En del elbolag är
rätt opålitliga.
På karlstadsenergi.se kan du lära dig
att undvika de värsta svinen.

ÄRLIGA FAKTA OM EL,
KOSTNADER OCH JÄMFÖRELSER:
Att hålla koll på det billigaste elpriset kräver lite
tid och engagemang. Priserna ändras hela tiden.
Så vill du följa elprisets utveckling krävs det att du
kontrollerar bolagen kontinuerligt.
Elpriserna styrs i grunden av marknadspriset
på el. Det i sin tur sätts utifrån tillgång och efterfrågan. Kalla vintrar skapar stor efterfrågan som
driver upp priset. Perioder med mycket regn och
snö påverkar däremot priserna neråt, eftersom
vattenmagasinen fylls på. Aktuella bränslepriser
och om kärnkraft produceras eller inte, påverkar
också priset rejält.
JÄMFÖR RÄTT ELOMRÅDE
Sverige är sedan den 1 november 2011 indelat i
fyra el-områden. Priset för el kan variera mellan
de olika områdena. Genom införandet av elområden hoppas man att ny produktion byggs där
elen behövs som mest och att man tydligare ska
kunna se var nätet behöver stärkas. Då kan man
dessutom få bort långa överföringar via stamnätet, som är dyrt att underhålla och som tappar
mycket kraft på vägen.
Vissa områden i landet har lägre energiskatt
än övriga landet. Det gäller alla kommuner i
Norrbotten, Västerbotten och Jämtland, samt
kommunerna Torsby, Örnsköldsvik, Sollefteå,
Ånge, Ljusdal, Orsa, Mora och Älvdalen. Var du
bor påverkar alltså elpriset. Det innebär att du
alltid ska fråga efter priset just precis där du bor.
Om du fått elpris för ett annat elområde kan det
nämligen vara helt fel.

Ett år är den kortaste bindningstiden hos många
el-bolag. Flera leverantörer har också flexibla
avtal där du låser exempelvis 50% av din el till
ett fast pris och har 50% rörligt. Ett annat sätt att
hantera risken med höga elpriser är att välja ett
fast elpris med omteckningsrätt. Det innebär att
du kan byta avtal ifall priset sjunker. En omteckningsrätt är aldrig gratis. Vissa leverantörer
lägger på en månadsavgift för omteckningen som
i slutändan kan leda till ett väldigt högt totalpris.
Hos andra leverantörer betalar du istället en
engångssumma i samband med tecknandet
av avtalet.
UNDVIK TILLSVIDAREAVTAL
Om du gör ett aktivt val och tecknar ett elavtal får
du per automatik ett tillsvidareavtal hos många
elbolag. Det är så gott som alltid det dyraste alternativet, oavsett elbolag. Så om du inte vill sätta
dig in i elbranschen, är det i alla fall klokt att välja
ett avtal från vilken leverantör som helst.
KOLL PÅ ELCERTIFIKATET
Elcertifikat är en avgift som alla elkunder betalar
när de köper el. Avgiften infördes i maj 2003
efter ett riksdagsbeslut. Intäkterna går direkt till
de elbolag som producerar förnybar el (förutom
storskalig vattenkraft, som är ett undantag). Med
elcertifikat vill man gynna förnybar el-produktion.
Sedan elcertifikat infördes har det tillkommit
cirka 13 TWh förnybar el i Sverige. Kostnaden för
elcertifikat varierar mellan olika bolag.

kontrollera att det är med i det totala priset.
En fast avgift kan kanske kännas som en
liten sak, men om du slår ut den fasta avgiften
på din förbrukning kan ett pris som vid första
anblicken verkar lågt i själva verket bli rätt högt.
BEGÄR ETT TOTALPRIS
Var över huvudtaget noga med vad som ingår i
det pris du fått. Se till att du tittar på totalpriset,
där både elpris, energiskatt, moms, elcertifikat
och eventuell fast avgift ingår.
Tänk på att alltid jämföra samma typ av pris.
En del bolag anger månadskostnad för den fasta
avgiften, andra beräknar den på årsbasis. Olika
bindningstider påverkar också vilket pris du får.
Som privatperson ska moms ingå i det pris
du betalar. Så tänk på att kolla att momsen
är inräknad!
EL TILL INKÖPSPRIS
El till inköpspris innebär att du får samma pris
som el-bolaget köper in för. Fundera på hur elbolaget egentligen överlever och kan betala löner till
sina anställda. Kontrollera sedan att inga extra
kostnader tillkommer… I många fall finansieras
bolagets kostnader med höga fasta avgifter,
mycket höga priser för elcertifikat och felaktig
redovisning av så kallat självkostnadspris.
Ibland har elbolag kampanjer med extra
billigt pris. Som förstagångskund eller extra

trogen kund kan du också få förmåner hos en
del bolag. Så håll utkik efter bra priser men
glöm inte att kolla elpriset enligt konstens alla
regler innan du bestämmer dig. Har du fått ett
bra totalpris där allt är med, och priset gäller för
den ort där du bor, ja då är det bara att slå till!
EN OBEROENDE JÄMFÖRELSE
Om du vill jämföra elpriser på nätet ska du välja
en sajt som är oberoende och visar priserna för
alla elbolag. Många nätsidor tar enbart med
priser från de elbolag som sponsrar sajten.
På så sätt hamnar många bolag utanför jämförelsen. En helt oberoende jämförelsesida är
elpriskollen.se, som drivs av statliga Energimarknadsinspektionen.
TÄNK LOKALT
Och till sist… Tänk på att skillnaden i elpris
mellan olika bolag ändå handlar om ganska
små summor jämfört med exempelvis nätavgift,
skatt och moms. Om du får ner ditt elpris med
1 öre per kWh och har en förbrukning på 20 000
kWh, så har du sparat ungefär 200 kronor på ett
år. Köper du el av Karlstads Energi, så köper du
dessutom el av dig själv som kommuninvånare.
De pengar du betalar gynnar sysselsättning och
skatteintäkter i regionen. På köpet får du el från
ett bolag där vinsten går tillbaka till dem som
äger det – det vill säga till dig och dina grannar.

Lilla elskolan

Lär dig att räkna ut ett ärligt elpris.

1 Kolla alltid elpriset just där du bor. Sverige är indelat i fyra olika elom-

råden som påverkar priset. Dessutom har ett antal kommuner reducerad
elskatt. Du får därför ett felaktigt pris om du tittar på fel område.

2 Se till att få ett totalpris där både elpris, energi- skatt, moms, elcertifikat och eventuell fast avgift ingår.

FAST ELLER RÖRLIGT PRIS?
De flesta bolag erbjuder både fast och rörligt
elpris. Ett rörligt pris följer marknadspriset både
uppåt och neråt, medan det fasta ligger på
samma nivå under hela avtalsperioden.

FASTA AVGIFTER
De flesta bolag tar ut en fast avgift varje år. Den
fasta avgiften ska bland annat täcka elbolagets
administrativa kostnader. Ibland räknas inte de
fasta kostnaderna in i elpriset. Tänk därför på att

3 Välj jämförelsesajt med omsorg. Många nät-sidor tar enbart med

priser från de elbolag som sponsrar sajten. En oberoende jämförel		
sesida är elpriskollen.se, som drivs av Energimarknadsinspektionen.

4		El till inköpspris innebär att du får samma pris som leverantören köper
in för. Kontrollera därför att inga extra kostnader som fasta avgifter
eller höga elcertifikatsavgifter tillkommer.

Få ett ärligt
och bra elpris!
Vill du ha värmländsk el som är producerad med omtanke om människor och natur? Vår el kommer från det biobränsleeldade kraftvärmeverket på Heden och från Vindpark Vänern. Kraftvärmeverket eldas med
flis från skogsavverkningen och skräp som du och andra medborgare
slängt bort. Elen från vindparken produceras med hjälp av vinden själv.
Karlstads energi ägs av alla kommuninvånare i Karlstad. Därför månar vi lite extra om att just du ska få ljus och värme utan att det kostar
skjortan. Vi kanske inte alltid är billigast, men vi är garanterat ärligast.
På köpet får du el från ett bolag där vinsten går tillbaka till de som äger
det- det vill säga till dig och dina grannar.

054-540 71 00, www.karlstadsenergi.se

