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Telinet Energi utfordret de store 
strømleverandørene og leverte den 
billigste strømavtalen av typen 
standard variabel i Norge i 2011. Det 
viser tall fra Konkurransetilsynets 
kraftprisoversikt. 
 
- Dette beviser bare at vi holder det vi 
lover våre kunder, sier Finn Erik 
Arctander. - Vi har sagt at vi skal være 
en reell utfordrer. Denne oversikten 

er beviset på at vi har lykkes. 
 

Etter Telinet Energi følger avtaler på 
standard variabel fra Eidsiva Marked 
og NorgesEnergi. Standard variabel 
har tradisjonelt vært den vanligste 
tariffen i Norge. Oversikten tar 
utgangspunkt i et årlig forbruk på 20 
000 kWh og viser prisen på de syv 
avtalene som totalt ga lavest pris i 
2011, samt strømleverandør. 

Fornybar energi i 

medvind 
I tillegg til privatpersoner får 
stadig flere bedrifter øynene opp 
for strøm med opprinnelses-
garanti. - Mange bedrifter ønsker 
å ha en grønn profil, og da er det 
helt naturlig å velge en 
strømavtale med opprinnelses-
garanti, forteller Finn Erik 
Arctander i Telinet Energi. 

Utvikling i spotpris siste tre måneder (NOK/ kWh) 

Telinet Energi billigste strøm-

leverandør i 2011 

Grafen viser utviklingen i system-
prisen på Nord Pool. Systemprisen 
dannes  av tilbud og etterspørsel i 
markedet og settes for hver time. 
Spotprisavtaler følger denne prisen.  
Både i desember og januar holdt 
prisene seg lave, men da vi gikk inn i 
februar steg prisene mye i løpet av få 
dager. Den raske oppgangen skyldtes 
kaldt vær i Europa og problemer ved 
svenske kjernekraftverk. 

Desember Januar Februar 

Tre typer kraftavtaler 
Det finnes i hovedsak tre typer 
kraftavtaler: fast pris, standard 
variabel pris og markedspris med 
påslag, også kjent som spotpris. 
Hos Telinet Energi kan du velge 
blant alle tre typer. En fastpris-
kontrakt sikrer lik pris, uavhengig 
av markedssvingninger, over 
hele avtaleperioden. Standard 
variabel varierer med utviklingen 
i kraftmarkedet, men kraftlever-
andøren må informere om 
prisendringer to uker på 
forhånd. For en markedspris-
avtale betaler kunden samme 
pris som på kraftbørsen med et 
påslag per kWh og/eller et fast 
månedlig gebyr. 

Billigst på standard variabel: Telinet Energi, etterfulgt av Eidsiva Marked og NorgesEnergi. 


