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K RA FTRA P P O R T
Har du planer om å bytte strømleverandør
før vinteren?
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Få pla nlegger strømbytte
I en undersøkelse gjort av Norstat på
vegne av Telinet Energi kommer det
frem at kun tre prosent av de spurte har
planer om å bytte strømleverandør før
vinteren
Mange betaler for mye
Tall fra NVE tyder på at stadig flere
bytter strømleverandør i løpet av året.
Samtidig har under 1 av 10 forbrukere
en av de fem billigste spotprisavtalene
som fremgår av Konkurransetilsynets
nettsider.

-Når så få da har planer om å bytte
leverandør, betyr det at mange vil
betale altfor mye for strømmen i vinter,
sier
Finn
Erik
Arctander,
administrerende direktør i Telinet
Energi.
Små forskjeller
Det er små forskjeller mellom kjønnene
og aldersgruppene, men blant kvinner
og de under 30 svarer noe flere at de
har planlagt å bytte leverandør før
vinteren.

Ma nge velger loka lt
Tall fra NVE viser at over 70
prosent av strømkundene velger
den dominerende leverandøren i
sitt nærområde. Det betyr at svært
mange enten er mer opptatt
geografisk nærhet til leverandøren
enn prisen på strømmen, eller at
et fåtall tar seg bryet med å sjekke
jevnlig hvor den kan få den
billigste
strømmen.
Konkurransetilsynet publiserer en
oppdatert oversikt over prisene
hos de ulike leverandørene slik at
forbrukerne enkelt kan sjekke hvor
de får det beste tilbudet.
Kraftprisoversikten finnes her:
http://www.konkurransetilsynet.n
o/kraftpriser/sjekk-kraftpriser/

La ve strømpriser i
vinter?
2012 har vært et billig strømår så
langt, og bransjen tror at prisene
kan holde seg lavere enn normalt
også gjennom vinteren. Et vått
forår og høy fyllingsgrad i
vannmagasinene viktige årsaker, i
tillegg til lavere etterspørsel etter
kraft i Europa. NVE melder at
fyllingsgraden
i midten av
november var 1,6 prosent høyere
enn medianen for de siste 20
årene.

Utvikling i spotpris siste tre må neder (NOK/ MWh)
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. Prisen har holdt
seg svært stabil de siste månedene, på
et lavt nivå. Grunnen til de lave prisene
er blant annet mye vann i magasinene
og et lavere forbruk i Norge og i resten
av Europa.
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