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Nordmenn er i verdenstoppen i 
strømforbruk. Energibevistheten på 
hytta varierer kraftig med alder, og 
det er hytteeiere under 30 som 
tenker minst på strømregningen. 
  
-Selv om bevisstheten rundt 
strømforbruket er generelt god, er 
det mange som bruker for mye strøm 
på oppvarming når hytta ikke er i 
bruk. Det er ikke unormalt å ha på 
varmen på 15 grader når man ikke er 
på hytta. Ved å senke 
fraværstemperaturen noen grader 
kan man spare noen tusenlapper i 
året, sier Finn Erik Arctander, 
administrerende direktør i Telinet 
Energi. 
  
I en undersøkelse utført av Norstat 
på vegne av Telinet Energi, svarer 
nesten 4 av 10 av hytteeierne at de 
har kontroll på strømutgiftene. 
Ytterligere en fjerdedel av de spurte 

svarer at de prøver å bruke så lite 
strøm som mulig. Kun 15 prosent av 
de spurte svarer at de ikke tenker på 
strømutgiftene.  
  
Det er stor forskjell på 
aldersgruppenes energibevissthet. 35 
prosent av de yngste hytteeierne 
under 30 år oppgir at de ikke tenker 
på strømutgiftene, mens tilsvarende 
tall for de over 50 år er under 10 
prosent. De eldste er også mest 
opptatt av å spare strøm. 30 prosent 
av hytteeiere over 50 prøver å bruke 
så lite strøm som mulig, mens kun 18 
prosent av de yngste svarer det 
samme. 

Vinterens strømpriser 
Når påsken nå er forbi er 
vinteren å anse som over. Men 
hvordan var egentlig denne 
vinteren når det kom til 
strømprisene? Ser vi tilbake på 
vinteren 2012 og sammenligner 
med 2013 er prisforskjellene 
marginale. Prisen var i år høyest i 
mars, men i 2012 var de høyest i 
februar. Prisen er likevel ikke på 
langt nær så høye som kriseåret  
2010. 

1 av 3 unge hytteeiere blåser i feriestrømmen 

Earth Hour 
Earth Hour  ble i år markert den  
23. mars i over 7000 byer, kommuner 
og tettsteder i drøyt 150 land.  
Statnett kunne rapportere at det 
norske strømforbruket gikk ned med 
150 MW under Earth Hour-timen. 
Det tilsvarer 21,4 millioner 7 watts 
sparepærer. 
 
Rundt om i verden ble Earth Hour 
blant annet markert ved at mange 
verdenskjent bygg som Eifel tårnet, 
operahuset i Sydney og det norske 
slott ble mørklagt. Kronprinsesse 
Mette Marit oppfordret via Twitter 
at alle  skulle slukke lyset her i 
landet.  Telinet  stod 23. mars på 
Sandvika Storsenter og delte ut 
kubbelys og oppfordret alle til slå av 
lyset under Earth Hour. 
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