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Hver tredje nordma nn vurderer å
bytte strømlevera ndør i 2012
I en undersøkelse gjort av Norstat på
vegne av Telinet Energi kommer det
frem at hver tredje nordmann
vurderer å bytte strømleverandør i
løpet av 2012.
- Det kan være mye penger å spare på
å bytte avtale. Særlig dersom du aldri
har byttet kraftleverandør eller
kraftavtale, bør du vurdere dette, sier
Ronny
Turøy,
kommunikasjonsrådgiver i Konkurransetilsynet.
Dobbelt så mange menn som kvinner
sier at de vurderer å bytte

strømleverandør. Og de yngste er
mest villig. Å finne ut av hvordan en
bytter strømleverandør kan være
nyttig lærdom for mange forbrukere.
- Kraftprisoversikten skal være et
nyttig hjelpemiddel for prisbevisste
forbrukere. Forbrukerne oppfordres
til å aktivt søke etter, sammenligne
og bytte kraftavtaler. Det er enkelt å
bytte avtale. Vanligvis kreves det ikke
mer av deg enn at du bestiller en
avtale fra din nye leverandør og leser
av strømmåleren din ved byttedatoen, sierTurøy.

Det kan være vanskelig å vite om
en strømavtale er så gunstig som
den høres ut. Men det finnes et
verktøy som hjelper deg å finne
de beste avtalene.
- Konkurransetilsynets
kraftprisoversikt kan hjelpe forbrukerne med å velge den beste
avtalen, basert på den enkeltes
årlige kraftforbruk og bostedskommune, sier Ronny Turøy i
Konkurransetilsynet. Gå inn på
www.kt.no/kraftpriser.

Grønne sertifika ter
1. januar ble det innført et felles
elsertifikatmarked for Norge og
Sverige. Systemet skal stimulere
til økt produksjon av fornybar
strøm.
Grønne
sertifikater
tildeles produsenter av fornybar
strøm.
Strømleverandørene
plikter å kjøpe en viss mengde
grønne sertifikater, og dette
sikrer etterspørsel etter fornybar
energi.
Strømleverandørenes
ekstra kostnad inkluderes i
strømprisen slik at det til slutt er
strømkundene som finansierer
ordningen.

Utvikling i spotpris siste tre må neder (NOK/ kWh)
Grafen viser utviklingen i systemprisen på Nord Pool. Systemprisen
dannes av tilbud og etterspørsel i
markedet og settes for hver time.
Spotprisavtaler følger denne prisen.
Desemberprisen nådde sitt laveste på
fem år. Mildt vær og mye nedbør har
gitt lavt forbruk og mye vann i
magasinene, noe som gjenspeiles i
strømprisen.
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