EL FRÅN
ORTEN

Vi ägs av dig
”Strax efter middagen tändes under salut
af nio skott den elektriska belysningen.
Något tillkännagifvande därom hade på
förhand icke gjorts allmänheten, vilket
ingalunda hindrade att gator och torg
voro fyllda af talrika menniskoskaror, som
allmänt uttalade sin belåtenhet. Det måste
också erkännas att belysningen fungerade
utmärkt med ett starkt och konstant sken.”
Ur Norrtelje tidning den 6 oktober 1899

Här startade Norrtälje Energi. Tack vare mjölnaren
och entreprenören Richard Wallén (pappa till
skådespelaren Sigurd Wallén) blev Norrtälje en av
de första städerna i Sverige som fick elektricitet.
Och sedan dess har vi på Norrtälje Energi levererat
produkter med hög kvalitet. Tack vare vår över
100 år gamla historia kan vi Norrtälje kommun
och eftersom vi känner vår bygd väl kan du
förvänta dig god lokalkännedom och personlig
service. Att prata med oss ska vara som att träffa en
gammal vän eller trevlig granne.
Vi ägs av kommunen och därför går vår vinst
tillbaka till kommuninvånarna. Vi är också direkt
engagerade i och stödjer många föreningar med en
tydlig ungdomsinriktning. Det skapar värden för
både oss och många ungdomar i kommunen. Vi är
glada och stolta över att vara en del av kommunens
utveckling på många olika sätt.
Vill du ha en lokal producent som stimulerar
kommunen och som du personligen kan besöka
ska du välja Norrtälje Energi!

Elprisguide

För att få el till din bostad måste du ha två avtal.
Ett elnätsavtal med det företag som äger elnätet
genom vilket elen distribueras. Till elnätsägaren
betalar du:
● Fast avgift för abonnemang (baserad på den
säkringsstorlek du har)
● Överföring (avgift per
transporterad/överförd kWh)
● Moms

Och ett elhandelsavtal med det elhandelsföretag
som du köper elen av. Till elhandelsföretaget
betalar du:
● Fast avgift
● Elpris (per använd kWh)
● Energiskatt
● Moms
Vi vet att det här med elhandelsavtal kan vara lite
krångligt, så låt oss försöka förklara skillnaderna på
olika typer av avtal som du kan välja.

Fast elpris

Fast elpris är för dig som vill göra annat än tänka
på elpriset och elmarknadens svängningar. Välj
mellan bindningstider från 1 till 3 år. Vi byter
priser varannan vecka (runt den 1:a och 15:e varje
månad) så håll gärna utkik på vår hemsida. Fast
elpris är tryggt, långsiktigt och du vet vilket elpris
du har under en längre tid.

Rörligt elpris

Rörligt elpris kan variera kraftigt under året och
innebär risker, men också möjligheter. Jämför med
banklån och räntor. Vårt rörliga elpris är kopplat till
spotpriset på den nordiska elbörsen. Tänk igenom
vilken möjlighet och risk du är beredd att ta. Om du
har rörligt elpris kan du när som helst byta till något
av våra fastprisavtal. Uppsägningstiden för rörligt pris
är 1 månad till fastprisavtal hos oss och 3 månader
om du väljer att byta till annan elleverantör.

1899

1899-el är den mest lokalproducerade el som går
att köpa i Norrtälje kommun och produceras på
Arsta kraftvärmeverk i Norrtälje. Det är miljövänlig
el som för gott med sig för såväl omvärlden som för
oss här hemma. Redan idag går Norrtälje Energis
vinst tillbaka till våra ägare, alltså alla oss som bor i
kommunen. Men med överskottet från 1899-elen vill
vi göra ännu mer nytta.
Elavtal 1899 är ett tilläggsavtal till våra ordinarie
elavtal. Det fungerar som andra avtal, exempelvis Bra
Miljöval. Skillnaden är att överskottet från 1899-elen
oavkortat går till specifika projekt för att bidra till
en positiv utveckling för unga i Norrtälje kommun.
Priset för 1899-avtalet är 1 öre per kWh (utöver
ordinarie elhandelsavtal). För en normalvilla handlar
det om ungefär 150 kronor per år.

Miljöelpris

Det råder inget tvivel om att miljöfrågor engagerar. Tillsammans
värnar vi om vår miljö genom att välja miljöel. För ett litet
tillägg på de fasta elpriserna kan du välja att köpa el som vi
garanterar är producerad med förnybar teknik. All vår miljöel
produceras i Luleälven. Det finns flera miljömärkningar av el.
En av de märkningar med hårdast miljökrav är Bra Miljöval. Så
när du väljer Bra Miljöval köper vi in förnybar el motsvarande
din förbrukning. På det viset bidrar du till en ökad efterfrågan
och därmed, på längre sikt, en ökad andel förnybar energi.

Anvisat elpris (kallas också Tillsvidarepris)

Om du valt att inte teckna något avtal med ett elhandelsföretag
är elnätsägaren ändå skyldig att se till att du får (anvisar) el.
Elnätsägaren har alltid en anvisningsleverantör som du då hamnar
hos och du betalar anvisat elpris. Det priset är alltid högre än
avtalspriserna så du sparar pengar på att göra ett aktivt val.

Enkelt att byta till oss

Vill du byta till oss tar vi hand om hela processen. Det enda
du behöver göra är att teckna ett avtal på hemsidan eller ringa.
Kontrollera först att du inte är bunden av något avtal med ett
annat elhandelsföretag. Bryter du ett ingånget avtal i förtid blir du
ersättningsskyldig.
Du får en bekräftelse av oss på det avtal du tecknat. Därefter tar
vi kontakt med din nätägare. Din elmätare blir avläst och din
nuvarande elleverantör skickar ut en slutfaktura till dig. Vi tar
sedan över leveransen från önskat datum, eller så snart det är
möjligt. Ett byte av elhandelsföretag kan genomföras när som helst
i månaden, med två veckors varsel.

Tänk lokalt

Och till sist… Tänk på att skillnaden i elpris mellan olika bolag ändå
handlar om ganska små summor jämfört med exempelvis nätavgift,
skatt och moms. Om du får ner ditt elpris med 1 öre per kWh och har
en förbrukning på 20 000 kWh, så har du sparat ungefär 200 kronor
på ett år.
Bor du i Norrtälje kommun och köper el av Norrtälje Energi så
köper du dessutom el av dig själv. De pengar du betalar gynnar
regionen. På köpet får du el från ett bolag där vinsten går tillbaka
till dem som äger det – det vill säga till dig och dina grannar.
P.S. Visste du att även du som bor i till exempel Riala, Väddö, Bergshamra,
Vätö, Rådmansö, Skebobruk och Yxlan kan välja oss som din elleverantör?

Kolla in vår hemsida där du även hittar
användbara länkar till bland annat Elpriskollen
och Elräknaren.
Vi ser fram emot att höra av dig!
Norrtälje Energi
Baldersgatan 12, Norrtälje
www.norrtelje-energi.se
0176-718 01

