånare bredband med hastighet 
på minst 100 Mbit/s. Några av våra 
pågående utbyggnadsområden just 
nu är Kyrkhult/Björkefall, Vilshult, 
Västanå och Östad. 

Förbättring av  
driftsäkerheten

Elnät

Vi gör ständiga förbättringar på 
vårt elnät. Under 2019 kommer vi 
att göra en ombyggnation på Eke-
ryds 50kV`ställverk. Mellan Pilens 
ställverk och Brostugan kommer vi 
ersätta två befintliga luftledningar 
med en markkabel. Stolparna på 
linjen är dåliga och driftsäkerheten 
är inte längre tillförlitlig. Arbetet 
kräver mycket planering för hur 
man ska ta sig fram med de stora 
och tunga kabeltrummorna. Det 
krävs även speciell utbildning för 
att göra skarvarna på en högspän-
ningskabel. Allt arbete sker i egen 
regi eftersom vi vill utveckla vår 
egen personal och behålla kompe-
tensen inom företaget.  

Just nu är vi inne i slutdelen av 
implementeringen ett nytt fjärröver-
vakningssystem. Systemet kallas 
SCADA system och är placerat i 
vår driftcentral. Vårt nuvarande 
system börjar bli föråldrat och för 
att följa med utvecklingen har ett 
nytt system tagits i drift. SCADA 
systemet ger oss nya möjligheter 
att övervaka och styra brytare i 
fördelningsstationer, frånskiljare i 
ledningsnätet och samla in mätvär-
den och signaler. 

Detta är några av de steg som vi 
tagit mot ett smartare och driftsäk-
rare nät.

Bredband

På www.oktv.se hittar du planerade 
områden för utbyggnad av fibernä-
tet, information och senaste nytt. Du 
hittar även fiberkartan där du kan se 
fastigheter som är anslutna till fiber, 
vilka som har beställt och vilka som 
är intresserade. Du kan även göra en 
intresseanmälan för fiberanslutning. 



Gräset är alltid grönare i  
Olofström
Sommaren 2018 har gått till histo-
rien som den varmaste sommaren 
någonsin. Runt om i Sverige viss-
nade blommorna och gräsmattorna 
blev brunare för varje dag som gick, 
men inte i Olofström. Här pumpade 
vattenverket utan problem ut cirka 
4000 kubikmeter vatten varje dag till 
sina abonnenter. Trots att det inte 
kom en regndroppe på flera månader 
fanns det inget behov av att införa 
bevattningsförbud i kommunen. Men 
kommuninvånarna uppmanades 
ändå vara sparsamma med vattnet 
och inte slösa.

Det var två år sedan vattenförsörj-
ningen säkrades genom invigningen 
av framtidsvattnet. Tack vare projek-
tet som drevs av driftbolaget, Skåne 
Blekinge Vattentjänst (SBVT), kan 

Olofström få fram tillräckligt stora 
mängder renat vatten för att försörja 
hela kommunen. Innan vattnet når 
ut till abonnenterna har det renats, 
avhärdats samt behandlats med UV-
ljus. 

Vatten är vårt viktigaste livsmedel 
och det måste vara bra att dricka 
samtidigt som det ska räcka till alla 
kommuninvånare och industrier. 

Fakta Avhärdning görs på ungefär 
hälften av vattnet från Bromölla och 
innebär att kalciumhalten och alkali-
niteten i vattnet minskas. 
Dricksvattnet i Olofström får därmed 
en hårdhetsgrad mellan 5-6 dH vilket 
är ett mjukt vatten. 

Fjärrvärme

SBVT 

Det senaste året har vi förberett för 
installationen av en ny biooljepanna. 
I december är det dags att ta den i 
drift och vi är då ett steg närmre vårt 
miljömål för fjärrvärme; att år 2025 
vara helt fossilbränslefria. 

Idag står biobränslet för 96,8% av 
fjärrvärmeproduktionen. Den nya 
pannan kommer bli ett komplement 
till flispannan som idag står för den 
största fjärrvärmeproduktionen. 

Vid förbrukningstoppar och driftstör-
ningar är det tänkt att biooljepannan 
ska kunna användas för att täcka upp 
produktionen. På så vis kan vi mins-
ka användningen av gasolpannorna 
och bli ännu mer miljövänliga. 

I den nya pannan kommer vi att 
kunna elda med förnybar olja som 
är gjord av vegetabiliska råvaror från 
växtriket. Oljan kan bland annat kom-
ma från raps, soja, majs och solrosor. 

Förra året hjälpte fjärrvärme till att 
minska Sveriges utsläpp med 1,4 %. 
Stor del av minskningen berodde på 
Energibranschens investeringar för 
att fjärrvärmeproduktionen ska ske 
med förnybar och återvunnen energi. 
Nu kan vi kanske bidra till att utsläp-
pen nästa år minskar ytterligare.

Vi eldar grönt för framtiden

Olofströms kommunalråd Sara Rudolfsson 
t.h. tillsammans med Bromöllas kommunalråd 
Jenny Önnevik t.v. vid invigningen.  



Under sommaren hade vi besök av två 
      grupper ungdomar från Navigatorcen- 
          trum i Olofström. Vi informerade om 
               verksamheten, vilka jobb som  
                    finns hos oss och ungdomarna 
                         fick tillfälle att ställa frågor. 
                             Därefter blev det en gui- 
                                 dad tur på vårt 
                                       Fjärrvärmeverk. 

Studiebesök

På Olofströms Kraft 
finns många olika 
yrkesroller. Under Teknik- 
& Rekryteringsmässan i 
Olofström var vi på plats för 
att informera kring några av 
dem och vilken utbildning som
är lämplig för att nå dit.

Teknik- &  
Rekryterings- 
mässan

Första helgen i maj fylldes Folkets 
hus, Aniaraparken och  
Storlekplatsen med aktiviteter  
och upplevelser för hela  
familjen. När 2018 års  
Medvindsmässa gick  
av stapeln var temat  
Trygghet. Vi tyckte då det 
passade bra att berätta om  
vad vi gör för en trygg och säker 
elförsörjning.

Medvindsmässan

 
 
Som en del av vårt  
miljöarbete, vill vi göra 
det enklare att köra kli-
matsmart. Under hösten 
installerades Olofströms 
första snabbladdare. På 
baksidan av Nya torget 
(Solsidan) finns numera 
tre laddplatser för typ 2, 
CHAdeMO och CCS.  
Driften sköts av Clever.

Elbilsladdare Skördedagen
Kretslopp var temat för 2018 års  
 Skördedag. Tillsammans med   
 Olofströms kommun, Olof- 
strömshus och Olofströms  
 Näringsliv var vi med och  
 arrangerade en dag med  

 aktiviteter, mat och under-
hållning. Det blev en  
 lyckad dag där bland  
 annat Skördekocken   
 Abdullah Mahini,  
 serverade syriska 
piroger.

Metalldagen är ett uppskattat arrangemang i Olofström. 
Liksom många andra var vi där och informerade om vår 
verksamhet. När vi pratade med de vuxna kunde de mins-
ta med hjälp av Kreativum b.la prova programmering av 
robotbollar.

Metalldagen

Hänt under året

Under året har vi varit ute på olika evenemang runt om i kommunen och tagit emot flera studie-
besök. Genom att informera om vår verksamhet vill vi visa på den livskvalitet och nytta vi ger 
Olofström och kommuninvånarna.
Nedan är ett axplock av det vi gjort under året. 

Vi ger livskvalitet



De flesta åskoväder inträffar under sommarmånaderna och just åska 
är den vanligaste orsaken till störningar på stamnätet. Hittills i år har det 
varit 44 störningar på stamnätet som orsakats av åska. De flesta skedde 
vid månadsskiftet juli/augusti. 
Det är inte alltid som det blir störningar på stamnätet när det åskar. Men 
när åskan slår ned i en ledning, blir det en stor överspänning vilket kan leda 
till ett överslag. Då bildas en ljusbåge mellan ledning och jord, enkelt 
uttryckt innebär det att luften leder elektisk ström mellan ledningen och jordad 
del. 
I stationer och ledningar finns reläskydd som har till uppgift att skydda elkraft-
systemet från skadliga felströmmar. När åskan slår ner i ledningen reagerar 
reläskyddet och ledningen som är drabbad kopplas ifrån på mindre än hundra 
millisekunder. Eftersom cirka nio av tio fel på ledningarna är övergående, kopplas 
ledningen till igen automatiskt. Om felet finns kvar kopplas ledningen ifrån igen.  
Ledningsfel innebär nästan aldrig något strömavbrott då det finns alternativa vägar 
(andra ledningar) för elen. Men kunder som har känslig utrustning kan märka störn- 
ingen i form av en spänningsdipp. 
Alla störningar i nätet analyseras av Svenska Kraftnäts analysvakter. Med hjälp av 
data som hämtas digitalt via utrustning som sitter i de olika stationerna, kan analysvak-
terna utreda vad störningen beror på, räknar fram var felet finns och om felet behöver 
undersökas ytterligare. På så sätt kan nätet förbättras och bli mer driftsäkert för dig 
som kund. 

Källa: Svenska Kraftnät

När åskan slår  
och strömmen går

Svenska Kraftnät

Fakta Ett stamnät är ett landsomfat-
tande nät av kraftledningar som knyter 
ihop produktionsanläggningar, region-
nät och nät i grannländerna. Stamnä-
tet omfattar förutom kraftledningarna 
även ställverk, transformatorstationer 
mm.
Det svenska stamnätet, ägs av staten 
och förvaltas och drivs av Affärsverket 
svenska kraftnät.

Park och miljö



Du har väl inte missat nya Mina 
sidor? Vi jobbar med ständiga för-
bättringar för våra kunder och har 
nu uppdaterat både utseende och 
funktioner på Mina sidor. Den största 
nyheten är att du numera kan logga 
in med Mobilt Bank-ID och behöver 
inte ha koll på kundnummer varje 
gång du ska logga in. 
Mina sidor är din personliga Kundser-
vice - öppen dygnet runt, årets alla 
dagar. Där kan du se dina fakturor, 
avtal och dokument som t.ex. flytt-
brev och brev angående leverantörs-
byte. Du har allt samlat på ett ställe 

och slipper massa papper. Du kan 
även rapportera in vattenmätarställ-
ningen och uppdatera dina kontakt-
uppgifter. 
Vill du få koll på din elförbrukning 
kan du på rapportcenter jämföra 
din elförbrukning. Att hålla koll på 
elförbrukningen är ett bra sätt att 
sänka elkostnaderna. Vi läser av 
och samlar in data på den el som du 
använder och du har själv tillgång till 
all information. 
Du hittar Mina sidor på  
www.olofstromskraft.se uppe till 
höger. På hemsidan finns också en 
guide med tips om bra funktioner och 
var du hittar dem. 

Tävla med vårt Julkryss
Tävla och vinn 
fina priser! 

Lös korsordet och 
skicka in meningen som 
du fått fram i de gröna 
rutorna, till: 

Olofströms Kraft AB
Box 303
293 40 Olofström

Eller mejla in det till: 
kund@okab.net

Senast den 8 januari 
2019 vill vi ha ditt svar. 

Skriv namn och adress 
på ditt svar. Märk med 
”Julkryss”.
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