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LEDEREN

har ordet

Hvorfor er
Svorka
et viktig
selskap i
vår region?
Vi er et
selskap som
skaper betydelige
verdier. Vi har investert
MNOK 250 i perioden 2016-2018
innenfor produksjon, nett og bredbånd.
Vi kjøper lokale tjenester i størrelsesorden MNOK 40-50 per år. Vi sysselsetter i overkant av 80 ansatte, og med
innleie ca. 100 personer totalt. Vi bidrar
med MNOK 1 til sponsing og lokale
arrangementer. Vi er en kompetansearbeidsplass med økonomer, ingeniører
og fagarbeidere. Vi investerer i lokale
selskaper som bidrar til verdiskapning.
Vi bidrar til et bedre bredbåndstilbud.

Vi bidrar til sikker strømforsyning i våre
eierkommuner. Vi bidrar med cirka
MNOK 12 per år til våre eiere; Møre
og Romsdal Fylkeskommune, Surnadal,
Rindal og Halsa kommune. Vi skal
fortsatt være en viktig lokal aktør, men
det krever at vi utvikler oss som selskap.
Fremtiden for oss som selskap er
krevende med nye aktører, ny teknologi,
nye forretningsmodeller og stadig nye
krav fra myndighetene. I slutten av 2013
startet vi prosjekt Svorka 2020.
Prosjektet handler om hvordan vi skal
være relevante for våre kunder også
i fremtiden. Dagens samfunn blir mer
digitalt, automatisert og med løsninger
som er enklere for våre kunder, og vi må
være med på utviklingen. Svorka 2020
handler også om å ta i bruk ny teknologi
og skape vekst i nye geografiske
områder innenfor bredbånd.

Derfor har Svorka investert betydelige
beløp i fiber i området som vi definerer
som Sør-Trøndelag. Det innebærer at vi
har bygd fiber på Storås, på Svorkmo,
Vormstad, i Fannremsområdet,
på Orkanger, i Meldal, på Løkken, Å,
i Skaun, i Børsa og på Klett, og mange
nye fiberkunder skal kobles opp i 2019.
Målsetningen i Svorka 2020 er at vi skal
gi lokalsamfunnet gode og fremtidsrettede tjenester, og at Svorka skal bidra
til vekst og utvikling av regionen. Vi
håper du som kunde velger lokalt
- og Svorka!

Takk til alle våre kunder for at dere
kjøper tjenester fra oss!
Halvard Fjeldvær, adm.dir. i Svorka

GRENDAFIBER - FIBER VED HJELP AV EGENINNSATS
Norge består av mange grisgrendte kommuner, med svært liten
befolkningsandel bosatt i tettbebygde strøk. Kostnadene i
forbindelse med utbygging av fiber er i stor grad avhengig av avstand.
Svorka har for tiden fullt fokus på utbygging av fiber,
men siden en slik utbygging er svært ressurs- og kostnadskrevende, vil de tettest bebygde områdene bli prioritert først.
Svorka har derfor lansert et nytt konsept: GRENDAFIBER
Grendafiber innebærer et samarbeid mellom Svorka og
en lokal ildsjel eller et grendelag, der vi legger til rette for
egeninnsats, slik at det er mulig å bygge ut fiber til flere.
Grav selv - så ordner vi resten!
Interessert?
Meld din interesse for grendafiber pr. epost:
grendafiber@svorka.no
Du kan også ringe oss på telefon 97 91 22 22.
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PRODUSER DIN EGEN STRØM

Hvordan bli plusskunde?

- bli plusskunde

Dette er fremgangsmåten for den
som ønsker å bli plusskunde:

I

HVA ER EN PLUSSKUNDE?
Noen kunder ønsker nå å produsere hele eller deler av
sitt strømforbruk selv.
En plusskunde har sin egen produksjonsenhet, vanligvis
et solcellenlegg, og bruker egenprodusert strøm til delvis
å dekke eget forbruk. Når du som kunde produserer
mindre strøm enn det du forbruker, kjøper du det som trengs
fra din strømleverandør og betaler nettleie for transporten.

II

Svorka behandler meldingen
og vurderer behovet for evt.
forsterkninger i nettet. Om
nettforsterkninger er nødvendig,
bekostes dette av kunden iht.
våre regler for anleggsbidrag.
Forsterkninger utføres av Svorka
etter avtale med kunden.

III

Elektroinstallatør installerer
anlegget og sender inn
nødvendig dokumentasjon,
bl.a. dokumentasjonsskjema.

IV

Kunden inngår plusskundeavtale
med Svorka som netteier og
ønsket strømleverandør.

V

Anlegget settes i drift.

Dersom anlegget klarer å produsere mer enn det du som
kunde selv klarer å bruke, kan denne energien leveres ut
på nettet til Svorka. Overskuddsproduksjonen kjøpes av
din strømleverandør etter egen avtale.
For mer informasjon,
se svorkanett.no.

STRØMMENS DAG
Strømmen gir oss lys, varme og opplevelser
i hverdagen. Den er både rimelig og utslippsfri,
derfor kan vi bruke den med god samvittighet.
Visste du for eksempel at det koster fire kroner
å lade en mobiltelefon hver dag et helt år?
Eller tre kroner å ta en varm dusj? Det er januar,
og vi er klare for å feire strømmens dag!

Kunden kontakter en godkjent
elektroinstallatør som sender
melding om installasjonsarbeid
til Svorka. Det skal være vedlagt
dokumentasjon om at anlegget
oppfyller de tekniske kravene
som stilles.

Det er nok ikke tilfeldig at valget av strømmens dag
har falt på januar. På denne tiden av året har vi
ekstra stor glede av elektrisk lys og varme.
Dessuten tilbringer vi mye tid hjemme, omgitt av
tekniske hjelpemidler og underholdningsmaskiner
som ikke hadde virket uten strøm.

Blir du med og feirer den 23. januar?
Følg oss på Facebook for mer informasjon.
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NYTTIG OM NETTLEIE
HVA ER NETTLEIE?

Nettleie betales til ditt lokale nettselskap for å få overført strøm
fra der den produseres og til din bolig. Nettvirksomheten er en
monopoloppgave, og du kan ikke velge nettleverandør selv. Derfor
er nettleien strengt regulert av offentlige myndigheter, og fastsettes
ikke av nettselskapet på egenhånd.

HVA GÅR NETTLEIEN TIL?

Svorka ønsker at våre kunder skal ha en stabil og sikker strømforsyning. Våre inntekter fra nettleien går til drift av nettet,
vedlikehold og investeringer, beredskap, nybygging, eltilsyn,
elhub, måling og avregning, fakturering og kundehåndtering.
I tillegg kommer kostnader mot sentralnettet (Statnett).
Nettleien til private husholdninger består av et fastbeløp og
et energiledd som er prisen pr. kWh du bruker. Lavere forbruk
vil dermed føre til lavere nettleie.

HVEM FASTSETTER NETTLEIEN?

Inntektene til Svorka og alle landets nettselskap er strengt regulert
av myndighetene (NVE). Hvert år settes en inntektsramme som skal
gjenspeile våre oppgaver. Vårt utstrakte nettområde krever store
drifts- og vedlikeholdskostnader som i landsgjennomsnitt viser at vi
har lengre nett og flere anleggskomponenter pr. kunde.

Foto: Kjell Sæther
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OVER HALVE NETTLEIEN ER OFFENTLIGE AVGIFTER

Nettleien er inklusiv avgift til energifondet (Enova). I tillegg er
alle nettselskap pålagt å kreve inn offentlige avgifter som for Svorka
utgjør over 50% av kostnadene.
• Lovpålagt innbetaling til det statlige energifondet (Enova) på 1 øre/kWh + mva.
• Elavgift/forbruksavgift på strøm på 15,83 øre/kWh + mva.
• Mva (moms) på 25 %

UTREDNING AV LIK NETTLEIE
Et samlet Storting ba i mars 2018 regjeringen om å utrede modeller for utjevning av nettleien i Norge. Kravet fra
Stortinget kom etter misnøye med dagens ordning, der det er store variasjoner i nettleien i ulike deler av landet.
Hovedregelen er at nettleien stort sett er dyrere i distriktene enn i byene, og det er gjerne dyrest å få tilgang til
strøm i områder med mye produksjon. De store forskjellene i nettleien mellom de ulike nettselskapene kan
langt på vei forklares med ulike topografiske og klimatiske forhold, og antall kunder til å dele på regningen.
I all hovedsak er dette ikke-påvirkbare kostnader.
Stortinget ber nå regjeringen utrede hvordan man kan utjevne nettleien, og spesifikt se på virkemidler som
frimerkeprinsippet, utjevning av ikke-påvirkbare faktorer og for øvrig tiltak som bedrer konkurransen. Målet
er likere priser og en sikker strømforsyning til lavest mulig kostnad for strømkundene. Det er ventet at
Regjeringen vil legge frem sitt forslag for Stortinget i vårsesjonen 2019, og at Stortinget vil fatte sin beslutning
på vårparten.
Kilder: Distriktsenergi / KS Bedrift
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NETTLEIEPRISER
INGEN ENDRING I NETTLEIEPRISENE FOR 2019

Svorka har vedtatt å holde nettleieprisen for 2019 uendret. Eneste endring i tariffene kommer som følge av
endrede offentlige avgifter. Staten senker elavgiften/forbruksavgiften* på strøm til 15,83 øre/kWh + mva.
Følgende nettleiepriser gjelder fra 01. januar 2019:
BESKRIVELSE AV NETTLEIE
Husholdning, fritidsboliger
og næring

FASTBELØP KR/ÅR

NETTLEIE ØRE/kWh

Kr 3.296,herav mva. kr 659,-

herav offentlige avgifter

Sikringer til og med 63A (H4N)

Tekniske anlegg - næring
Sikringer over 63A - inntil 160A (T4N)

52,3 øre/kWh
Energifondet: 1,00 øre
Elavgift/Forbruksavgift: 15,83 øre
Mva: 10,46 øre

Kr 5.788,- (1)
herav mva. kr 1.156,-

58,40 øre/kWh (2)
herav offentlige avgifter
Elavgift/Forbruksavgift: 15,83 øre
Mva: 11,67 øre

1. I tillegg kommer avgift til energifondet (Enova) på kr 800,- for de anleggene som har krav om dette
2. Prisene på tekniske anlegg - næring er oppgitt inkl. forbruksavgift og mva.
I tillegg kommer avgift til energifondet som behandles etter eget regelverk som du finner på www.enova.no.
Husholdningskunder kan alternativt be om nettleie med variabelt energiledd for sommer og vinter.

Offentlige avgifter for husholdning, fritidsboliger og næring fra 01.01.2019:
•

Avgift til energifondet (Enova): 1,25 øre/kWh inkl. mva.

•

Forbruksavgift: 19,79 øre/kWh inkl. mva.

•

Mva: 25%

Øvrige priser: Opplysninger om øvrige nettpriser finner du på våre hjemmesider: svorka.no
PRISER PÅ ANDRE TJENESTER

Målerkontroll uten påvist feil:

Byggestrøm:

Kabelpåvisning:

Oppsetting og nedtaking:
Nettleie:
Nettleie pr. kWh:
Skapleie:
Leveringstid:

kr 1.375,- inkl. mva.
kr 3.296,- pr. år inkl. mva.
avregnes etter H4N
kr 25,- pr. døgn inkl. mva.
5 virkedager

kr 1.100,- inkl. mva.

Gratis ved 48 timers varsel.
Kr 1.100,- inkl. mva. ved kortere varsel.

Tilkoblingsomkostninger:

I arbeidstiden kr 1.100,Utenom arbeidstiden: kr 1.375,- inkl. mva.
* Purreomkostninger belastes etter statlige satser

Fakturering av kostnader ved framføring av strøm til nye bygninger vurderes ved hvert enkelt tilfelle.
Ta kontakt med nettavdelingen på tlf.: 71 65 91 00.

*Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter. Prisene er basert på at elavgiften/forbruksavgiften vedtas endret fra 16,58 øre/kWh til 15,83 øre/kWh eks. mva.
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TREFELLING KAN VÆRE SVÆRT FARLIG

- og koste dyrt

Trefelling ved linje, dvs. strømførende ledninger, kan være svært risikofylt
og i ytterste konskvens medføre fare for liv og helse. I tillegg kan
et strømbrudd som følge av dette føre til store kostnader.
Observerer du trær i nærheten av strømførende linjer,
ta kontakt med oss. Vi ordner dette helt uten kostnad.

Vi opplever fra tid til annen at personer melder fra
om at de har felt trær på linjer. Dette medfører ofte
strømbrudd og/eller at linjene faller ned eller at de
blir skadet. I slike tilfeller vil dette føre til utrykning
av vaktmannskap fra Svorka. Ved felling av tre, eller
annen skade på linje, er den som påfører skade og/
eller utrykning selv ansvarlig for de kostnadene som
måtte påløpe for å få reparert skadene. Dette kan
i verste fall dreie seg om betydelige beløp, alt etter
hvor omfattende det er, og hvor lenge strømmen
eventuelt må kobles fra for å få reparert skaden.
Ved strømbrudd må det også påregnes såkalte
KILE-kostnader. KILE er kort forklart kostnader ved
ikke-levert energi, når strømleveransen opphører i
kortere eller lengre perioder.

?
Trefelling
kt
Ta konta
med oss.

MELD FRA OM
UTSATTE FORHOLD
Svorka bruker hvert år store ressurser på
å forebygge dette, ved at vi til en hver tid har
ett eller flere skogrydderlag ute på oppdrag for oss.
Dette er i all hovedsak lokalt innleide krefter. Selv
om vi driver med forebygging så godt det lar seg
gjøre, er vi avhengige av publikum.
Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss om du
legger merke til trær eller andre ting som står utsatt
til i forhold til strømledninger. Det er bedre for oss
å ta tak i problemet, før det eventuelt fører til
et strømbrudd.

VÆR FØRE VAR
Det er den som graver eller utfører trefelling
ved linje som er ansvarlig for å sikre at kabler eller
kraftlinjer ikke blir skadet. Før du starter med denne
typen arbeid, kontakt alltid nettavdelingen på
telefon 71 65 91 00 (hverdager kl. 08.00-15.00).
Dersom det er aktuelt, utføres kostnadsfri
kabelpåvisning der kabelstrekningen markeres
på bakken. Det samme gjelder før man utfører
trefelling ved linjer.
VI HJELPER DEG – HELT GRATIS
Om du er usikker, ta kontakt med oss, så ordner vi
med felling av trær som står i nærheten av
strømførende ledninger. Vi ordner selvsagt dette
helt uten kostnad for deg. Ta kontakt med oss:

Telefon:
Epost:		
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71 65 91 00
nett@svorka.no
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Husk!
Å felle trær ved eller i nærheten av
strømførende ledninger, kan være svært farlig.
Tenk først og fremst på din egen sikkerhet.

ARBEID NÆR NETTANLEGG
Ved arbeid nær nettanlegg (kabler og linjer) skal
Svorka alltid kontaktes før arbeidet starter.
Sett deg alltid grundig inn i dine forpliktelser før
du iverksetter gravearbeider. Store verdier ligger i
bakken, blant annet strøm-, tele- og datakabler og
rør for vann og avløp. Skader på våre nettstasjoner,
kabler og ledninger kan gi store konsekvenser, og
mange kan bli strømløse. Den som er ansvarlig for
skaden vil bli stilt økonomisk ansvarlig. Skader kan
medføre erstatningsansvar, og erstatningsbeløpene
kan ved større hendelser bli store, i verste fall på
flere millioner.

LUFTLINJER OG SIKKERHETSSONER
Sikkerhetssone er på 30 meter for høyspentlinjer.
Dersom man ønsker å utføre arbeid innenfor
sikkerhetssonen skal Svorka alltid kontaktes
på forhånd. Dette for at vi skal kunne gi råd og
iverksette nødvendige sikkerhetstiltak for å unngå
skader på personer og anlegg.

FARENE VED SNØRIKE VINTRE
Snøen laver ned og skaper et magisk vinterland. I idyllisk sollys ligger brøytekanter og skavler meterhøye.
Rett over truer tusenvis av volt.
Svorka ber folk være oppmerksomme dersom det blir store snømengder. Ved mye snø vil avstanden
til kraftledningene bli mindre. Kommer du for nær kan det få stygge konsekvenser.
– Vi oppfordrer alle til å holde god avstand til strømnettet, og informere barn og unge spesielt
om faren ved å være i nærheten av slike anlegg. Kraftledningene må overhodet ikke berøres,
verken med hender eller skistaver. Det er livsfarlig å være nær eller berøre kraftledninger eller
vegetasjon som er i kontakt med ledningene. Folk må holde god avstand til både lave
kraftledninger og vegetasjon, advarer nettsjef i Svorka, Ivar Vikan.
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Nyttige tips om
LADING AV ELBIL
92% av alle elbileiere lader fra vanlige stikkontakter hjemme.
Vi gir deg tips og råd til trygg lading av elbil.
SJEKK KAPASITET OG TILSTAND FØR LADING
De fleste elbileiere lader bilen i vanlige stikkkontakter hjemme. Bruker du vanlig stikkontakt
til daglig lading av elbil bør du få en elektriker til
å sjekke om det elektriske anlegget ditt tåler
belastningen og at ladekontakten er i orden.
UNNGÅ VARMGANG
DSB anbefaler at kontakten du skal bruke til elbillading er sikret med maks 10 ampere. Dette er for å
redusere sannsynligheten for varmgang. Lading av
elbil belaster nemlig kursen maksimalt over mange
timer. I tillegg bør kursen bare benyttes til lading
og ha installert egen jordfeilbryter. Dette er kravet
dersom det planlegges ny kurs for lading av elbil.

VELG RIKTIG LADEUTSTYR

INSTALLERE EGEN KURS

LADING MED SPESIALKABEL (MODE 2)

Noen biler har dessuten så stor batterikapasitet
at det kreves høyere ladestrøm for å få ladet
batteriet over natten. Da kan det være behov for
å installere en egen 32A trefase kurs frem til en
spesiell ladekontakt. Har du en slik bil kan det
hende du må søke nettselskapet om å øke
kapasiteten på abonnementet ditt og øke størrelsen
på inntakssikringen til huset.

Det mest brukte ladeutstyret består av en spesialtilpasset kabel med ladeboks (mode 2), som følger
med bilen. Ladeboksen begrenser ladestrømmen,
slik at den ikke trekker mer strøm enn det bilen og
det elektriske anlegget tåler. I tillegg har boksen
komponenter som overvåker sikkerheten og
forhindrer elektrisk sjokk.

ELBIL I BORETTSLAG OG SAMEIER
For borettslag og sameier er det svært viktig å få
vurdert kapasiteten på det elektriske anlegget før
det monteres uttak for lading av elbil. Her må du
kontakte en registrert elektroinstallatør som kan
kartlegge hva som trengs av kapasitet og utstyr
for stabil og trygg lading i fellesgarasjer.
Det finnes også ulike typer utstyr for fordeling av
ladeeffekt og tid i garasjer med mange ladeuttak.
Dette er nødvendig dersom tilgjengelig effekt er
mindre enn behovet – da kan alle bilene lades uten
at sikringene går.
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Det vil også være mulig
å innføre betalingsløsninger. En elektroinstallatør kan gi
gode råd om hvilke
løsninger som kan
være hensiktsmessige
i det enkelte tilfellet.
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Ladeutstyr for elbiler kan deles inn i tre kategorier;
hurtiglading, semi-hurtiglading og normallading.
Hjemme er normallading ofte det mest praktiske og
kostnadseffektive alternativet. Det finnes tre ulike
måter å normallade elbilen på – mode 1, mode 2 og
mode 3.

Det er normalt også mulig å justere ned ladestrømmen manuelt. Dermed kan du bruke Mode 2
ladeutstyr i vanlig stikkontakt, uten at det gir for stor
belastning og brannfare på elanlegget.
Det er viktig at du monterer en kurv eller liknende,
som ladeboksen kan ligge i under lading. Lar du
boksen henge fritt blir kontakten ødelagt og det
oppstår varmgang og fare for brann. Hvis kurven er
plassert utendørs, sørg for at snø og vann ikke blir
liggende på ladeutstyret. Dette kan skade utstyret
og øke brannfaren.

Lad hos oss!
Visste du forresten
at du kan lade
elbilen din hos Svorka?
Prøv vår flexilader
du også!

PÅ-VEGG-LADER (MODE 3)
ELBIL UTEN SPESIALKABEL (MODE 1)
Har du en eldre elbil uten en spesialtilpasset kabel
med ladeboks kan ladingen gi høy belastning på
kursen. Undersøk om el-anlegget ditt er
dimensjonert for belastningen ved slik lading.
Normalt bør lading med vanlig kontakt begrenses
til maks 10A, men det er ofte ikke mulig å justere i
bilen.
Sørg likevel for at kursen er beskyttet med jordfeilbryter. Sjekk stikkontakten og ladeledning før hver
bruk for å se om det er skader eller tegn på varmgang. Slike tegn kan være gul eller brun misfarging
eller brent lukt i kontakten. Smeltet plast i støpsel
eller kontakt er også et faresignal. Bruk aldri skadet
utstyr.

DSB anbefaler på-vegg-lader (Mode 3) med
spesialtilpasset Type-2 kontakt for lading av
elbiler. Utstyret består av en egen ladeboks som er
fastmontert på veggen og en kontakt som er bygget
for å tåle høy belastning over lengre tid. Hjemme i
garasjen brukes det vanligvis en fastmontert kabel
som plugges i bilen.
På offentlige ladestasjoner må du selv ha med en
spesialkabel med plugg i begge ender. Kabelen
låses fast under lading. På lader-siden sitter det en
Type 2 plugg, mens den andre er tilpasset bilens
kontakt. Det finnes to forskjellige kontakter til
denne løsningen, avhengig av hvilken kontakttype
bilen din bruker.
Følg våre råd for trygg lading av elbil
– og senk skuldrene. Lykke til!
Kilde: sikkerhverdag.no
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ÅRETS JULEGAVE FRA SVORKA
Svorka har i flere år gitt en pengegave til et allmennyttig formål
i stedet for julegaver til leverandører og samarbeidspartnere. I 2018
har vi valgt å gi vår gave på kr 10.000,- til MOT Surnadal, for deres
innsats for å utvikle robuste ungdommer som inkluderer alle.
HVORFOR BLE MOT STARTET?
Motivasjonen for å etablere MOT-konseptet i 1997 var et sterkt ønske
om å bidra positivt til mange av de utfordringene som samfunnet vårt
står ovenfor; rusmisbruk, vold, kriminalitet, mobbing, psykiske vansker
og utenforskap. MOTs overbevisning er at å styrke ungdoms robusthet
og mot er nøkkelen til å skape et varmere og tryggere samfunn.
OG SLIK REAGERTE DE…
Salgs- og markedssjef Janne Rangnes overrakte årets julegave fra
Svorka til MOT-koordinator Eva Sæterbø og MOT-representantene
Amund Phil Strand og Sindre Humberset.
– Denne gaven utgjør virkelig en stor forskjell for oss, sa Eva Sæterbø.
10.000 kroner monner svært godt i arbeidet som MOT gjør i Surnadal.

SVORKA STØTTER...
Har ditt lag eller forening en aktivitet som du synes fortjener støtte fra Svorka?
Da oppfordrer vi deg til å sende en kortfattet søknad til oss innen 15. mars.
Vi prioriterer søknader som støtter opp under frivillig arbeid for barn/ungdom og eldre.
Søknadsskjema finner du på svorka.no.
Du kan også sende en søknad pr. post, eller via e-post til kunde@svorka.no
Alle som tildeles støtte vil bli kontaktet av oss. Maks. støtte kr 10.000,-.
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SØKNADSFRIST:

15. mars!

Bekymret for høye strømpriser?
Til syvende og sist er det et svingende strømmarked som bestemmer hva du betaler pr. kilowattime strøm, noe
som kanskje ikke oppleves som særlig oppløftende i et marked med stadig stigende priser. Husk derfor at det
smarteste trekket ditt er å redusere eget strømforbruk, og at det kan ha stor betydning for strømregningen.
SVINGNINGER I MARKEDET
PÅVIRKER HVA DU BETALER
Nord Pool er navnet på den nordiske
kraftbørsen, hvor Svorka og andre
strømleverandører kjøper strømmen.
Strømprisene på kraftbørsen
bestemmes av hvor mye strøm
som kan produseres (tilbud) og
hvor stort behovet er for strøm
(etterspørsel). Dette fører til at
strømprisene går opp når det brukes
mye strøm, og de går ned når det
brukes lite strøm. Det er med andre
ord et svingende strømmarked som
styrer hva du til syvende og sist
betaler per kilowattime.
Men hva er det som får oss til å bruke
mer eller mindre strøm?

VÆRET EN SENTRAL FAKTOR
Det vi bruker aller mest strøm på i
Norge er oppvarming. Derfor bruker vi
mer strøm når det er kaldt, og mindre
strøm når det er varmt. Og ettersom
det er tilbud og etterspørsel som avgjør
prisene, blir strømmen billigere når
det er varmt og dyrere når det er kaldt.
I perioder hvor været er kaldt kan vi
derfor oppleve at media hauser opp
situasjonen med overskrifter som
«nå blir det dyrt å ikke fryse».
Været påvirker også hvor mye strøm
som kan produseres, da det nordiske
strømmarkedet for det meste forsynes
av vannkraft. Mange av vannkraftverkene har store vannmagasiner der
de kan lagre vann frem til det er behov
for å produsere strøm. Magasinene
fungerer nesten som et batteri, der
energi kan lagres til det er behov for
den. Mye regn fører til at magasinene
fylles opp, og da blir strømmen billigere.
Får vi derimot en tørr høst etterfulgt
av en kald vinter kan det gi høye
strømpriser. Årsaken er at det blir lite
vann i magasinene, samtidig som vi må
bruke ekstra mye strøm til oppvarming.

PÅVIRKNING UTENFRA
Strømprisen er også avhengig av overføringsforholdene mellom
områder og land internt i Norden,
og mellom Norden og resten av Europa.
Når etterspørselen etter strøm i Norge
blir større enn det vi selv klarer
å produsere i vannkraftverkene våre,
er vi avhengige av å importere strøm
fra andre europeiske land for å kunne
dekke etterspørselen. Det gjør at
våre priser blir påvirket av deres priser
– som igjen blir påvirket av deres vær,
tilbud og etterspørsel, type strømproduksjon osv.

PRIORITER Å REDUSERE
EGET FORBRUK
Fortvil ikke, for selv om du ikke kan
påvirke prisen kan du selv styre hvor
mange kilowattimer du bruker. Når
det varsles om høye strømpriser er
det selvfølgelig fristende å skru av
alt som bruker strøm. Dette er ikke
nødvendigvis den mest behagelige
løsningen. Det beste rådet er at du
heller bør gjøre enkle grep som
reduserer strømforbruket gjennom
året, istedenfor å legge ned forbud mot
lys og varme i våre kaldeste perioder.

Strømsparetips
I Norge går i gjennomsnitt 50%
av strømforbruket til oppvarming
i løpet av ett år. Deretter går omlag
20 % til varmtvann. De resterende
20–30 % går til andre elektriske
apparater som TV, kjøleskap,
belysning osv.

OPPVARMING
Om du bor i et hus er det viktig
at du har riktig innetemperatur.
Vurder om du kan:
• Etterisolere
• Bytte ut gamle vinduer
• Installere varmepumpe
• Senke innetemperatur
(1 grad = inntil 5% besparelse)

DUSJ OG BADING
Vurder om du kan:
• Dusje i stedet for å bade
• Ta kortere dusjer
• Kjøpe sparedusj
• Senke temperatur til 60°C
(Nb! Aldri under 55°C pga. bakterier)

DIVERSE
• Kjøp strømsparende hvitevarer
(A++)
• Kjøp hvitevarer tilpasset ditt forbruk
(ikke mer kapasitet enn du trenger)
• Fyll oppvaskmaskin
og vaskemaskin helt full
• Bruk hurtigprogram når du kan
• Bruk lavest mulig temperatur
• Bruk høyt sentrifugeringsprogram
• Lufttørk så ofte du kan
• Unngå bruk av standby
• Kjøp LED-lysepærer

Ta kontakt for flere gode tips og råd!
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MARKEDSKOMMENTAR 20182-019
LANGT HØYERE PRISER ENN FORVENTET I 2018
Ved forrige årsskifte var det forventet at strømprisen for 2018 i snitt ville bli rundt 25 øre/kWh. Fasiten kjenner vi nå
– den ble 42 øre. Vinteren 2018 ble etter hvert både kald og tørr. Det førte til høyt forbruk. Høy etterspørsel gir
høyere priser. Så fikk vi en av historiens tørreste somre, dvs. minimalt med vann å produsere strøm av – og prisene
steg videre... Dette ble avløst av svært mye nedbør fra medio august til medio oktober. Det bidro til et fall i prisene, men
en tørr november gjorde dette midlertidig. Det er mindre vann i magasinene og mindre snø enn normalt for årstida.
Det er med å holde prisene oppe. De 7-8 første månedene ga også mindre vindkraft enn forventet i Norden. Norge og
Norden er sterkt knyttet til Europa gjennom strømkabler. Basis for prisfastsettelsen i Europa er fortsatt kullkraft. Derfor er
kostnadene for kull og kvoteprisen for CO2 sterke prisdrivere. Kostnadene har i løpet av 2018 økt tilsvarende 10 øre/kWh.
Summen av ovennevnte ble en pris 70% høyere enn det som var forventet ved årets start.

UTSIKTENE FOR ÅRENE SOM KOMMER
Kraft for året 2019 handles på kraftbørsen til samme snittpris som 2018 (42 øre), mens 2020 omsettes til 37 øre.
Med 2018 friskt i minne er vi forsiktige med å spå prisen for 2019. Det er så mange faktorer som påvirker kraftmarkedet.
Det eneste som er sikkert er at strømprisene vil variere mer og mer. Årsaken er utfasing av tradisjonelle kraftverk i Europa
som kull- og kjernekraft. Disse erstattes av fornybar energi som vind og sol. Ulempen er en mindre
forutsigbar produksjon, med tilhørende prissvingninger.
I en større sammenheng betyr endringer i verdensøkonomien og etterspørselen etter kull
mye for kraftprisen. Likedan valutakurser, ettersom all engros-handel av kraft skjer i
euro. Økte tollbarrierer gir en mindre stabil verdenshandel, usikkerhet i flere Euro-land
og endelig utfall av Brexit kan gi store utslag på strømprisen – også i Svorka-land…

gen
Følg utviklin
t
gjennom åre
på svorka.no

Foto: Kjell Sæther

I 2019 og 2020 forventes stor innfasing av ny vindkraft i Norden, og lokalt kommer
mye vindkraft på Fosen. Hvordan vil det påvirke prisen? Kan økt forbruk matche
dette? Vi kommer kommer uansett ikke unna det faktum at prisen fram i tid først og
fremst påvirkes av været. Vi får vente og se hva et nytt vær-år vil bringe!

KONTAKT OSS

VI HAR ÅPENT FRA KL. 08-15

Svorka (strømnett)
Feilmelding (strømnett)

Tlf. 71 65 91 00
Tlf. 924 20 050

- døgnvakt		

Du når oss også på nettkunde@svorka.no.
Følg oss på

DU KAN OGSÅ RINGE OSS PÅ 97 91 22 22.
DA FÅR DU FIRE VALG:

1. Sentralbord
2. Bredbånd og TV
3. Strøm
4. Nett

