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Året som gick

Vi gör våra kunders

energivardag enklare

2
020 blev ett annorlunda år på många 

sätt. Året inleddes med en mild vinter 

och de välfyllda vattenmagasinen gav oss 

ovanligt låga elpriser under i stort sett 

hela året. Den begränsade överföringskapacitetenen 

i Sveriges stamnät gör att elpriserna kan skilja sig 

ordentligt mellan olika delar av landet. Vi hade i 

södra Sverige, trots historiskt låga priser, ett elpris 

som var ca 80 % dyrare än i norra Sverige, och 

22 % dyrare än i Mellansverige. Den kalla starten 

på 2021 har inneburit ovanligt höga elpriser med 

fortsatt stora skillnader mellan olika delar av landet. 

Det som påverkat både oss och samhället mest 

under 2020 är naturligtvis Covid-19. För oss har 

fokus legat på att hålla smittspridningen på en så 

låg nivå som möjligt, både ur ett mänskligt och ett 

samhällsperspektiv. Samhället är helt beroende av 

att det finns el och det har därför varit av största 

vikt för oss att ha driftpersonal på plats hela tiden. 

Vissa åtgärder har tyvärr försvårat mötet med 

oss, med stängda dörrar på kontoret och distans-

arbete blir effektiviteten lidande vilket har varit en 

prövning både för kunder och personal. Vår 101:a 

föreningsstämma genomfördes i linje med dessa 

riktlinjer digitalt. En annan sak som påverkats av 

pandemin är några av våra planerande investeringar 

med förseningar i allt från tillstånd till leveranser.

Vi har under året haft en fortsatt god tillströmning 

av kunder till vår elförsäljning och kan med glädje 

konstatera att nästan 10 000 kunder nu hittat 

hem igen. Intresset för solceller och laddstolpar är 

fortsatt stort och här pågår installationerna för fullt. 

Själv har jag efter 30 år som VD meddelat styrelsen 

att jag kommer att dra mig tillbaka. Det är natur-

ligtvis ett stort beslut för mig personligen, men 

på Södra Hallands Kraft fortsätter arbetet som 

vanligt för att ni ska få tillgång till lokal el i många 

år framöver! 

Tommy Karlsson

VD på Södra Hallands Kraft



F
rån och med 1 januari 2021 finns det ett 

nytt skatteavdrag för den som väljer att 

investera i solceller. Det nya skatteavdraget 

fungerar på samma sätt som ROT- och 

RUT-avdragen, du behöver alltså inte längre ansöka 

om skattereduktionen utan avdraget görs direkt 

på fakturan. Avdraget för solcellsinstallation är 

på 15 % och kan användas för både arbets- och 

materialkostnad.

För den som istället väljer att installera lagring av 

sin egenproducerade el eller en laddpunkt för el-

fordon kan man få motsvarande skattereduktionen 

med 50 %. Det nya gröna skatteavdraget är möjligt 

att söka flera gånger, maximalt skatteavdrag är  

50 000 kr per person och år. 

F
örra årets låga elpriser förklaras ofta med 

en mild vinter, mycket vind och gott om 

vatten i våra magasin. I själva verket är det 

ganska många faktorer som påverkar det 

rörliga elpriset, kallat spotpris.   

Spotpriset sätts per timme och påverkas av en rad 

olika faktorer, här i norden påverkas vi i hög grad 

av saker som nederbörd, vind och temperatur. 

Då el är svårt att lagra styrs det också av aktuella 

omständigheter, under Coronapandemin förbrukade 
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vi mindre energi, och det redan låga priset blev 

ännu lägre. 

I norden är både produktionen och användandet 

av el väldigt väderberoende, det är därför också 

svårt att jämföra elpriser över tid då så många av 

faktorerna förändras. I stora drag handlar det om 

utbud och efterfrågan, så att elpriset är lägre på 

natten beror helt enkelt på att det är färre som 

använder el då.  



Kontakta oss

Södra Hallands Kraft Ek förening
Box 63, 312 21 Laholm

Besök 
Timmervägen 1, Vallberga

Kundservice 0430 480 90
Växel 0430 480 00

Felanmälan 0430 480 48

info@sodrahallandskraft.se
www.sodrahallandskraft.se

Byt till oss och 
var med i  

utlottningen 
av en elcykel
Gäller t.om. 
31/5 - 2021

Ring oss idag
0430 480 90

OBS ! KLIPP AV INNAN DU POSTAR SVARSKUPONGEN

Teckna elavtal med lokal vinning!

Södra Hallands Kraft Försäljning AB

S VA R S P O S T
20680963
312 20 Laholm

FRANKERAS EJ

SÖDRA HALLANDS KRAFT

BETALAR PORTOT

Jag önskar information om de elavtal som Södra Hallands Kraft erbjuder.

Jag har redan ett avtal med en annan leverantör,
Men kontakta mig gärna när mitt avtal löper ut: 20....-....-....

*Fyll i ditt bästa utflyktsmål för att vara med 
i utlottningen av en elcykel. Gäller endast dig 
som inte redan är elhandelskund hos Södra 
Hallands Kraft Försäljning AB.

NAMN

ADRESS

TELEFON

E-POST

MITT BÄSTA UTFLYKTSMÅL*

POSTNR/ORTP E R M A N E N T  P O S T A D R E S S

NÅS LÄTTAST KLOCKAN

via post via mejl via telefon

Vi tror på modern och miljöanpassad energiproduktion, och vi garanterar 

att all el som kommer från oss är 100 % förnybar. Att välja elavtal med 

oss är alltså inte bara enkelt utan dessutom klimatsmart.

100 % lokalt

Vi är ett kundägt företag och vårt överskott hamnar inte hos några  

storbolag långt borta. Det stannar här och går rakt tillbaka till vår lokala 

bygd där vi kan förnya och förbättra verksamheten.

Teckna avtal - Vinn en cykel!

Just nu kan du som tecknar elavtal hos oss vara med och tävla om en 

elcykel. Det enda vi vill att du gör är att dela med dig av ditt bästa  

utflyktsmål!  

Hör av dig så hjälper vi dig att hitta det elavtal som passar dig bäst!

Tävlingen pågår t.o.m. 2021-05-31, juryn består av tre representanter 

från Södra Hallands Kraft, eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Följ med på en hållbar resa


