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Därför höjer Umeå Energi elnätspriset
Från och med 1 januari 2011 höjer Umeå Energi elnätspriset med i
genomsnitt 6 procent.
Bakgrunden är att Svenska Kraftnät höjer sina stamnätsavgifter och att
Vattenfall höjer avgifterna för överliggande nät.

Samtidigt planerar Umeå Energi för fortsatta investeringar i elnätet.
– Vi har ett av Sveriges säkraste elnät, med färre och kortare avbrott än de
flesta. Den positionen ska vi behålla och därför genomför vi fortlöpande
investeringsarbeten som stärker nätet. Våra kunder ska kunna lita på att vi

även fortsättningsvis har säkra elleveranser, förklarar Göran Ernstson, vd och
koncernchef, Umeå Energi.

Umeå Energi har bland de lägsta elnätspriserna i Sverige. Av totalt cirka 200
elnätsbolag kommer Umeå Energi på plats 10 i den senaste omfattande
undersökningen från 2010, kallad ”Nils Holgersson-rapporten”.
Även efter höjningen räknar Umeå Energi med att ha ett av de lägsta
elnätspriserna i landet.
– Höjningen från Svenska Kraftnät gör att i stort sett alla elnätsbolag justerar
sina avgifter, förklarar Göran Ernstson.
• För en villa med en mätarsäkring på 20 A och en energiförbrukning på 20
000 kWh blir den nya prishöjningen cirka 25 kronor i månaden.
• För en lägenhet med en mätarsäkring på 16 A och en energiförbrukning på
3000 kWh, blir prishöjningen cirka 6 kronor i månaden.
Det nya priset gäller för alla kunder med mätarsäkring 16-200 Ampere.

För mer information, kontakta:
Göran Ernstson, vd och koncernchef, Umeå Energi 070-650 13 97
Gun Blomquist Bergman, kommunikationschef Umeå Energi 070-642 46 33

Umeå Energi är ett modernt energi- och kommunikationsföretag som på ett
personligt och omtänksamt sätt vill möta kundens behov av säkra och
klimatanpassade produkter och tjänster. Vi är verksamma inom fem
affärsområden: Värme, Elnät, Elhandel, UmeNet och Sol, Vind & Vatten. Vi
erbjuder fjärrvärme och fjärrkyla för ett gott inomhusklimat, samt el,
bredband och kabel-tv. Vi producerar el med vindkraft och i två
kraftvärmeverk och säljer energi till cirka 58 000 privat- och företagskunder i

hela landet. Vi hjälper också våra kunder med energianalyser och
energispartips. Koncernen har 300 medarbetare och omsätter 1,6 miljarder
kronor. Umeå Energi är både miljö- och arbetsmiljöcertifierat (ISO 14001,
OHSAS 18001).www.umeaenergi.se
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