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K RA FTRA P P O R T
Hvis prisen er lik og du står fritt til å velge - hva
foretrekker du?
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Vil ha miljøvennlig strøm
I en undersøkelse gjort av Norstat på
vegne av Telinet Energi kommer det
frem at 7 av 10 nordmenn
foretrekker miljøvennlig produsert
strøm.
Miljøvennlig betyr ikke dyrt
Finn Erik Arctander, administrerende
direktør i Telinet Energi, tror
kraftbransjen står overfor en
kommunikasjonsutfordring.
- Mange tror at miljøvennlig er
synonymt med dyrt, men vi ser at

også kraftavtaler med opprinnelsesgarantier er blant de aller billigste,
forteller Arctander.
Trettiåringer mest opptatt av miljø
Tendensen er den samme over hele
landet, men det er trettiåringene som
helst vil ha miljøvennlig strøm. Hele
åtte av ti trettiåringer foretrekker
miljøvennlig
produsert
strøm.
Andelen som foretrekker miljøvennlig
produsert strøm avtar med alder, og
de eldste er mest skeptisk.

Ea rth Hour
I likhet med resten av verden
slukket også Norge lyset en time
for miljøet lørdag 31. mars.
Gjennom å slukke lyset ønsker
WWF å fokusere på gode
klimaløsninger. Årets Earth Hour
førte til rekordoppslutning i
Norge og Statnett rapporterte
om en nedgang i kraftforbruket
på ca. 250 MW, noe som
tilsvarer seks millioner 40 watts
lyspærer. Både byer, bedrifter,
organisasjoner
og
enkeltpersoner viste sin støtte til Earth
Hour som ble arrangert i Norge
første gang i 2009.

Billig strøm frem til
sommeren
2012 har vært et billig strømår så
langt, og bransjen tror at prisene
vil holde seg lave en god stund
til. En uvanlig mild vinter og
lavere forbruk har gitt lave
priser. Energi Norge melder om
lav kraftetterspørsel i Europa og
svært lave fremtidspriser for
andre kvartal på kraftbørsen
Nasdaq OMX Commodities,
skriver Aftenposten.

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.
Prisen har holdt seg svært stabil i det
siste, på et lavt nivå. Grunnen til de
lave prisene er blant annet en uvanlig
mild vinter som har ført til lavt
forbruk, og mye vann i magasinene.
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