
12
fredag 22 januari 2016

Ändrade 
besökstider
i vår reception på Rademacherg 16, Eskilstuna 

Från 1 februari har vår reception 
öppet måndag-fredag 09.00-16.00 
med lunchstängt 11.30-12.30.

Välkommen in på ekuriren.se
för att göra dina ärenden dygnet runt.

Det går även att nå oss på kundservice@ekuriren.se.se, prenumeration@ekuriren.se 
eller 016-15 61 11, telefontid 07.45-16.30.
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ElprisEt Högre elräkning för villaägare

Kylan får elförbrukningen 
att närma sig rekordnivåer

– Det är mycket under normalt 
temperaturläge. det betyder att 
förbrukningen ökar till i närhe-
ten av rekordnivåer, säger Björn 
Klasman, analytiker vid energi-
marknadsinspektionen. 

Norge hade rekordförbruk-
ning på onsdagen. Tidigare i  
januari har även finland haft  
rekordförbrukning. 

– det är för att vi värmer upp 
bostäder med el som det blir hö-
gre förbrukning vid kallare tem-
peratur. Många har installerat 
luftvärmepumpar i sina villor, 
men verkningsgraden i värme-
pumparna blir sämre ju kalla-
re utetemperatur det är. då blir 
det ytterligare en påspädning 
genom att elen måste gå in för 
att värma upp bostäderna. 

– Plus att folk kanske agerar 
genom att slå på elfläktar inom-
hus om de har kallt och dragigt. 
det blir ett ansträngt läge. det 
handlar om effekt. enstaka tim-
mar blir det väldigt ansträngt. 

Björn Klasman menar dock att 
det inte är någon risk för att en-
ergin ska ta slut. 

– Situationen är god när det 
gäller vattenmagasinens nivå-
er. det ska redan nu till helgen 
vända och bli varmare igen. då 
kommer man att se betydliga 
sänkningar i förbrukningen. 

dessutom är den så kallade 
effektreserven aktiverad. den 
består bland annat av äldre  
oljekraftverk som är startbered-
da, men som än så länge inte har 
behövt användas. 

faraz azima, vd på eljämfö-
relsesajten elskling, konstate-
rar att elpriset har skjutit i höj-
den under januari. 

–  Ett ökat elbehov ger ofta ett 
stigande elpris. På utbudssidan 
har vi alla reaktorer utom ring-
hals 2 i drift och vi har gott om 
vatten i magasinen. Trots detta 
har elpriset stigit kraftigt under 
januari som varit betydligt kall-
lare än normalt.

I elområde 3, där eskilstuna, 
Strängnäs och flen ligger, har 
45,3 procent av alla elkunder 
rörligt elavtal. 

– dessa hushåll kan vänta sig 
en höjd elräkning för januari. 
Hushåll med fast elpris påver-
kas inte, säger faraz azima. 

Medelpriset för januari är så här 
långt 33,2 öre per kilowattimme 
för boende i elområde 3. det kan 
jämföras med noteringen från 
december 2015 som blev 18,2 öre 
per kilowattimme.

–  en villa som förbrukar 
20  000 kilwattimmar per år 
förbrukar troligen cirka 2 500-
3  000 kilowattimmar i janua-
ri. elprisökningen resulterar i 
cirka 450 till 560 kronor högre 
elräkning på grund av prisök-
ningen, säger faraz azima. 

EsKilstuna Det kalla vädret har fått elförbruk-
ningen att stiga och elpriset att skjuta i höjden. 
Januaripriset för el är så här långt 82 procent högre 
än decembers elpris. 

Energispartips

■■ Sänk inomhustemperaturen, en 
grad minskar energianvändningen 
med fem procent.

■■ Nya tätningslister runt fönster 
och dörrar.

■■ Byt till effektiv och bra belys-
ning, som LED-lampor och lågen-
ergilampor och släck när ljuset inte 
behövs.

■■ Dra ur alla laddare, till exempel 
till mobilen, när de inte används.

■■ Ställ in rätt temperatur i kyl 
och frys, +5 grader i kylen och -18 
grader i frysen. Då får du både bra 
matförvaring och låg energianvänd-
ning.

■■ Använd vattenkokare när du 
ska koka upp vatten. Det går snabbt 
och du sparar energi.

■■ Tvätta i 40 grader i stället för 
60 grader, när det är möjligt. Det 
kan nästan halvera energianvänd-
ningen.

■■ Att diska i diskmaskin sparar en-
ergi jämfört med att diska för hand.

■■ Snålspolande duschmunstycke 
sparar på varmvattnet. Hur ofta 
och hur länge du duschar påverkar 
också energianvändningen.

■■ Ta hjälp av energimärkningen 
när du ska köpa nytt.
Källa: Energimyndigheten

Elpriset har snabbt stigit från 
cirka 15 öre per kilowattimme 
i början på månaden till över 80 
öre per kilowattimme.   

FoTo: MAgNuS HjAlMArSoN 

NeiDeMAN/SvD/TT

Faraz Azima, vd Elskling.   

FoTo: jANN lipkA

Björn Klasman, analytiker Energi-
marknadsinspektionen.

Joachim sorbe
joachim.sorbe@ekuriren.se
016-15 61 75

PTS överväger 
lag mot fulsälj
Sverige klagomålen 
mot fulsälj, ett annat 
namn på otillbörlig 
marknadsföring över 
telefon, rakar i höjden. 
Branschöverenskommel-
serna verkar inte räcka 
till och nu överväger 
post- och telestyrelsen 
(pTS) lagstiftning.
Klagomålen mot påträngande 
och vilseledande försäljare 
som kränger telefonabon-
nemang, inte minst till äld-
re människor, har varit ett 
problem länge och de öka-
de kraftigt under förra året. 
2013 registrerades 202 kla-
gomål och förra året hade 
siffran stigit till 285. det är 
det överlägset vanligaste 
klagomålet i årssamman-
ställningen från PTS för 
2015, och det är en handfull 
bolag, okända för de flesta, 
som dragit på sig flest an-
mälningar.

PTS har arbetat för en 
strängare lagstiftning på 
eU-nivå, men myndigheten 
flaggar nu för nationell lag-
stiftning.

– den här typen av beteen-
den har ju i många år toppat 
klagomålsstatistiken hos oss 
och vi har länge jobbat med 
Konsumentverket och 
Telekområdgivarna för att 
komma till rätta med det. Nu 
undersöker vi om det finns 
utrymme för skärpt lagstift-
ning på nationell nivå och vi 
kommer att ta kontakt med 
näringsdepartementet, sä-
ger anna Wikström, chef för 
enheten för konsumenträt-
tigheter på PTS.

– det är ju helt oaccepta-
belt, inte minst eftersom de 
här försäljarna riktar in sig 
mot äldre, fortsätter hon.

Enligt den handlingsplan,  
eller branschpraxis, som 
PTS utformade tillsam-
mans med Konsumentver-
ket, Telekområdgivarna och 
de stora operatörerna för-
ra året ska försäljarna bland 
annat ta hänsyn till bristan-
de språkkunskaper eller ål-
der hos den uppringde. Säl-
jaren ska också tydligt in-
formera om priser och bind-
ningstider.

Tina Wahlroth, vd på 
branschorganisationen 
Kontakta, kallar förslaget 
verkningslöst. Hon vill att 
ett tillstånd för telefonope-
ratörer ska införas med hår-
dare krav på aktörerna.

– får man det tillståndet 
och det visar sig sedan att 
man beter sig bedräglig och 
kriminellt då ska det till-
ståndet dras tillbaka.

Björn Ewenfeldt/tt

Fulsäljare riktar oftast in sig på 
äldre personer och nu överväger 
PTS att kräva strängare 
lagstiftning. FoTo: per lArSSoN/TT


