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Vi reder ut begreppen!

Vilka är dina bästa  
energispartips i vinter?

Rörligt elpris  
– vad innebär det?

Så väntas det 
bli framöver

Detta påverkar  
elpriset i Sverige

Tävling!



Vi finns här för dig
Efter en skön sommar är de flesta av oss tillbaka 
i vardagsrutinerna, men allt är inte riktigt som 
vanligt. Det är fortsatt stökigt i vår omvärld, och 
elpriserna åker berg- och dalbana. Många oroar 
sig just nu över sina elavtal och hur man ska klara 
elkostnaderna i vinter. 

Så hur ska man tänka? Fast, rörligt eller timspot-
avtal? Det finns givetvis inget enkelt svar på den 
frågan, men vi på Borås Elhandel gör allt för att 
hjälpa dig. Generellt kan man säga såhär; Det 
är dyrt med el just nu, oavsett vilket avtal du 
väljer. Vårt råd är att välja fast pris om du har en 
hög elförbrukning eller en ekonomi som inte tål 
svängningar. Är du beredd att ta en högre risk  
och följa elprisets svängningar kan du välja rörligt, 
och har du möjlighet att anpassa din förbrukning 
till dygnets billigare timmar kan ett timspot-avtal 
vara en god idé. 

Tänk också på att aldrig ta några förhastade 
beslut, om du till exempel blir uppringd av en 
säljare eller stoppad i gallerian. Jämför elpriser 
och avtalsvillkor i lugn och ro, och fundera över 
vad som passar dig och din livssituation. Oavsett 
vad du landar i är det alltid bra att göra ett 
genomtänkt val utifrån din situation, även om 
det är svårt att förutspå hur priserna kommer 
utvecklas. 

Sist vill jag påminna om att även om framtiden 
är svajig och oviss, finns många spännande 
möjligheter kopplat till energiförsörjning och 
elförbrukning. Kanske är det dags att börja tänka 
på att tillverka din egen el med hjälp av solceller? 
Varmt välkommen att kontakta oss med tankar och 
funderingar, vi finns här för dig!

Patrik Andersson
VD, Borås Elhandel

VD har ordet!
På grund av det osäkra läget i världen så 
är tyvärr all el dyr just nu oavsett vilket 
avtal du väljer. Samtidigt kan olika avtal 
passa mer eller mindre bra utifrån just dina                  
förutsättningar. Såhär kan man tänka:

Vilket elavtal ska man välja – 
fast, rörligt eller timpris-avtal?

               Du betalar snittpriset per timme  
              på elbörsen under varje månad,      
             sammanvägt med förbrukningen  
hos genomsnittskunden (plus vår inköps-
kostnad/nätavgift).
PA S SA R DIG SO M : Är beredd att ta en 
större risk själv och hänga med i elprisets 
svängningar, både i upp- och nedgång.

                Du betalar vad elen kostar på      
                elbörsen just den timme du  
              använder den (plus vår inköps-
kostnad/nätavgift).

PA S SA R DIG SO M : Har möjlighet att 
styra din elförbrukning till dygnets 
billigare timmar.

                Du betalar det fasta priset på  
                el som vi förhandlat oss till från    
             våra leverantörer (plus vår inköps-
kostnad/nätavgift).
PA S SA R DIG SO M : Vill ha trygghet, 
då ditt pris är oförändrat från avtalets 
början till slut.

FAST-
PRISAVTAL

Vilka är dina bästa tips för  
att spara energi i vinter? 

Mejla till tavling@boraselhandel.se, 

skriv ”Energispartips” i ämnesraden. 

Glöm inte att skriva ditt namn och 

telefonnummer. De tre bästa tipsen 

premieras med presentkort på el 

till ett värde av 500, 300 och 200 kr 

(inkl moms). Vinstvärdet dras på din 

faktura från Borås Elhandel. Vinnaren 

tillkännages på vår Instagram.  

Skicka in ditt bidrag senast 4/11 2022!

Tävling!
Vinn presentkort  

på el

Dela dina  
bästa energi- 
spartips!

RÖRLIGT
AVTAL

TIMSPOT-
AVTAL



Elpriset sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool 

och styrs av utbud och efterfrågan. Sverige är 

indelat i fyra elprisområden och priserna baseras 

på efterfrågan inom det specifika området. 

Merparten av vår svenska el produceras i landets 

norra delar, medan merparten av konsumtionen 

sker i de södra delarna. I nuläget finns 

begränsningar i nätet som forslar el från norr till 

söder. Det gör att priserna i de södra områdena 

mer liknar priserna i våra södra grannländer, där 

priset ofta är högre. Förutom begränsningar i det 

svenska elnätet så kommer priserna även fortsatt 

att påverkas av situationen i resten av Europa, då 

Sverige är en nettoexportör av el. Här ser vi flera 

faktorer som inverkar, som kalla temperaturer, 

lite vind, låga vattennivåer i kraftdammarna och 

rekorddyr naturgas, vilket fortsätter driva upp 

elpriserna på kontinenten.

Ett rörligt elpris är, precis som namnet antyder, ett elavtal 
som följer upp- och nedgångarna på den nordiska elbörsen 
där vi på Borås Elhandel köper in elen vi säljer till dig. Det kan 
jämföras med fast eller rörlig ränta. Det rörliga elpriset kan 
mätas per månad eller per timme.

Rörligt elpris – såhär funkar det!

Vi hjälper dig!
Har du frågor eller behöver hjälp med att 

hitta bästa avtalet för dig, är du välkommen 

att kontakta vår kundsupport. Du kan ringa 

kundsupport under vardagar på 033-20 67 00.

Fortsatt svängiga och höga elpriser 
Höga gaspriser, lägre vindkraftsproduktion, begränsningar i det 
svenska elnätet och underhåll av kärnkraften är faktorer som  
fortsätter att påverka elpriserna. 

Marknadsläget

Rörligt elpris som mäts per månad 

I ett vanligt ”Rörligt avtal” mäts elpriset  
per månad. Ditt pris sätts då utifrån vårt  
inköpspris per timme på elbörsen, och  
baseras på elförbrukningen hos genomsnitts- 
kunden i ditt elområde. Därtill kommer våra  
avgifter för inköp. 

Med ett vanligt rörligt avtal påverkas du  
inte så mycket av de dagliga svängarna på  
elbörsen, men du behöver ha ekonomiskt  
utrymme för större variationer i priset över  
tid då det blir allt svårare att förutspå  
elpriset från månad till månad.

Rörligt elpris som mäts per timme 

Har du däremot ett rörligt pris som mäts  
per timme, som i ett ”Timspotavtal”, betalar  
du vad elen kostar på elbörsen (plus inköps- 
kostnader) just den timme du använder den. 

Det gör att priset kan variera kraftigt över  
tid, både beroende på årstid men också  
beroende på när på dygnet du använder elen.  
Känner du att du har möjlighet att anpassa  
din förbrukning till dygnets billigare timmar  
kan du spara pengar med detta avtal!

Följ oss på Instagram  
för tips och information kring  

el och energi! @boraselhandel 
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Månadens 
korsord
Skicka in ditt svar med  
post eller via e-post till  
tavling@boraselhandel.se 
Ditt svar ska vara oss tillhanda 
senast den 4 nov 2022.  
Bland de rätta svaren drar  
vi fyra lyckliga vinnare som  
får tre trisslotter var.  
Vinnarna meddelas via  
e-post eller telefon. 

Svarspost: Borås Elhandel, Box 373, 501 13 Borås 

Borås Elhandel AB
Besöksadress: Västerlånggatan 6, Borås
Postadress: Borås Elhandel. Box 373, 501 13 Borås
Tel: 033-20 67 00

Konsumenträtt: Information om konsumenträtt, klagomål, organ för rådgivning  

eller hjälp vid tvistlösning samt oberoende energirådgivning finns på  

boraselhandel.se/konsumentratt. Informationen kan även fås via kundservice.

Jag vill inte att Borås Elhandel sparar mina ovanstående kontaktuppgifter 
för att skicka ut framtida information och erbjudanden från Borås Elhandel.
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