
Vi är i ledningen

Miljövänligt, Lokalt och Hållbart
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Ett samarbete som gynnar alla
Oavsett vilka tjänster du köper från oss, ser vi till att hitta lösningar utifrån dina behov och 
önskemål.	Vi	finns	där	du	finns.	Det	innebär	att	vi	kan	ge	dig	nära	och	personlig	service,	
men	också	att	vi	brinner	för	Kristianstad	kommun,	precis	som	du.	Tillsammans	kan	vi	skapa	
innovativa och klimatsmarta tjänster för din verksamhet. Nyttja vår breda och djupgående 
kunskap	för	att	leda	ditt	företag,	din	fastighet	eller	förening	in	i	framtiden.	Tillsammans	ska-
par vi ett hållbart samhälle och ett blomstrande näringsliv. För det gynnar oss alla.

Fjärrkyla – 
minska dina 
kostnader 
och elför-
brukning

Skräddarsydda	elavtal	för	ditt	företag
Sidan 7
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Sidan 9

Säker	och	smidig	elbilsladdning
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– problemfritt och prisvärt
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Snabbt	och	säkert	med	fiber
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Fjärrvärmen är enkel att koppla på, kräver inga skrym-
mande anläggningar och produceras av nära 100 procent  
miljövänligt biobränsle i vårt fjärrvärmeverk Allöverket.  
I processen kan vi dessutom producera 100 procent fossilfri 
el. På så sätt maximerar vi nyttjandet av energi som annars 
skulle gått till spillo – en lösning som både ger dig miljö-
vänlig uppvärmning och som håller för framtiden. 

Vår prismodell
Med vår prismodell får du ännu fler möjligheter att effekti- 
visera din energiförbrukning. Den består av två delar: 
ett energipris och ett effektpris. Energipriset är säsongs-
beroende, medan effektpriset baseras på din fastighets 
dygnsmedeleffekt.

SMS-aviseringstjänst	för	fastighetsägare 
Med vår SMS-tjänst får du aktuell information dygnet 
runt, till exempel om problem uppstår med fjärrvärme- 
leveransen till just ditt område. Du ansluter dig enkelt  
till tjänsten via vår hemsida.

Serviceavtal	för	fjärrvärme 
– tryggt och bekvämt
Med ett serviceavtal till din fjärrvärmecentral säkrar du 
bästa möjliga värmekomfort, minimerar risk för stör-
ningar och minskar dina kostnader. Om något oväntat 
skulle inträffa kan vår personal snabbt hjälpa till – dygnet 
runt, året om. 

Läs mer om prismodellen och fjärrvärmeavtal på vår hemsida 
eller kontakta någon av våra säljare för personlig service.

Fjärrvärme – problemfritt och prisvärt
Få bekymmersfri uppvärmning som är leveranssäker, trygg och prisvänlig. Vår fjärrvärme är det 
bästa och mest miljövänliga alternativet att värma upp fastigheter och vatten.

I Allöverket i 
Kristianstad produceras 

fjärrvärmen av nära 100% 
biobränsle, det vill säga rester 

som blir över när man avverkar 
skog för andra ändamål. 

Fjärrvärme är hållbart och 
en god investering för 

framtiden.

Via QR-koden kommer du  
rätt direkt på vår hemsida.
www.c4energi.se

FJÄRRVÄRME
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Via QR-koden kommer du  
rätt direkt på vår hemsida.
www.c4energi.se

Fjärrkyla är en perfekt lösning för stora lokaler, flerfamiljs- 
hus och kontor. Genom att ha en stor kylanläggning i 
stället för flera små, minskar din elförbrukning och därmed 
dina kostnader. Dessutom får du ett behagligt inomhus-
klimat, slipper störande buller från utomhuskylare och 
minskar användningen av köldmedel, jämfört med tradi-
tionella system.

En hållbar lösning
Vår fjärrkyla kommer från kallt grundvatten som skickas 
till din fastighet. Vattnet är sådant som ändå måste pum-
pas upp för att inte orsaka översvämningar i Kristianstad, 
så det är en vinst för både miljön, staden och dig.

Fjärrkyla 
– minska dina kostnader och elförbrukning
Minska	din	elförbrukning	med	ett	smidigt	och	lättskött	kylsystem.	Med	fjärrkyla	från	C4	Energi	i	din	
fastighet gör du dessutom miljön en stor tjänst. 

”Svalare 
träningslokaler och 

bättre inomhusluft är något 
våra medlemmar önskat sig 

länge. Därför känns det fantastiskt 
bra att vi under hösten har install-
erat fjärrkyla. Nu är det svalt och 
skönt i lokalerna, även under de 

svettigaste passen.”

Jenny Karström,  
Friskis&Svettis i 

Kristianstad

FJÄRRKYLA
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Fiber är framtiden – och en klok ekonomisk investering. 
Det ger din verksamhet möjlighet att både växa och nyttja 
fler nya, innovativa tjänster som till exempel IoT (Internet 
of Things) och smarta hem. Du får direkt högre kapacitet 
med snabbare svarstider, stabilare signal och ett driftsäkert 
nät, vilket sänker dina driftkostnader. Fiber är dessutom 
billigare än AXE och kopparledning, där det senare är på 
väg att försvinna. Ett bra fibernät ökar också värdet på din 
fastighet vid en framtida försäljning. 

På C4 Energi är vi stolta över att ligga i framkant när det 
gäller utbyggnaden av fibernätet. I dag har nästintill hela 
Kristianstad kommun tillgång till fiber och vi fortsätter 
ständigt att utveckla nätet.

Anpassade	helhetslösningar
Vi erbjuder skräddarsydda fiberlösningar för företag, fler-
familjshus och bostadsrättsföreningar. Kontakta gärna oss 
och få hjälp med en helhetslösning.

Stort	utbud	av	tjänsteleverantörer
Med C4 Energi får du valfrihet. Med ett stort urval av 
tjänsteleverantörer kan du välja den som passar just din 
verksamhets behov.

Svartfiber	och	operatörshotell
Säkerställ dina kommunikationsbehov och styr din trafik 
själv med svartfiberförbindelse via C4 Energi. Vi erbjuder 
även uthyrning i vårt operatörshotell med komplett över-
vakning och reservkraft.

Snabbt	och	säkert	med	fiber
Spara	hundralappar	varje	månad	och	få	en	driftsäker	uppkoppling.	Med	fiber	höjer	du	inte	bara	
värdet på din fastighet, utan framtidssäkrar även din verksamhet – oavsett vilken kapacitet du kan 
behöva framöver.

”Vi 
hade inte 

förväntat oss att det 
skulle gå så smidigt och bra. 

Fjorton dagar före kopparnätet 
försvann hade vi fiber och vi 

klarade av att köra på för fullt 
i verkstaden hela tiden. Den 

hjälpen vi fick från C4 Energi var 
fantastisk.” 

Mose Freyer,  
Mose’s Bil & Lack

Via QR-koden kommer du  
rätt direkt på vår hemsida.
www.c4energi.se

FIBERNÄT
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Samla data oberoende av strömkälla eller internetanslut-
ning, till exempel på en åker, i fordon, fastigheter eller en 
brunn. Du får information om faktorer som kan påverka 
verksamheten i realtid och möjlighet att se trender över tid.

Uppkopplad	smart	teknik
Internet of Things, IoT, är ett samlingsbegrepp för saker 
som har inbyggd elektronik och uppkoppling. IoT är helt 
enkelt saker som kan kommunicera med varandra och 
dela med sig av viktig information till oss människor.

Ingenting är omöjligt
IoT kan nyttjas inom ett nästintill oändligt antal använd-
ningsområden. I dag används IoT exempelvis till:

– Mäta badtemperaturer

– Väderanpassad bevattning

– Ökad säkerhet i fastigheter

– Upptäcka vattenläckage

– Smarta sopkärl

– Energieffektiv utomhusbelysning

Kontakta gärna oss och dela med dig av idéer eller behov 
av tjänster som kan underlätta i din verksamhet.

Internet	of	Things
Effektivisera	din	verksamhet	med	IoT	(Internet	of	Things).	Vi	hjälper	dig	ta	fram	smarta	lösningar	
och nya användningsområden för din verksamhet.

”Det här är verkligen 
framtiden. Kristianstads 

golfklubb ligger i framkant 
när det gäller den här typen 

av lösningar för golfbanor. Det 
är också roligt att C4 Energi är så 
peppade och tycker det är kul att 

utveckla nya smarta lösningar 
tillsammans med oss.” 

Bevan Tattersall, 
Kristianstads golfklubb

”Det är 
en utmaning att 

veta hur mycket vi ska 
bevattna och var. När  

C4 Energi presenterade det här 
blev vi väldigt intresserade. De 
kändes väldigt kompletta i sin 

lösning och det känns tryggt att 
jobba ihop med dem.”

Per Johansson,  
Åhus Grönt

Via QR-koden kommer du  
rätt direkt på vår hemsida.
www.c4energi.se

IOT
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Du får alltid 100 % förnybar el, med möjlighet att välja 
närproducerad KristanstadsEl från vårt fjärrvärmeverk 
Allöverket, eller från solcellsparken Solpunkten Kristianstad. 
Som kund hos C4 Energi kan du känna dig trygg med  
personlig rådgivning och snabb service på plats. Genom 
ditt elavtal bidrar du dessutom till en hållbar utveckling, 
både för ditt företag och Kristianstad kommun.

Vi anpassar avtalen efter ditt företags verksamhet, fastig-
het och behov – allt för att hitta en effektiv och optimal 
lösning för dig. 

Vi erbjuder också tre färdiga elhandelsavtal: 
1. Rörligt avtal

2. Fastpris

3. Företag mixavtal

4. Portföljförvaltning

Läs mer om elavtal på vår hemsida eller kontakta 
någon av våra säljare för personlig service.

” Vi är 
medvetna och det vill 

vi visa. Med certifikatet från 
C4 Energi som visar att vi köper 

miljövänlig och närproducerad el 
blir det tydligt ut mot våra kunder. 

Sedan är det trevligt att C4 Energi är 
ett lokalt bolag. Man kan bygga en 

närmare relation då vilket är en 
bonus.”

Lars Levin,  
Stella Växt AB

Skräddarsydda	elavtal	för	ditt	företag
Det	ska	vara	enkelt	och	lönsamt	att	vara	elkund	hos	oss.	Oavsett	hur	din	verksamhet	ser	ut,	
hjälper vi dig att hitta rätt avtal och lösningar för ditt företag.

Via QR-koden kommer du  
rätt direkt på vår hemsida.
www.c4energi.se

ELAVTAL
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Solpunkten	Kristianstad

”C4 Energi 
är proaktiva och en 

stor lokal innovativ aktör. 
Vinningen för oss är att vi får 

lokalproducerad el och något lägre 
faktura. Vi kan presentera för våra 

kunder att vi använder miljövänlig el. 
Sedan mår man ju bättre när man 

går till jobbet på morgonen också.”

Conny Alfonsson,  
Waypoint.se och Trycket i 

Kristianstad AB

Satsa på en säker investering som ger tillbaka. Solpunkten 
Kristianstad är en av Sveriges största solcellsparker. Här 
producerar vi lokal och 100 % förnybar el till ett bra pris. 
Som delägare i parken blir ditt företag mindre beroende 
av elmarknaden, blir en del av omställningen till mer 
förnybar el, och får fler gröna värden att kommunicera 
till era kunder. Vi erbjuder tre affärsmodeller.

Andel
• Du producerar egen förnybar energi, utan att behöva

montera solceller på taket till ditt företags fastighet.

• För att kunna köpa andelar behöver du ha C4 Energi
som din elhandelsleverantör.

• Du blir automatiskt medlem i Solpunkten Kristianstad
Ekonomisk Förening.

Fastpris
• Du köper el till ett fast pris. Det innebär att effekten

är fastställd, men energin kan variera från år till år
beroende på antalet soltimmar.

• Ger flera fördelar så som riskreducering och framför
allt bidrar du till ett klimatsmart samhälle!

• Kontakta gärna våra säljare för offert.

Direktägande
• Ditt företag äger ett antal av panelerna i Solpunkten,

vilket är detsamma som en fastställd effekt.

• Ditt företag kan tillgodoräkna sig den energi
panelerna producerar.

Kontakta gärna våra säljare för offert.

Via QR-koden kommer du  
rätt direkt på vår hemsida.
www.c4energi.se

SOLCELLER
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Smarta	lösningar	för	solenergi
Nyttja solens energi med klimatsmarta lösningar anpassade efter dina förutsättningar. Vi hjälper 
dig ställa om till ett grönare och mer hållbart företagande, både sett till miljön och ekonomin.

”Att vi investerade i 
solceller berodde på en  

kombination av att det ligger rätt 
 i tiden med miljövänlig el och att vi 

såg en möjlighet att få god ekonomi 
på det. Om man kan prata om nöjda 

kunder på en skala mellan 1–10  
så är vi en 11,5”

Rune Veneke,  
BRF Vanneberga park

Strålande	tider	för	solceller	
Vi hjälper dig att hitta en effektiv och lönsam lösning som är 
anpassad efter ditt företags förutsättningar och fastighet. Du 
kan dessutom sälja din överskottsel tillbaka till C4 Energi. 
Du sparar både pengar och på miljön.

Lokala	installatörer
Vi anlitar lokala installatörer med bred erfarenhet och 
använder produkter med långa garantitider från världsle-
dande tillverkare. 

Via QR-koden kommer du  
rätt direkt på vår hemsida.
www.c4energi.se

SOLCELLER



10 	 C4	ENERGI	-	EXPERTER	PÅ	KUNDANPASSADE	LÖSNINGAR

”Som fastighets-
ägare vill man inte ha 

för mycket administration. 
Det arbetet sväller ju fler som 

vill ha laddboxar. Med C4 Energi 
rullar det på av sig självt. Allt 

fungerade klockrent redan från 
början och våra hyresgäster är 

nöjda.”

Per-Erik Carleskär, Invectus 
Bygg & Förvaltning

”Ska vi 
skynda på att 

nå miljömålen borde 
fler installera laddstolpar. 

Man kan ansöka om bidrag 
från Naturvårdsverket och på 
så sätt minska kostnaderna. 

Dessutom höjer det statusen på 
föreningen.”

Roland Andersson,  
BRF Tackan

Genom vår betallösning slipper du hantera betalningsflöden 
och fakturor, i stället sköts all administration automatiskt 
av oss. Säkert, enkelt och krångelfritt.

Stilrent	och	svensktillverkat
Vi använder erkänt högklassiga produkter från den svenska 
tillverkaren Garo. Allt i stilren design, med ditt företagsnamn 
och logga snyggt placerat på laddstolpen eller laddboxen.

Enkelt med laddkort
Med C4 Energis laddkort är det lätt att ladda på ditt 
företags laddstolpar eller laddboxar. Som elhandelskund 
hos C4 Energi får du dessutom rabatt. Vårt laddkort går att 
använda inom Eons laddnätverk i södra Sverige och natur-
ligtvis fungerar också Eons laddkort på våra laddboxar. 
Även andra betalkort fungerar, som till exempel Mastercard.

Säker	och	smidig	elbilsladdning
Hitta den perfekta laddlösningen för ditt företag eller fastighet. Vi hjälper dig med alltifrån  
installation av laddboxar eller laddstolpar till kundanpassade betalningssystem.

Via QR-koden kommer du  
rätt direkt på vår hemsida.
www.c4energi.se

LADDSTOLPE
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Smart	värmesystem	med	Smart	Heat	 
Building
Sänk dina uppvärmningskostnader och få ett jämnare 
inomhusklimat med C4 Energis tjänst Smart Heat. Syste-
met lär sig hur olika förändringar påverkar fastigheten och 
optimerar uppvärmningen. Du får en hög komfort till en låg 
kostnad. Via vår webbportal får du en detaljerad bild över 
ditt Smart Heat-system.

Mina	sidor
Få enkelt och smidigt information som rör dina tjänster. 
Gå in på Mina sidor via vår hemsida och se till exempel din 
förbrukning, driftinformation med mera. Du kan även ladda 
ner vår app C4 Energi och få tillgång till informationen där.

Nyttja vår kompetens!
Vi har bred kompetens inom olika typer av energilösningar. 
Kontakta gärna oss med dina frågor eller funderingar.

Övriga	tjänster
Bredbandshandboken
Med hjälp av Bredbandshandboken kan du som  
fastighetsägare få mer information om varför  
fibernät till din fastighet gör skillnad för dig  
som fastighetsägare och dina hyresgäster.

Scanna QR-koden för att komma  
direkt till Bredbandshandboken.

ÖVRIGA TJÄNSTER

Tillsammans med våra kunder har vi 
undvikit koldioxid utsläpp med

69 600 ton
Det motsvarar lika mycket undvikna 
utsläpp som 192 fotbollsplaner täckta 
med solpaneler ger.

Biogasproduktion

57 (GWh)

97
2,9%

sjukfrånvaro av den totala 
schemalagda arbetstiden.

Cirka 10 000 96%
av kommuninvånarna   

har tillgång till fiber
solcellspaneler beräknas 

producera 4 MW.

medeltal 
anställda

2020 i siffror



Vi är i ledningen

Kontakta	oss	 
– vi hjälper er!

Anna Andersson
anna.andersson@c4energi.se
0733-73 75 09

Vår kundservice strävar alltid 
efter att vara tillgängliga 
och snabba!
kundservice@c4energi.se
044-780 75 20

På vår hemsida hittar  
du mer information 
www.c4energi.se

Bobby Bengtsson
bobby.bengtsson@c4energi.se
0733-73 75 47

Ludwig Hilbertsson
ludwig.hilbertsson@c4energi.se
0733-73 75 71


