
På grund av marknadsläget med 
höga elpriser kommer vi från och 
med oktober att månadsfakturera 
samtliga kunder, för att minska 
beloppet att betala. (Kostnaden blir 
samma, men uppdelad.) Planera för 
en ekonomisk buffert om det blir 
riktigt tufft med både hög förbruk-
ning och höga priser.

Så här sparar du energi
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Billigaste  
kilowattimmen 
är den vi inte 
förbrukar

I augusti var elpriset det 
högsta någonsin för 
södra Sverige. Vintern 
när behovet av värme 
och belysning ökar blir 
besvärlig. Blir det kallt 
i Europa kan det bli 
extremt höga priser.
– Omvärldsläget innebär att främst 
södra Sverige drabbas av de 
europeiska elpriserna som skjutit i 
höjden. Det är ett mycket svårt en-
ergiläge i Europa, säger Jens Melin, 
miljöchef på Falkenberg Energi.

Hur kan vi pressa kostnaderna?
Den snabbaste åtgärden för att 
möta de ökade kostnaderna är att 
energispara. Den billigaste kilowatt-
timmen är den vi inte förbrukar.

På Mina sidor hittar du samlad 
information om din förbrukning. 
Du kan lätt jämföra årets månader 
med föregående års. Fundera på 
var du använder elen och vilken 
elförbrukning du skulle kunna ge 
avkall på. 

Hur räknar vi ut förbrukningen?
Enheten kilowattimmar (kWh) kän-
ner du säkert igen från din elfak-
tura. Watt anger effekten på den 
apparat som drar el och timmar är 
tiden som apparaten används. Kilo 

står för 1 000 och en kilowattimme 
är därmed 1 000 wattimmar.

Exempel: En hårtork med ef-
fekten 2 200 W förbrukar under 
en timme 2,2 kWh (2 200 W x 
1 tim = 2 200 wattimmar = 2,2 
kWh). Torkar du håret under en 
halvtimme blir det hälften, 1,1 
kWh (2 200 W x 0,5 tim = 1 100 
wattimmar). 

Titta efter wattal på apparater, 
maskiner och lampor eller sök i pro-
duktbeskrivningar. Sedan kan du 
räkna ut vad som förbrukar mest i 
ditt hem. Du ser kanske att en elek-
trisk handdukstork, 60 Watt, som 
står på dygnet runt samlar på sig 
en hel del förbrukning och ett el-
värmegolv sannolikt ännu mer. Att 
torktumla kläderna drar tre gånger 
mer energi än att tvätta dem.

En stor del av förbrukningen 
handlar om värme
Använder du el för uppvärmningen 
ökar elförbrukningen med kall-
lare väder. Varje grad du sänker 
inomhustemperaturen med ger 
cirka fem procent besparing på 
värmekostnaden. 

Väl isolerade hus drar mindre 
energi. I Falkenberg finns en kom-
munal energirådgivare, Magnus 
Jäderblad, 0346 – 88 66 11, som 
gärna hjälper dig med råd kring 
exempelvis att optimera värme-  

I en eluppvärmd villa är uppvärmning och varmvatten det som 
drar mest elenergi. De största besparingarna handlar därför om 
att effektivisera uppvärmningen och att spara på varmvatten. 

och ventilationssystem. Rådgivning-
en är opartisk och kostnadsfri. 

Att sätta tätningslister på föns-
ter och dörrar, så att värmen inte 
försvinner ut i onödan är en relativt 
enkel åtgärd. Ett staket eller häck 
som skyddar mot vind gör också 
nytta. 

En del är hushållsel
Hushållsel omfattar exempelvis kyl, 
frys, tvätt- och diskmaskin, spis, 
TV, datorer och belysning, ofta 
elanvändning som du har oavsett 
om du bor i hus eller lägenhet. 

Uttrycket ”tomma rum är 
mörka rum” bygger på en tanke 
som fortfarande är aktuell. Även 
om just belysningen med dagens 
LED-lampor har blivit mycket ener-
gisnålare, handlar det om att vara 
energimedveten. 

Även apparater som står på 
standby förbrukar el och till ingen 
större nytta. Ett grenuttag  
med strömbrytare kan vara  
en hjälp för att stänga av  
helt och hållet. Googla  
gärna så kommer  
du att hitta mängder  
av tips på vad du  
kan göra för att  
spara på elen. På  
Mina sidor följer  
du hur du lyckas.

Framför allt kan timavtal vara 
intressant om du har en elbil (stor 
förbrukning) och kan styra ladd-
ningen till de timmar som har lägst 
pris. Det viktigaste är att du med 
timavtal är aktiv och använder elen 
när den är som billigast, annars kan 
ett timavtal till och med innebära 
att kostnaderna ökar. 

Vanligaste priset
Det allra vanligaste elpriset för 
privatkunder är att du betalar ett 
genomsnittspris för månaden. Det 
betyder att höga timpriser balanse-
ras av lägre. Pristoppar vi läst om, 
handlar oftast om ett dagsaktuellt 
spotpris, inte det genomsnitt för en 
hel månad som syns på fakturan. 
Snittpriset de första sex månaderna 
i år (rörligt pris) är 172,72 öre/kWh 
inklusive moms (elområde 4).  
Aktuella elpriser hittar du här.

Lönar det sig att 
tvätta på natten?
Efterfrågan på el är oftast 
minst på natten och spotpriset 
lägre. Du som betalar timpris 
skulle då tjäna på att tvätta 
vid det tillfället. Ett avtal om 
timpris kan du teckna direkt 
genom Kundservice. 

   Håll dig 
uppdaterad!

Efterfrågan på solceller har skjutit i höjden. Hittills i år, 
fram till den 22 augusti, har 147 nya solcellsanläggning-
ar anslutits i Falkenberg Energis elnät. Totalt i nätområ-

det finns nu 485 stycken solcellsanläggningar.

Solel växer 
kraftigt

Du som har installerat solceller får med höga elpriser 
ännu bättre betalt för din förnybara el, oavsett om 

du använder den för eget bruk eller säljer den. 

Räkna med 
höga kostnader

https://minasidor.falkenberg-energi.se/Login?ReturnUrl=%2F
https://www.falkenberg-energi.se/kundservice/energiradgivning/
https://www.falkenberg-energi.se/kundservice/energiradgivning/
https://www.falkenberg-energi.se/elavtal/elpriser/
https://www.facebook.com/falkenbergenergi/
https://www.linkedin.com/company/falkenberg-energi-ab
https://www.instagram.com/falkenbergenergi/


– Elitmässigt är det ett helt nytt 
lag i år, så brukar det inte vara, 
säger ordförande Sven Hämberg. 
Vi har raggat nya spelare och vår 
tränare är väldigt positiv. Topp 4 
är hans tips, vilket innebär allt från 
fjärde plats till SM-guld. Vi håller 
tummarna!

      0346 - 88 67 00, energi@falkenberg.se. falkenberg-energi.seKundservice:

– Anledningen till att vi förnyat 
är att många spelare från förra 
säsongen blev erbjudna proffs- 
kontrakt. Det är vi stolta över! 
Positivt tecken på att vi utvecklas 
väldigt bra i klubben. 

Klubben växer
Förutom elitlaget är det även 
full satsning på damlaget där 
tränarbehovet nu måste lösas. Allt 
medan barnverksamheten växer, 
växer och växer.

– Det är fantastiskt roligt! Vi 
kör Volleybompa för de yngsta, 
tre år och uppåt, med jättemånga 
grupper på helgerna. Förra 
säsongen fick vi tyvärr tacka nej 
till intresserade barn, så det skulle 
vara guld att kunna få in fler trä-
nare och ledare. Mestadels är det 

föräldrar som ställer upp och vi 
arrangerar tränarutbildningar 1–2 
gånger per år tillsammans med 
Svenska Volleybollförbundet. 

Fullt av glädge och energi
Till hösten arrangeras Falkenberg 
Energi Cup, som naturligtvis 
sponsras av stadens energibolag, 
en glädje- och energirik kvällstur-
nering som riktar sig till alla skolor.

– Den har blivit jättepopulär. 
För en klass är det en kul grej att 
skapa ett volleybollag och tävla 
mot andra skolor. Många vill fort-
sätta efteråt. Cupen arrangeras 
nu under hösten, även om vi inte 
har satt datum än. Turneringen är 
rolig och den ser vi fram emot.

Från ung till äldre
Klubben erbjuder verksamhet 
för alla åldrar. För två år sedan 
startade Oldvolley för seniorer. 
Det började som ett projekt, men 
blev så populärt att verksamheten 
fortsatte. Här träffas gamla aktiva 
spelare och seniora nybörjare en 
dag i veckan för att spela, fika och 
ha skoj. 

Fullt med aktivitet
Med sina 300 medlemmar är Falken-
bergs Volleybollklubb en av de större 
idrottsklubbarna i Falkenberg.

– Vi har funnits länge, alltsedan 
verksamheten startade i Ätradalen. 
Det har alltid varit en bra idrottsför-
ening med härlig gemenskap, säger 
Sven Hämberg full av tillförsikt inför 
nya säsongen. Allting startar nu – 
det är fullt upp.

Nu står Falkenbergs 
Volleybollklubb inför en 
ny spännande säsong. 
Siktet är inställt på att 
fajtas om SM-guldet och 
samtidigt att hålla igång 
den breda verksam-
heten med 300 aktiva 
spelare från tre till 70 år.

Markus slår  
ett slag för  
effektivitet

Profi
len...

Bollen är på rull

Som ekonomichef förväntas 
Markus Bengtsson hålla koll på 
ekonomi, budget och prognoser. 
Samtidigt brinner han för affärer 
och att hitta tidsbesparingar, effek-
tivisera och optimera. Liksom han 
älskar golf och bridge, dyrkar han 
Excel och möjligheterna att snabbt 
kunna få fram begriplig informa-
tion av all data som kan tryckas in i 
Excel-arket.

– Jag har ett motto på jobbet: 
”Snabbt, enkelt och rätt”. Det gillar jag.

Drar nytta av systemet
Fördelen av att vara mästerlig på 
Excel är att det går att spara tid. 
Och spara tid innebär att pressa 
kostnader. Falkenberg Energi kan 
få mycket gjort med färre anställda 
på ekonomiavdelningen, tack vare 
att åtskillig uppföljning och avstäm-
ning sker snabbt.

– När företaget handlar med 
el, distribuerar energi, producerar 
och säljer fjärrvärme, är det oerhört 
mycket information som vi måste 
kalkylera med. Jag är bra på att se 
avvikelser och kan vända och vrida 
på all data, precis som med en Ru-
biks kub. Därmed kan vi hålla koll 
på exempelvis kunddebiteringar, 
inköps- och försäljningsvolymer.

Ett slag för favoriten
På fritiden blir det mycket golf. 
Självfallet började han sommar-
ledigheten med en femdagars 
golftävling i Värmland på fem olika 
banor, kombinerat med kultur-
upplevelser. Därefter var det dags 
för divisionsspel (division 1, näst 
högsta serien) och ytterligare sex 
golfrundor på fyra dagar. 

– Golf är kul. Sedan spelar jag 
bridge och var med tre dagar un-

der SM-veckan. Jag spelar med en 
kompis som är fantastiskt duktig 
och själv kan jag spela både väldigt 
bra och uselt. Jag gillar problem-
lösningen.

Från green till jobb
Det första jobbet var på en golf-
klubb, som medlemsansvarig och 
sedan som klubbchef.

– Därefter blev jag controller på 
ett företag. Mitt jobb var att effek-
tivisera och när jag slutade efter 0,5 
år hade jag rationaliserat bort mitt 
eget jobb - då sökte och började 
jag på Swedbank. 

Slutligen, efter en tid på Var-
berg Energi som operativ analytiker 
och controller för elhandeln, lan-
dade Markus för snart tio år sedan 
på Falkenberg Energi. Där fortsätter 
han slå sina slag för Excel och 
siffror, snabbt, enkelt och rätt.

Falkenberg Energi behöver därför 
höja elnätsavgifterna för att kompen-
sera för denna kostnadspåverkan. 
Höjningen för säkringskunder är i 
genomsnitt 14,8 procent och gäller 
från och med den 1 september 2022.

Energiförluster
– När elen distribueras i elnäten 
försvinner en del av elenergin 
som värme. Kostnaden för dessa 
förluster ökar när elpriset går upp. 
Det är denna 
kostnadsökning 
från överliggande 
transmissionsnät 
som vi nu kom-
penserar för, för-
klarar elnätschef 
Karin Tångring.

Bygger för framtiden
Samtidigt är Falkenberg Energi 
inne i en investeringsfas för att 
möta en ökad tillväxt lokalt men 
även för att klara den pågående 
elektrifieringen i samhället för att 
möta klimatmålen.

– Vi ser kontinuerligt över 
avgifter för att de ska ligga i fas 
med kostnader, investeringar och 
gjorda effektiviseringar. Vårt mål är 
att över tid relativt sett hålla låga 
avgifter och samtidigt erbjuda hög 
leveranskvalitet och service.

Högre elnäts-
avgifter från 
september
De höga elpriserna slår även 
igenom på elnätsavgifterna. 

Nu rullar en ny 
säsong igång för 

Falkenbergs Volley-
bollklubb.  
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