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Klimathotet är vår tids största fråga. Jag tycker inte att vår nuvarande elleverantör Fortum gör tillräckligt för 

att minska sina utsläpp. De finns de som gör betydligt mycket mer. Vår belysning och samfällighetslokal drar 
en hel del el och jag tycker att vi som förening skall ta vårt ansvar för att minska vår klimatpåverkan. Jag 
tycker därför att vi ska byta till bolaget ETC-el.  
 
Elen från ETC-el (Falkenberg Energi) är ursprungsmärkt, vilket visar var elen kommer ifrån. ETC-el producerar 
enbart vind el och el från miljömärkt vattenkraft. ETC-el bidrar till utbyggnaden av fler vindkraftverk och ny 
solenergi genom att vinsten från försäljningen går till detta (inte till bonusar och aktieutdelningar). Elen ger 0% 
CO2 utsläpp och 0% radioaktivt avfall. Elen miljömärkt i enlighet med Svenska Naturskyddsföreningens kriterier. 
Dessutom stöder ETC-el de som vill göra Egen El (t.ex. genom att sätta upp solceller och små vindsnurror) med 
kunskap, bidragsansökningar, och genom att de köper tillbaks eventuell överskottsel. På sikt kanske vi som förening 
väljer att placera solceller på taket till samfällighetslokalen. 
 
Vi bör fortfarande ha ett rörligt elpris. För 2010 hade vår kostnad för el ökat med 1630:- (1,5 %) om vi hade köpt vår 
el från ETC-el istället för från Fortum. Detta motsvarar 11:- per hushåll och år. Beräkningen redovisas nedan. 

 
 
Nuvarande avtal; 
Fortum Markets AB Försäljning Spotpris + 2,9 öre (2010-12-01 -- 2010-12-31) 

================================================== 
Fast avgift 196:-/år 00 016,65 (245:-/år inkl. moms)  
Avgift el, 12306 kWh 90,60 öre/kWh 11 149,23 
Energiskatt 28,00 öre/kWh 03 445,68 
Moms 25,00 % 03 652,89 
==== ======= 
Totalt 18 264,45 
 
 
föreslaget nytt avtal; 
ETC-el (Falkenberg Energi) 
================================================== 
Fast avgift 292:-/år 00 024,00 (365:-/år inkl. moms) 
Avgift el, 12306 kWh 92,36 öre/kWh 11 365,82 
Energiskatt 28,00 öre/kWh 03 445,68 
Moms 25,00 % 03 708,87 
==== ======= 
Totalt 18 544,37 (+279,92 = 1,53% dyrare) 
 
 
Till detta tillkommer en nätavgift för perioden på 3 998,82 som vi inte kan påverka eftersom nätägaren inte går 
att byta. 
 
Fördelningen Eldistribution/Totalt = 18264,45/(18264,45 + 3998,82) => 82,04 % 
Ökad årskostnad 2010 = 129652 * 0,8204 * 0,0153 = 1630:- 
 
 
 

 


