Så kan du sänka elpriset
Tack vare prisjämförelsesajter har valet av elavtal blivit mycket enklare. Den korta tid du
behöver lägga ner på att byta elavtal kan ge stora besparingar. Enligt elskling.se sparar ett
hushåll i snitt 1 800 kronor om året för att byta elavtal.
De som bor i en bostad som värms av el har mest pengar att tjäna på ett elavtalsbyte.

VÄLJ ETT AVTAL DIREKT FRÅN START
Om du inte gjort ett aktivt val blir automatiskt tilldelad ett avtal med tillsvidarepris. Ett avtal
med tillsvidarepris är en typ av antal med rörligt pris som följer utvecklingen på elbörsen men
som rör sig trögare än ett avtal med rörligt pris. Tillsvidarepris är oftast det dyraste
alternativet. Det kan vara upp emot 50 procent dyrare än ett rörligt, fast eller mixavtal. Ett
avtal med tillsvidarepris gäller tills du byter det mot ett annat.

HÅLL KOLL PÅ AVTALSTIDEN
Har du redan ett avtal som du vill byta ska du först kontrollera när nuvarande avtal går ut. Om
du byter innan det går ut kan du tvingas betala skadestånd, vilket förmodligen äter upp hela
vinsten av att byta.
Kontakta det elbolag du har och kontrollera när bindningstiden löper ut, och hur lång
uppsägningstid du har.

JÄMFÖR PRIS PÅ ELEN
Nu är det dags för en prisjämförelse. Tack vare olika kostnadsfria jämförelsesajter som till
exempel elskling.se, och elpriskollen.se, är det lätt att jämföra olika elprisavtal.
Du måste själv se till att du inte är bunden vid ett elavtal när du vill göra bytet.

VILKEN TYP AV AVTL, RÖRLIGT ELLER FAST?
Med ett fast avtal är priset bundet under hela avtalstiden. Du vet då vad priset per
kilowattimme kommer att vara under avtalstiden, som kan variera mellan 6 månader och flera
år. Fördelen med ett fast avtal är att du är skyddad mot prishöjningar, nackdelen är att du går
miste om prissänkningar.
Den som har små ekonomiska marginaler och är i behov av att veta exakta utgifter varje
månad bör välja fast pris. Den som har en ekonomi som klarar av lite större utgifter ibland
kan välja rörligt.

HÄNG MED I SVÄNGEN
Bara för att du har tecknat det billigaste avtalet en gång behöver det inte alltid vara det
billigaste. Den som har rörligt avtal bör hålla koll på elprisernas svängningar, och den som har
bundet bör se över sitt elpris några månader innan avtalet löper ut.

