Information till
Sveriges elkunder
SVENSK ENERGI är de svenska elföretagens samlade röst. En uppgift är att bidra i elföretagens dialog med elkunderna.

Timvis mätning av el i hemmet
den 1 oktober – ett steg mot
en smartare tillvaro för hushållen
Elbranschen arbetar med att ta fram en standard
för elmätare så att du som kund själv, på ett enkelt
sätt, ska kunna följa din elanvändning i realtid.
Då ska du också kunna koppla till tjänster för
dina apparater hemma så att de följer elpriset
och minskar dina elkostnader. Än är vi inte
riktigt där, men sedan den 1 oktober 2012
har vi kommit en bit på väg.
NU ÄR DET MÖJLIGT FÖR DIG ATT
FÅ ETT NYTT, TIMMÄTT ELAVTAL
Sedan den 1 oktober 2012 har du som kund
möjlighet att teckna ett timmätt elavtal med ett
elhandelsföretag som erbjuder dessa avtal. Det
betyder att ditt elpris varierar mer än månadsvis, till
exempel från timme till timme eller att priset är olika
på dagen och på natten.
För varje ort i Sverige finns ett elnätsföretag som
har ensamrätt att transportera el hem till dig. Om du
har ett timmätt elavtal blir din elanvändning mätt per
timme och dessa värden ska presenteras för dig av
ditt elnätsföretag.
DU KÖPER REDAN IDAG EL
AV ETT ELHANDELSFÖRETAG
Du har ett avtal med ett elhandelsföretag. Det kan
vara med ett fast pris så att du betalar samma pris
per kilowattimme under ett, två eller tre år. Du
kan också ha ett avtal med rörligt pris, som hittills
har betytt att ditt pris baseras på ett genomsnitt
av månadens priser på elbörsen. Dessa är de
vanligaste men det finns även andra former av avtal
som elhandelsföretagen erbjuder.
ELPRISET ÄNDRAS VARJE TIMME
Elhandelsföretagen handlar el på börsen och säljer
den till dig som kund. På elbörsen, Nord Pool Spot,

Timmätta avtal blir extra intressanta om du kan styra din
elanvändning till olika tider på dygnet.

varierar priset på el för varje timme. Priset beror
på tillgången på el, med olika kostnader för att
producera den. Priset beror också på efterfrågan
som varierar såväl över dygnet, som veckan och
över året.
TIMMÄTTA AVTAL KAN VARA I NTRESSANT FÖR DIG
Det är inget tvång att välja de nya timmätta avtalen.
Mest nytta kan den ha som använder förhållandevis
mycket el och som har möjlighet att styra sin
elanvändning till olika tider på dygnet. Det gäller
framför allt el för uppvärmning. Det kan också till
exempel bli billigare att köra tvätt- och diskmaskiner
under vissa tider på dygnet då elen vanligtvis är
billigare.

Framtidens elkunder har många möjligheter
att vara aktiva på elmarknaden, både när
det gäller användning och produktion av el.

BEAKTA RISKER
Precis som på bolånemarknaden är olika avtal
förenade med olika risker. Den som valt rörlig
ränta riskerar att tidvis få betala högre räntor
än vad som skulle varit fallet om räntan varit
fast. Elpriserna kan variera snabbt och mycket. I
genomsnitt gäller att elpriset varierar cirka 10 öre
per kWh under ett dygn. Noterbart är samtidigt
att elpriset de senaste tio åren har varierat från
0 öre till 14 kronor per kWh.
Det viktiga om du tecknar ett timmätt elavtal
och vill utnyttja det på bästa sätt är därför att
bli mer aktiv som elanvändare. Du behöver följa
elprisets variation och se till att du använder el
när elpriset är lågt.
TALA MED DITT ELHANDELSFÖRETAG
OM DU VILL VETA MER
Kontakta ditt elhandelsföretag om du vill veta
mer om de nya timmätta elavtalen. De kan också
råda dig om hur du ska göra. Vet du inte vilket
företag du köper el av så framgår det av din
elfaktura.

SMARTA KUNDER I HEMMET
ÄR AKTIVA PÅ MÅNGA HÅLL
Den smarta kunden i framtiden är aktiv på många
sätt:
• Genom att välja rätt typ av avtal anpassat
till den egna elanvändningen. Rörligt pris,
timmätt, fast pris i önskad grad – bara att
välja.
• Praktiskt sker anpassningen av elanvändningen genom att fjärrstyra elapparater i hemmet,
till exempel att tvätta eller ladda elbilen när
elen är billig.
• Genom att kunna sälja egen producerad
el till nätet eller lagra i elbilens batterier.
Det börjar redan idag bli vanligare med
egen elproduktion genom solceller eller små
vindkraftverk.
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