ng

NR 3 • 2021

INFORMATION TILL DIG SOM ÄR KUND HOS SÖDRA HALLANDS KRAFT

Elpris,
Väder och
Europa
Enkla tips
för att sänka din
elkostnad

Elpris, väder och Europa
Snart kan vi inte öppna en dags
tidning utan att se rubriker om histo
riskt höga elpriser, spekulationerna
är många och folk frågar sig, vad
händer med elpriset och när kan vi
egentligen se en ljusning?

M

agnus Thorstensson är elmarknadsexpert på Energiföretagen, vi ringde upp
Magnus för en pratstund, för att känna
av läget och få hjälp att förklara hur det egentligen hänger ihop.
Tillgång och efterfrågan
Elpris styrs som så mycket annat av tillgång och
efterfrågan, i Sverige handlar detta till stor del om
att förflytta elen från producent till konsument.
Med en begränsad överföringskapacitet har vi
svårt att få ner el producerad i norr till de södra
delarna av Sverige, vi måste med andra ord importera från Europa.
Höga bränslepriser
- De höga elpriserna beror till största del på höga
naturgaspriser i Europa, eller egentligen i hela världen, berättar Magnus. Vi har en ökad efterfrågan i
återhämtningen efter Coronan. Stora delar av Europa använder dessutom naturgas för uppvärmning
och där ser man redan nu gaslager som inte hunnit
fyllas upp efter förra årets långa och kalla vinter så
det finns ett uppdämt behov. Och Europa är inte
självförsörjande på gas, de stora leveranserna kommer från Ryssland med allt vad det innebär.
När tillgången på naturgas är låg går man i stället
över till att elda med kol, då går kolpriserna upp,
koleldningen leder till att det behövs fler utsläppsrätter och då blir de också dyrare. Allt hänger
samman och gör att prisnivån trycks upp.
Väder och vind
Efter en torr sommar ligger de nordiska vattenmagasin på låga nivåer, vi får därmed sämre tillgång

MAGNUS THORSTENSSON

till vattenkraft. Brist på vind både här och i Europa
har också påverkat vindkraftsproduktionen som i
år är hela 40 % lägre än ett normalt år.
- När vi går över på större mängd förnybar el får
vi en variation i produktionen, berättar Magnus,
den är helt enkelt inte planerbar. Då blir det oftare
svängningar i elpriserna med högre toppar och
lägre dalar.
Vad tror du om elpriset framöver?
- Vi som branschorganisation kan inte göra någon prognos på elpriset, men vi vet att priserna
generellt sett inte blir lägre när vi går in i den kalla
perioden. Det är mycket som spelar in, blir det
varmt eller kallt på kontinenten, och inte minst,
vad händer med gaspriserna? Så snart EU godkänner öppningen av Nordstream 2 kommer priserna
sannolikt att sjunka med ökat utbud, men när
det händer är ingenting vi vare sig vet eller kan
påverka.
Vad man då göra för att påverka sin elräkning?
- Det man absolut ska göra är att se till att man
har ett avtal, att ligga som anvisad kund är principiellt dyrare än vilket annat avtal som helst så se
till att ha ett avtal.

Det allra bästa du kan göra för att sänka din elkostnad är faktiskt att minska
din förbrukning. Det behöver inte alls vara krångligt utan handlar snarare
om små justeringar i det du gör varje dag.

Sänk inomhustemperaturen
en grads sänkning minskar
energianvändningen med hela
fem procent.

Byt tätningslister
runt fönster och dörrar

Skippa
Standby

Använd LED-lampor
och framförallt,
släck när ljuset inte
behövs.

Dra ur alla laddare
som inte används

Snålspolande duschmun
stycke sparar på varmvattnet,
och givetvis hur ofta och länge
du duschar. Ett snålspolande
duschmunstycke minskar din
konsumerade vattenvolym med
upp till 70 %.

Rätt temp i kyl och frys
+4 °C i kylen och -18 °C i
frysen är optimalt för både
matförvaring och energianvändning. Varje extra grad
ökar energiförbrukningen
med ca 10 % för kylen och
6 % för frysen.

Diska i diskmaskin sparar
energi jämfört med att diska för
hand. Vid handdiskning under
rinnande vatten går det åt upp
till tre gånger så mycket energi.

Använd vattenkokare
när du ska koka upp vatten,
det går både snabbare och
sparar energi.

som är en av de största dolda strömtjuvarna i våra hem. Standby-läget slukar ström
motsvarande 2 % av landets årliga elförbrukning.

Så ta ett varv hemma och fundera, hur mycket kan du spara?

Mina sidor blir
ännu bättre
Du har väl inte missat att vi i
oktober lanserade en helt ny
version av Mina sidor?

Håll koll på din förbrukning
I nya Mina sidor är det enkelt att
hålla koll på din förbrukning. Du
väljer själv perioden du vill visa; ett
år, en månad, en vecka eller dag
och får en tydlig graf som visar
hur din förbrukning förändrats
över tid.

Med ny design och användarvänligt
gränssnitt gör vi det nu betydligt enklare för dig som kund att få överblick
över dina tjänster hos oss på Södra
Hallands Kraft.
Kundservice
Med en enkel inloggning kan du nu
själv lösa ärenden som att anmäla
flytt, se dina fakturor och aktuell
betalstatus. Eller om du så föredrar,
enkelt kommunicera med kundservice.
Avtal och pris
Som inloggad får du en tydlig överblick över dina avtal och priser. Här
kan du se din aktuella bindningstid
och givetvis även välja att förnya ditt
avtal när det löper ut.

Logga in
För inloggning till Mina sidor med
alla nyheter, besök www.södrahallandskraft.se, loggar in gör du med
kundnummer eller Mobilt BankID.

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

Varmt välkommen till nya mina
sidor, vi hoppas att du kommer att
gilla det!

O B S ! K L I P P AV I N N A N D U P O S TA R S VA R S K U P O N G E N

Teckna tryggt och lokalt elavtal
Följ med på en
hållbar resa
Ring oss idag

0430 480 90

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

via mejl

via telefon

FRANKERAS EJ
SÖDRA HALLANDS KRAFT
BETALAR PORTOT

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

PERMANENT POSTADRESS

POSTNR/ORT
NÅS LÄTTAST KLOCKAN

E-POST

Södra Hallands Kraft Försäljning AB
S VA R S P O S T
20680963
312 20 Laholm

