
Hos Almnäs Elhandel AB kan du köpa in elenergin enligt följande alternativ: 

 Tidsbundet avtal - bestämt elpris/kWh under viss tid 
 Börskopplat pris - elpriset följer prisförändringarna månadsvis 
 Anvisningspris - det elpris som erhålls om avtal inte tecknas   

  
Tidsbundet avtal 
Ett tidsbundet avtal kan tecknas för olika lång tid. Om du tecknar fast-prisavtal nu blir 
priset med leveransstart 2021-02-01 för elområde 3: 

Avtalstid 1  år öre/kWh 2 år öre/kWh 3 år öre/kWh

exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms exkl moms inkl moms

Fast pris inkl. elcert 37,90 47,38 37,50 46,88 38,50 48,13  
Årsavgift tillkommer, 240 kr per år (300 kr inkl moms). 
  
 
Börskopplade elpriser  
Är du intresserad av elpriser som helt följer marknaden kan vi även erbjuda detta. Rent 
börskopplade elpriser kan vara mycket låga men kan också bli mycket höga. Över en 
längre tidsperiod bör normalt ett börskopplat pris bli totalt sett billigast, (jämför rörliga 
mot fasta räntor). Börskopplat pris grundas på ett volymvägt medelmånadspotpris 
(schablonavräkningspriset som Svenska Kraftnät redovisar för prisområde 3) med ett 
tillägg på 9,90 (12,37) öre/kWh inkl. elcertifikatsavgift, bindningstid 3 mån. 
OBS! I vårt tillägg ingår elcertifikatavgift, tänk på att kontrollera om elcertifikatsavgift 
ingår när Ni jämför olika erbjudanden. 

Rörligt Elpris för december månad 2020, elområde 3 

 

Elpris inkl elcert öre/kWh

exkl moms inkl moms

42,93 53,66

 
Årsavgift tillkommer, 240 kr per år (300 kr inkl moms). 
 
Anvisningspris tilldelas den kund som ej tecknat elavtal. Priset är vanligtvis högre, och 
vi rekommenderar er att teckna ett av våra övriga avtal.  
 
Anvisningspris för december månad 2020, elområde 3: 

Elpris inkl elcert öre/kWh

exkl moms inkl moms

74,20 92,75

 
Årsavgift tillkommer, 180 kr per år (225 kr inkl moms). 

 

 

 

 

 



Jämförpris leveransstart 2021-02-01 elområde 3  
Elpris öre/kWh inklusive elcertifikatsavgift, årsavgift och moms. Elnätkostnad ingår ej. 

Avtalsform Lägenhet 2000 kWh Villa 5 000 kWh Eluppvärmd villa 20 000 kWh

Fast elpris 1 år 62,38 53,38 48,88

Fast elpris 2 år 61,88 52,88 48,38

Fast elpris 3 år 63,13 54,13 49,63

Rörligt elsprisavtal* 68,66 59,66 55,16

Anvisat pris 104 97,25 93,88  

*Rörligt elpris december månad 2020, elområde 3. 

Elcertifikatsavgift 
Elcertifikatsavgiften som är till för att främja förnyelsebar energi och som alla får vara 
med att betala, ingår i elpriset. 
 
Debiteringsrutiner 
Elmätarna är direktavlästa, vilket innebär att kunderna debiteras faktisk förbrukning 
månadsvis. 

 
 

Välkommen att kontakta oss! 
 
Kundtjänst,  
0503-16005, ekonomi@almnas.com 


