Energikrönika

Hur mycket betalar
du för din energi?

D

et är svåra tider nu. ”Vabruari”, Ukraina,
Syrien, Grekland, löss på skolan, lägga om
bolånen och minusränta på lönekontot.
Vi får mycket information och har många
komplicerade beslut att fatta. Vilket bolag ska jag välja,
vilken bensinmack följer med oljepriset, fast eller rörlig
ränta och gjorde man inte om det privata pensionssparandet vid nyår?
Men du kan vara lugn på en punkt i år. El- och oljepriserna har varit rekordlåga. Skrev tidigare en krönika
om mitt val, timmätning med rörligt elpris på timme
mot Nordpool (VVS-Forum nr 4/2013). Då var jag inte
helt nöjd, tyckte det var krångligt att följa upp och att
slutsumman inte blev så mycket lägre. Fortfarande upplevs uppföljning som ett tidskrävande och svårt system.
Men jag är inte missnöjd med priset längre. Vem är det
med så låga energipriser?
Att följa upp timanvändningen ställer krav på om du
har tid, lust och extraktionsförmåga från både ditt elbolag och Nordpools webbsida för att kunna räkna rätt.
2013 gjorde min familj av med 13 000 kWh på värme,
varmvatten och hushållsel och förra året 11 000 kWh.
Det var i medeltal en grad varmare ute under 2014. På
senaste elräkningen, september till november, sparade
jag uppskattningsvis cirka 700 kronor. Men det var
inte till största delen på grund av minskad användning
besparingen gjordes under just den perioden, utan i
huvudsak på grund av lägre elnätspriser och lägre elhandelspriser. Såg dock på prislistan för 2015 att elnätspriserna höjts något igen.
Vad kan jag då göra för att sänka mina elhandels- och
elnätskostnader ytterligare? Säkra ned från 20 A till
16 A, det skulle ge mig en besparing på minst 600 kronor per år. Utan min timmätning hade det varit svårare
att ta det beslutet.
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Värmepumpen med utomhusgivaren toppar sin
användning när det är som kallast ute vid klockan
04.00. Det faller ju även turligt in med lägre elpriser
just vid 04.00. Den verkliga toppen är dock vid morgon
och kväll, men det är innan elpriserna hunnit skjuta i
höjden på morgonen. Men på kvällen lyckas vi pricka
in högpristiden ganska ofta. Får kanske börja med mer
kontinentala vanor.
Att ge en faktisk siffra i kronor och ören är en administrativ utmaning som jag inte ﬁnner tid med för alla
andra praktiska åtaganden som vabb och allt annat som
ska hinnas med i livet. Skulle önska att det gick att lättare se användning kopplat till pris
än det är i dag.
Så trendspaning inför
2015: Tröjmodet sägs vara
seglartröjor med vita och
blå horisontella liner.
Elpriserna lär också följa
den trenden. På min, att
göra lista, för året står
att säkra ned huvudsäkringen. Önskar dig allt
gott under 2015!
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