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”De senaste åren har vi satsat rejält på att för-
stärka vårt elnät, främst genom att gräva ned 
kabel i marken. Nu börjar dessa satsningar 
bära frukt och det senaste året har störning-
arna varit få. De enstaka störningar som varit 
har vi kunnat åtgärda snabbt. Jag skulle vilja 
säga att snabbhet och effektivitet genomsyrar 
hela organisationen eftersom jag tycker att vi 
är lika duktiga på att åtgärda till exempel vat-
tenläckor.

Vi kommer att fortsätta med att förstärka 
och förbättra vårt elnät. Enligt den ekono-
miska planen så kommer vi att satsa 15 till 
20 miljoner kronor om året de närmaste fem 
åren. Vi fortsätter också vår satsning på vat-
tenkraften och har lämnat in en ansökan till 
miljödomstolen om att få bygga om vår vat-
tenkraftstation i Långgölsmåla. 

Med större turbin och generator kan vi i så 
fall öka produktionen från fyra till fem Gwh.

Projektet med att ta hand om överskottsvär-
men från Södra Cell i Mörrum fortsätter och 
vi hoppas komma fram till en lösning nästa 
år.
Inom vår organisation finns också OKTV som 
både levererar kabel-tv, bredband och nu-
mera även ip-telefoni. 
Det är också en verksamhet som går starkt 
framåt genom att vi kan hålla en bra prisbild 
på tjänsterna och samtidigt ha en hög servi-
cenivå. 
Den lokala förankringen, att det till exempel 
finns en lokal kundtjänst, har också bidragit 
till att OKTV i en undersökning som gjorts får 
högt betyg av kommuninvånarna. 

En nyhet är att vi nu även erbjuder företag 
att köpa en reklamplats i den lokala info-
kanalen. 

VD:n har ordet

Med våra olika grenar blir OKAB en viktig del 
av samhällslivet i kommunen och där ser jag 
samtidigt att vi har ett ansvar gentemot det lo-
kala föreningslivet. 
Sponsring är därmed en viktig del av vår verk-
samhet och ett bra exempel är ungdomssats-
ningen ”Växtverket” i Flora Perssons gamla 
lokaler. Att stödja det ideella arbetet är viktigt 
eftersom föreningslivet bidrar till att skapa en 
attraktiv kommun.

Jag vill med dessa ord passa på att önska alla 
våra kunder en god jul och ett gott nytt år. 
På tal om nytt år så firar vi 80-årsjubileum 
nästa år. Planen är att det bland annat ska 
uppmärksammas med en bok, där historien 
berättas via gamla medarbetare som bidragit 
till att vi är där vi är i dag.”

God jul och Gott nytt år!”

Jörgen Nilsson, VD
Olofströms Kraft AB

“Våra satsningar har resulterat i 

färre störningar”  Elnät är en monopolverksamhet
170 företag äger idag svenska elnät och driver 
dessa med ensamrätt inom sina geografiska 
områden. Anledningen är att det skulle vara 
både samhälls- och ekonomiskt- och miljö-
mässigt olämpligt att bygga parallella elnät 
över hela landet. 
Eftersom det saknas konkurrens granskar 
Energimarknadsinspektionen (EI) nätavgiften 
som nätföretaget tar ut av Dig som kund. EI 
övervakar också att de företag som har till-
stånd, s k nätkoncession följer gällande lagar 
och regler.

Avgifterna skall täcka företagets kost-
nader
Alla kunder betalar en avgift för att vara an-
slutna till nätet (nätavgift). När Du ansluter 
ett hus till elnätet betalar Du en anslutnings-
avgift.
Nätavgifterna baseras på kostnaden ditt elnät-
företag har för elöverföringen (drift och un-
derhåll), kostnader för att vara anslutna till 
region- och stamnätet samt myndighetsavgif-
ter.
(statliga verksamheterna för elsäkerhet och 
beredskap och Energimyndighetens övervak-
ning av svenska elnätsmonopolet).

Fast och rörlig del
Nätavgiften innehåller både fast del (abon-
nemangsavgift) och rörlig del (överförings-
avgift). Den fasta delen varierar, beroende 
på säkringens storlek eller den abonnerade 
effekten. Den rörliga delen varierar med för-
brukningen (öre/kWh).

Din totala kostnad för el
Elkostnaden består av nätavgift, elhandelspris 
samt energiskatt och moms.

För Dig som bor i villa och har en årlig för-
brukning på ca 20 000 kWh är fördelningen 
följande.

Nätavgift    20 %
Elhandel   40 %
Energiskatt och moms  40 %

Elskatten är fr o m 2011 28,3 öre/kWh och mom-
sen som även beräknas på elskatten är 25 %.

Fakta om elnäts-
företagens avgifter



    

Taxeändringar

På grund av ökade kostnader kommer 
nedanstående taxor höjas nästa år:

Elnättaxan höjs from 2011-01-01 (rörlig + 
fast) i genomsnitt med ca 3 % (inkl moms)

Fjärrvärmetaxan förblir oförändrad 2011.

Föreslagen höjning av va-taxan är 5 % (inkl 
moms) för brukningsavgiften (rörlig + fast)
Samt ca 15 % för anläggningsavgiften. 
Förslaget behandlas av kommunfullmäktige 
29 november varför vi bara kan ge en preli-
minär uppgift om höjningen.

De aktuella taxorna finns på vår hemsida: 

www.okab.net
Ni kan också kontakta oss så skickar vi ett 
tryck med taxorna till Er.

Stenbeläggning och oljeduk fångar upp läckage

Miljöarbetet har hög prioritet hos OKAB och 
företaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001. 
Det innebär ett kontinuerligt arbete med åt-
gärder för en bättre miljö på olika områden.
-Det är allt från att källsortera matavfall till 
att sortera koppar, aluminium samt plast- 
och oljekablar i ett 30-tal olika fraktioner.  
Mycket av arbetet är att informera vår  

personal om oli-
ka saker som gör 
oss ännu bättre på 
miljöarbete, säger 
Tom Kotkamaa, 
miljöansvarig på 
företaget. 
Ett bra exempel ur 
vardagen är för-
rådet där två av 
företagets reserv-
kraftverk står. 

Marken de står på är numera stenbelagd 
och under ligger en oljeduk som fångar upp 
all eventuell olja som läcker ut från maski-
nerna, i stället för att den ska rinna ut i mar-
ken. 
-Alla små förbättringar leder till en bättre 
miljö, säger Tom.

Det är inte ovanligt att villaägare behö-
ver en större säkring efter att till exempel 
en värmepump har installerats. I så fall 
ska detta anmälas till OKAB eftersom säk-
ringens storlek ligger till grund för debi-
teringen.

Alla bör kontrollera på sin faktura att an-
given amperestorlek på huvudsäkringen är 
densamma som man har i elskåpet. 

Det kan förekomma att man betalar en för 
hög fast kostnad i förhållande till säkrings-
storleken. Har man högre säkringsstorlek än 
vad som står på fakturan kan detta betraktas 
som strömstöld om utredning påvisar detta. 
Vi  kommer under våren att genomföra kon-
troller för att se att kunden debiteras för rätt 
säkring. 

Den som upptäcker ett fel på fakturan ska 
omgående kontakta en elinstallatör som 
kommer ut och verifierar nivån på säkring-
en. Elfirman ombesörjer sedan det praktiska 

Försäkra dig om att 
du har rätt säkring!

KNUTPUNKT 0505008
Mätarsäkring 25

med att anmäla föränd-
ringen till OKAB.
 En viktig information 
till kunderna är att vid 
driftstörning ta fram 
sin faktura och ange 
knutpunktsnummer. 
De som använder 
e-faktura som vid el-
avbrott inte har till-
gång till sin dator 
bör skriva av knut-
punktsnumret och 
ha det tillgängligt 
vid felrapporte-
ring.



   

GRUPPFÖRSÄNDELSE 
TILL FÖRETAG & HUSHÅLL
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Ska du gräva på din 
fastighet och vill veta 
om där ligger några 
elkablar i marken? I 
stället för att chansa och 
i värsta fall orsaka ett 
kabelavbrott så kan du 
ringa OKAB och begära 
kabelvisning. Kontakta 
OKAB minst tre dagar 
före den dag du vill ha 
kabelvisningen – som 
är helt kostnadsfri. Ka-
belvisningen bokar du 
på telefon 0454-98 000 
eller 070-589 04 41

Visar var elkabeln 
ligger – gratis!

På hemsidan www.okab.net hittar du myck-
et information om både OKAB, OKTV, Mil-
jö & teknik och Miljö & Vatten. Där finns 
också funktionen ”Mina sidor”. Där hittar 
du kundunika uppgifter, samt funktionerna, 
flyttanmälan, mätaravläsning, förbruknings- 
och fakturaöversikt. För att kunna logga in 
behöver du användarnamn och lösenord, 
som du hittar på dina olika fakturor. 
På ”Mina Sidor” kan du till exempel själv 
lämna din avläsning av vattenmätaren.

Se din förbrukning på 
”Mina sidor”

Vi bjuder på bakelser 
till kaffet.

Om Du skickar in avläsningen 
av vattenmätaren i ”mina sidor”  
28/12 – 9/1 så erhåller Du en 
värdecheck på två bakelser.

Fortsatt satsning i Edenryd
Attraktiva bostadsområden ger nya elkunder
Bromölla kommun satsar hårt på att skapa ett attraktivt boende i Edenryd och det har 
bland annat inneburit att 40 nya kunder har anslutit sig till OKAB:s nät. Samtidigt ska det 
byggas nio nya villor i Bommareviken i Olofström.

Stefan Liljegren och Peter Buren vid installation 
av nya anslutningar i Edenryd.

En ny transformatorkiosk har byggts för att säkra 
eleveranserna till det nya bostadsområdet.

-Det är alltid bra med flera anslutna kunder, 
vilket innebär att kostnaderna för drift och 
underhåll av elnätet slås ut på fler abonnen-
ter, säger Anders Viberg, driftsansvarig för 
elnät på OKAB.
I Edenryd är anslutningarna klara till de nya 

bostäderna, villor och hyreslägenheter. Utö-
ver att gräva ner elkabel har OKAB byggt en 
transformatorkiosk i området för att säkra 
upp elleveranserna. 

Området utmed Valjevikens strand ligger 
vackert och enligt Bromölla kommun kom-
mer det att byggas mer i området. Närmast 
väntar anläggandet av en sex kilometer lång 
cykelväg mellan Edenryd och Nymölla.
Stora investeringar har gjorts de senaste åren 
i Valje och Edenryd för att både driftsäkra 
och förstärka elnätet, det handlar om en sats-
ning på ungefär sex miljoner kronor. Och i 
samband med den tilltänkta byggnationen av 
en gång- och cykelväg längs Östersjövägen så 
kommer vi att förstärka elnätet ytterligare.
Vid ombyggnaderna i Edenryd så ökades 
dessutom dimensionen på elledningarna för 
att möta Bromölla kommuns planer på fler 
bostäder i området.
Samtidigt ska nio nya villatomter ut till för  
säljning intill Bommareviken i Olofström. 
Villorna ska ligga på fastigheten som tidigare 
tillhörde Sanders Snickeri, med vacker utsikt 
över sjön Halen.
Det är alltid positivt med nybyggnation och 
nya kunder.

Viktig information!
Fr o m 2011-01-01 går det endast att 
betala fakturor via bankgiro 
(bg 5375-1723)
Inbetalningar via plusgiro upphör 
således.



  

Nu kommer fler kanaler med HD-kvalitet

Nu kommer det snart fler HD-kanaler, 
lovar Anders Wahlberg på OKTV

Hittills har vi bara haft HD på ViasatSport 
och SVT:s programutbud. Framöver kom-
mer vi att få flera HD-kanaler, till exempel 
National Geographic. Vi har indikationer på 
att det finns en efterfrågan på detta från våra 
kunder, säger Anders Wahlberg på OKTV.
OKTV har fått ett bra genomslag för sitt 
utbud och sin service i Olofström. 
-Vi har lika många som bor i villa som i hy-
reshus, upplyser Wahlberg och berättar att 
de hela tiden arbetar för att bli ännu bättre.

Reklam i infokanalen
Nu satsar också OKTV på lokal reklam-tv via 
den egna infokanalen. Det var tidigare en 
kanal som enbart användes för information 
till sina egna kunder, men numera finns det 
möjlighet för företag att köpa reklamplats 
där. Visserligen bara stillbild till bakgrunds-
ljud från Mix Megapol, men intresset finns 
där och företag som köper reklamplats når 
3900 hushåll. Reklamen visas 50 gånger per 
dygn.
-De som vill marknadsföra sig hos oss kan 
vända sig till vår marknadsansvarige Carola 
Karlsson för mer information. Kunden 
behöver bara lämna ett enkelt underlag 
till oss så gör vi tv-format av det. En vanlig 
powerpoint-bild räcker.

Ip-telefoni växer
OKTV levererar som bekant också bred-
band, ADSL-uppkoppling och ip-telefoni. 
Det sistnämnda är en tjänst som bara växer.

-Utvecklingen har varit oerhört bra och 
vi har i dag över 1 000 kunder. Tekniken 
utvecklas också och kvaliteten är i dag minst 
lika bra som med vanlig analog telefoni.  
Numera är det till exempel fullt möjligt att 
betala sin annons på blocket med telefonen 
och vi inför nya tjänster där samtalsbegräns-
ning är en. Jag tror att ip-telefoni är någon-
ting som kommer att fortsätta öka och att 
större delen av våra bredbandskunder väljer 
det i framtiden.
Det finns också en strävan efter att fler av 
kunderna ska ha tillgång till bredband via 
fiberkabel i framtiden och hastigheter på 
100 megabite. Därför läggs rör för fiber-
kabel som regel ned när OKAB gräver för 
jordkabel eller vatten och avlopp. 

-Något som många inte känner till är att vi 
kan leverera ADSL-uppkoppling till nästan 
alla hushåll i Olofströms kommun. Vanligtvis 
sker det via kabel till en teknikbod som står 
jämte Teilas telefonstation. Vi hyr sedan in 
oss på deras ledning med vår egen utrust-
ning, berättar Anders Wahlberg.

OKTV fortsätter att utveckla sitt utbud och satsar bland annat 
på fler HD-kanaler.

Projektet med utbyggnad av det allmänna 
avloppsledningsnätet i Biskopsmåla går 
snart i mål och innebär anslutning av 45 
nya fastigheter.

Sedan slutet av 80-talet råder strängare reg-
ler för enskilda avloppsanläggningar. 
Vid inventering av området kring Biskopsmå-
la, konstaterades att det fanns flera bristfäl-
liga avloppsanläggningar på fastigheter som 
låg intill varandra.
- När så många fastigheter var berörda, så var 
bästa lösningen att kommunen genomförde 
en utbyggnad av den kommunala avloppsför-
sörjningen, vilket också låg i linje med vad 
VA-lagen säger, berättar Lars-Inge Harryson, 
chef för Miljö och Vatten inom OKAB.
För den enskilde fastighetsägaren innebär 
det att en pumpstation ersätter trekammar-
brunnen inne på fastigheten och med tryck-
avloppssystem pumpas avloppsvattnet ut till 
en gemensam tryckavloppsledning och vi-
dare till huvudledningen. 

Bert Mattsson i Biskopsmåla är nöjd med att vara 
ansluten till det kommunala avloppsnätet i stäl-
let för att renovera sin gamla trekammarbrunn.

-I samband med grävningarna lägger vi också 
ned elkabel och bredband så att fastighetsä-
garen får möjlighet till bredbandsuppkopp-
ling via fiberkabel, berättar Lars-Inge.

Permanent lösning
Bert Mattson flyttade till huset i Biskopsmåla 
för tolv år sedan och vid inventeringen fick 
han åläggande om att åtgärda reningsfiltret 
i trekammarbrunnen som var uttjänt. I stäl-
let blev det nu en pump på fastigheten som 
täcks av ett grönt lock.
-Med kommunal anslutning har jag fått en 
permanent och betydligt bättre lösning än 
om jag själv skulle ha renoverat min avlopps-
anläggning. Nu har OKAB ansvaret och vid 
eventuella fel så får jag veta det via ett larm 
inne i huset. Grävarbetet och installationen 
gick väldigt smidigt och jag köpte hela entre-
prenaden av OKAB, berättar Bert.

Bert nöjd med 

anslutningen 
till kommunala 
avloppsnätet



 

  Biobädd skyddar öringen
 En ny biobädd vid reningsverket i 

Jämshög reducerar ammoniumkväve-
halten i det renade avloppsvattnet. 
Investeringen på 2.6 miljoner kronor 
kompletterar reningsprocessen som 
sker i de så kallade Mossadammarna.

För att klara kravet på rening av avloppsvatt-
net anlades en våtmark kallad ”Mossadam-
marna” för sju år sedan och skulle fungera 
som ”efterpolering” av det vatten som kom 
från reningsverket. Men det visade sig se-
nare att ”Mossadammarnas” kapacitet inte 
var tillräcklig för att klara utsläppskravet för 
ammonium och därför kompletterade OKAB 
med en biobädd för nitrifikation. 

-Större delen av det kväve som finns i av-
loppsvattnet är i form av ammonium som 
kan vara skadligt för bland annat laxfiskar. 
För att skydda öringen i Holjeån så har där-
för reningsverket ett krav från länsstyrelsen 
att under perioden juni till och med oktober 
reducera ammoniumkvävehalten i det re-
nade avloppsvattnet till högst åtta milligram 
per liter. I naturen omvandlas ammonium-
kväve, om syre finns närvarande, av mik-
roorganismer till mer harmlöst nitratkväve, 
vilket brukar kallas nitrifikation, berättar 
chefen för reningsverket, Jan Everling.

Det biologiskt och kemiskt renade avlopps-
vattnet fördelas med en roterande spridare 
över en cirka åtta meter hög bädd innesluten 
i en silo av glaserad stålplåt, bestående av ett 
plastmaterial med stor kontaktyta mot vatten 
och luft. På plastmaterialet växer en biohud 
av bland annat nitrifikationsbakterier som 

med hjälp av luftens syre omvandlar
ammonium till nitrat. Anläggningen togs i 
drift i juni 2010 och bidrar tillsammans med 
våtmarken till att riktvärdet för utsläpp av 
ammoniumkväve nu kan klaras.

    
Det kemiskt renade avloppsvattnet fördelas 

med en spridare över biobädden.

    
Jan Everling framför silon 
med den inneslutna biobädden.  

Har du tänkt på vad du släpper 
ut i avloppet? Vatten nybildas inte, 
utan cirkulerar i ett evigt kretslopp och vad 
vi spolar ned i avloppet påverkar reningspro-
cessen och därmed vattenkvaliteten. Nedan 
följer lite tips på vad man bör tänka på i sin 
vardag:

-När du tvättar, anpassa mängden tvättmedel 
efter vattnets hårdhet och hur smutsig tvät-
ten är. Använd miljömärkta produkter och 
undvik tvättmedel med antibakteriella äm-
nen som till exempel silver.
-Använd inte bakteriedödande produkter i 
köket, torka bort fett som samlas i stekpan-
nan och släng pappret i brännbart. Spola 
inte ned fett i avloppet eftersom det stelnar 
och sätter igen ledningarna, både i egna fast-
igheten och i det kommunala ledningsnätet. 
Ha istället en avfallshink i badrummet för 
tops, bindor, plåster, snus etc. Att slänga 
sådant som inte löser upp sig i avloppet or-
sakar problem i ledningar som kräver åtgär-
der och som konsumenten i slutändan  får 
betala. 

-Oljor och kemi-
kalier från gara-
get ska lämnas på 
m i l j ö s t a t i o n e n , 
detsamma gäller 
rester av målarfärg 
och lösningsmedel 
eftersom dessa inte 
kan tas om hand i 
reningsverken, vilket innebär en risk 
för de biologiska reningsstegen. Använd 
miljömärkta produkter eftersom dessa bryts 
ned lättare vid rening av avloppsvatten. Bilen 
tvättar du på en miljöanpassad biltvätt som 
kan ta hand om det smutsiga vattnet.
-Mediciner lämnas till apoteket eftersom re-
ningsverken inte kan rensa bort alla medi-
cinrester, utan de fortsätter till sjöar, vatten-
drag och hav där de påverkar fiskar och alla 
vattenlevande organismer.
-Använd inte onödigt starka rengöringsme-
del när du städar. Det mesta går att få rent 
med såpa, diskmedel och miljömärkta ren-
göringsmedel.

Var rädd om miljön!


