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Kinnekulle Energi
- Presenterar Energiskola i nio delar
Vad är det egentligen som påverkar elpriset? Vad är 
skillnaden mellan elnät och elhandel? Hur ska man 
lyckas minska sin energiförbrukning? Det är några av 
de frågor som kommer att redas ut i Kinnekulle Energis 
Energiskola som publiceras i nio delar i Götene Tidning.

Magnus Hidevik, marknadsområdeschef, och Erik Bohman, 
marknadskommunikatör, konstaterar att Kinnekulle Energi 
verkar i en bransch som är mer påpassad än någonsin.

– Frågor som rör vår verksamhet diskuteras i stort sett på 
daglig basis i tidningar, sociala medier och runt fikaborden – 
allt från elförsörjningen och elpriset till elbilar, laddstationer 
och solceller. Vi går mot en elektrifiering av samhället och det 
innebär såklart att branschen är i ropet just nu, säger Magnus.

Kinnekulle Energis verksamhet kretsar kring en rad olika 
verksamhetsområden - från elhandel och elnät till installa-
tionsverksamhet, energitjänster och fiber. Personalen kan ock-
så konstatera att mängden inkommande frågor från kunder 
och kommuninvånare ökar stadigt. 

– Det har varit en tydlig trend den senaste tiden och vi förstår 
att det ibland kan vara svårt att hålla isär begreppen, säger 
Erik.

Med anledning av detta satsar Kinnekulle Energi på konceptet 
”Energiskola”. En serie i nio delar med ambitionen att räta ut fråge-

tecken och göra 
det lättare för folk 
att navigera i en-
ergidjungeln. 

– Med tanke 
på utvecklingen 
som skett så har 
vi som energi-
bolag och elnät-
sägare gått från 
att vara en sam-
hällsbyggare till 
en samhällsut-
vecklare. Det vi håller på med är något som i stort sett alla 
kommuninvånare använder och är beroende av, vi spelar helt 
enkelt en viktig roll i att se till att samhället fungerar och det 
är ett ansvar vi tar på största allvar. Därför vill vi genom En-
ergiskolan göra nedslag inom ett antal olika områden för att 
förklara och ge en bättre överblick, menar Magnus.

I del 1, som publiceras nästa vecka, kommer Kinnekulle  
Energi reda ut begreppen elhandel och elnät.

– Vad är det som skiljer dessa åt och vad är det egentligen 
hushållen betalar för på respektive faktura? Det återkommer vi 
till nästa vecka, säger Magnus.

Energitjänster
• Laddboxar
• Solel
• Kabelanvisning

Installation
• Hushåll
• Industri
• Vindkraft
• Elkraft

Vitvaruservice
• Luftvärmepumpar

Elon-butiken

Fiber

ElhandelElnät
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Magnus Hidevik, marknadsområdeschef, och Erik Bohman, 
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Elnät och Elhandel
- Vad är skillnaden?
Elnät och elhandel – liknande begrepp men två helt 
olika delar av elförsörjningen. Kinnekulle Energi reder 
ut skillnaderna i del 1 av Energiskolan.

Konsumentpriset på el består i grunden av tre olika delar – elnät, el-
handel samt skatter och avgifter. Fördelning och priser varierar bero-
ende på hur och var man bor. Sverige är indelat i fyra elområden uti-
från var produktionen och förbrukningen är som störst. I de två övre 
områdena (ungefär halva Sverige) finns ett överskott på el medan det i 
de två nedre områdena råder ett underskott. Mer om det i nästa vecka.

Enkelt uttryckt kan man säga att elnätet är vägnätet – och elhan-
deln är trafiken. Elnätssystemet är uppbyggt i tre delar - det stora 
stamnätet, som ägs av staten, grenar ut sig till ett antal regionnät 
som slutligen mynnar ut i över 100 lokalnät – däribland Götene elför-
enings, vårt lokala elnät. 

- Man kan inte själv välja vilket elnätsföretag man vill ha utan man 
är helt enkelt bunden till det elnätsföretaget som finns där man bor. 
Det bygger på något man kallar för naturligt monopol, det vore kort 
sagt väldigt ineffektivt och dyrt om vartenda elbolag skulle dra egna 
ledningar till bostäder och lokaler, säger Magnus Hidevik från Kin-
nekulle Energi.

Via elnätsavgiften betalar hushåll och företag för två saker: drift 
och underhåll av elnätet samt överföring av elen till fastigheten.

- Det finns flera olika ägarupplägg för elnäten runtom i Sverige, 
men här i Götene ägs elnätet av kunderna själva – ett upplägg som 
vi är väldigt stolta över. Mer om det i del 4 av Energiskolan om några 
veckor, säger Magnus.

Elnätet och elnätsavgifterna säkrar alltså tillgången på el – vem 
som sedan står för själva leveransen bestämmer kunden helt själv.

- Här kommer begreppet elhandel in i bilden. Elhandelsbolaget tar 
betalt för den el som man förbrukar. Kunden avgör själv vem som ska 
leverera elen och vilka aspekter man vill ta hänsyn till, exempelvis pris-
bild, elens ursprung, avtalens struktur och leverantörens servicenivå. 

Oavsett vad man har för preferenser är det av yttersta vikt att kun-
den gör ett aktivt val av elleverantör.

- Om man som kund inte gör ett aktivt val av elhandelsleverantör 
tilldelas man ett anvisat avtal som oftast är ett mycket dyrare al-
ternativ men även sämre för miljön då elen man köper till stor del 
saknar garanterat ursprung. Anvisade avtal får inte ha en längre upp-
sägningstid än 14 dagar så det går fort att göra ett bättre val.

De vanligaste avtalsalternativen är fast eller rörligt pris – vilket ock-
så är de valmöjligheter som Kinnekulle Energi själva erbjuder.

- Tyvärr kan man konstatera att det finns en uppsjö av kreativa el-
avtal och lösningar på marknaden – något som jag tror bidrar till att 
vissa kunder upplever elhandeln som krångligare än vad den egentli-
gen behöver vara, säger Magnus.

Men vad är det egentligen som påverkar elpriset? I vilka lägen bör 
man överväga fast respektive rörligt elprisavtal? Och vad innebär ur-
sprungsgaranti? Mer om det i del 2 av Energiskolan som publiceras i 
Götene Tidning nästa vecka.
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 Stamnätet
- Elens motorväg
- Ägs av staten
- 400 eller 220 kV

 Regionnäten
- Elens landsvägar
- Ägs av fåtal större regionnätsföretag
- Mellan 40 - 130 kV

 Lokalnäten
- Elens småvägar
- Ägs av över 100 elnätsföretag
- 40 kV och ner till 230 volt

Elnät
• Abonnemangsavgift - kostnaden för att 
  få tillgång till elnätet. Beräknas efter 
  storleken på hushållets huvudsäkring.
• Överföringsavgift – avgift för varje kwh el 
  som transporteras till dig genom elnätet 
  och har inget med elpriset att göra.
• Energiskatt på den el man förbrukar.
• Moms på det totala beloppet.

Visste du att...?
Elleverantörer och elnätsföretag får enligt 
lag inte kräva fakturaavgift eller avgift för 
fakturaunderlag.

Elhandelsavgift
• Fast avgift – elhandelsbolagets 
  administrativa kostnader.
• Förbrukning - kostnaden för själva elen 
  som beräknas efter pris per kwh 
  beroende på vilket elavtal man har.
• Påslag – elhandelsbolagets marginal 
 som ska täcka risker och prisförsäkringar.
• Elcertifikatsavgift - för att gynna utbygg-
  nad av el från miljövänliga energikällor.
• Ursprungsgaranti - kan tillkomma vid val 
  av ursprungsmärkt el som tex vatten eller 
  vind.
• Moms på det totala beloppet.

Vad betalar man för?

Exempelbild.



Vad påverkar 
elpriserna?
De rekordhöga elpriserna har varit ett hett samtals-
ämne i vinter. Men vad är det egentligen som påverkar 
priserna? När ska man överväga fast respektive rörligt 
avtal? Kinnekulle Energi dyker djupare i frågeställning-
arna i del 2 av Energiskolan.
Elmarknaden är komplex och är beroende av en mängd olika komponenter, 
aktörer och faktorer. I huvudsak styrs dock priset av ett av ekonomins mest 
grundläggande begrepp: tillgång och efterfrågan.

När det exempelvis blir kallt så ökar efterfrågan på el medan tillgången 
minskar. Det leder till prisuppgång. Vid varmt väder blir effekten den motsatta, 
efterfrågan minskar och priset trycks ned.

Vädrets betydelse i sammanhanget är alltså omfattande, i synnerhet i ett 
land som Sverige där etableringen av förnyelsebara energikällor kommit långt.

Eftersom el inte kan lagras i någon större omfattning så förbrukas den i 
stort sett samtidigt som den används. I ett land som Sverige, med förhål-
landevis mycket förnyelsebara energikällor som vatten- och vindkraft, har vi 
alltså gott om el när det blåser, när det regnar och när snön smälter. Är det 
kallt och vindstilla minskar tillgången i förhållande till efterfrågan.

Elen köps av elhandlarna från elbörsen Nordpool och säljs sedan vidare till 
konsumenten.

- Elnäten i stora delar av europa är sammankopplade, och elhandelsföreta-
gen köper elen i euro men säljer den i svenska kronor till konsumenten. Därför 
är även valutasvängningar en viktig faktor i elpriset, säger Christer Andersson, 
Key Account Manager på Kinnekulle Energi.

Men vad är det egentligen som har bidragit till de extrema prishöjningarna 
under vintern 2021/22? Kinnekulle Energi konstaterar att det rör sig om flera 
olyckliga omständigheter på en gång, som media kallar för en perfekt storm.

Vi har haft höga energipriser i övriga europa, hög efterfrågan på fossila 
bränslen, exempelvis gas, samt väldigt ovanligt väder. Efter en mild höst slog 
vintern plötsligt till i slutet av november vilket fick isen att lägga sig samtidigt i 

flera av våra stora älvar.  I november och december var det dessutom ovanligt 
kallt runt om i Europa, samt mindre vind än normalt. Allt detta bidrar till det 
onormala prisläget.

De med rörligt elavtal, som följer elbörsens prissvängningar, har med andra 
ord fått se sina elfakturor skjuta i höjden under de senaste månaderna, medan 
de som band sitt elpris i rätt tid har kunnat hålla kostnaderna nere. Men hur 
ska man egentligen tänka vad gäller fast eller rörligt elavtal?

Det beror helt på om man som kund prioriterar trygghet eller flexibilitet. Med 
fast avtal bundet över ett eller flera år så vet man vilket pris man kommer ha, 
oberoende av svängningarna på marknaden. I det bundna avtalet har dock 
elhandlaren alltid en marginal för riskersättning. Vad som lönar sig rent eko-
nomiskt har varierat över tid.

Kinnekulle Energi poängterar dock att vi med vår elhandel inte på något sätt 
gynnas av höga elpriser.

- Vår marginal, alltså det vi kallar för påslag, är detsamma oavsett om priset 
är 15 öre kwh eller 150 öre kilowattimmen. Det är alltså ingen ekonomisk för-
del för oss när priserna går upp, säger Christer.

Kinnekulle Energi är dessutom ett av drygt 35 elhandelsbolag i landet som 
är certifierade enligt ”Schysst elhandel”. En utmärkelse som baseras på 18 
kundlöften som i många fall går längre än vad lagen kräver.

- Det är ett bevis och en garanti för att vi är ett pålitligt elhandelsföretag där 
kunden är i goda händer. För oss är det en självklarhet att du som kund känner 
dig trygg med ditt elavtal, att det tydligt framgår vad du köper och vad avtalet 
med oss innebär.  Det ska vara enkelt, tydligt och tryggt att välja leverantör av 
el, säger kundtjänst.

I nästa veckas energiskola kommer Kinnekulle Energi med tips och råd för 
dig som funderar på att installera solceller och producera egen el.
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Vad påverkar elpriset?

Råvarutillgång

Konkurrenssituation
Väder

Ny teknik

MiljöValuta

Politiska beslut
Marknadens förväntningar

Tillgång och efterfrågan på el

Watt
Måttenheten för effekt som är en uträk-
ning för hur mycket energi det går åt 
under en viss tid. Kilowatt betyder 1000 
Watt.

Kilowattimme (kWh)
Är hur mycket energi som går åt på en 
timme. Det är den måttenheten som an-
vänds för att berätta hur mycket el du har 
använt och som används vid prissättning 
av el.

Elbörsen NordPool
Det är här som elproducenter säljer el till 
elhandelsföretag och prisbildningen för 
elhandeln på den nordiska elmarknaden 
sätts. Varje dag sätts spotpriserna per 
timme för nästkommande dygn.

Spotpris
Spotpris är det pris som vi elbolag köper 
in elen för per Kilowattimme (kWh). Har 

man ett rörligt avtal baseras det på spot-
priset och följer dess rörelser.

Ursprungsgaranti
Utfärdas av staten för alla typer av elpro-
duktion och visar vilken typ av energikälla 
som elen kommer ifrån. När elleverantö-
ren har köpt ursprungsgarantierna och 
sålt elen till sina elkunder, ska ursprungs-
garantierna annulleras. Annulleringen 
säkerställer att mängden såld el motsva-
rar mängden producerad el.

Elcertifikat
Grundprincipen för systemet är att pro-
ducenter av förnybar el får ett elcertifikat 
av staten för varje MWh som produce-
rats. Samtidigt har elhandelsföretagen 
en skyldighet att införskaffa en viss 
mängd elcertifikat i förhållande till sin 
försäljning och användning av el, så kall-
lad kvotplikt.

Ordförklaringar

Från vänster; Lena, Gunilla, Christer och Margareta står redo att svara på frågor om 
elhandel och avtal.



Producera  
egen solel
Intresset för att installera solcellspaneler har ökat ex-
plosionsartat under det senaste året. Men vad är viktigt 
att tänka på och vilka förutsättningar är det som gäller?
Kinnekulle Energi och deras samarbetspartner 
Solinnovation har svaren.

Är du en av de som just nu går i tankar på att installera solceller hemma på 
taket? Då är du långt ifrån ensam.

- Vi upplever ett enormt intresse för solceller generellt men här i Götene är 
efterfrågan på en unikt hög nivå och det är riktigt kul, säger Jan Sköld från 
Solinnovation.

Att ta tillvara på energi från förnybara källor är en nyckelfaktor för att världen 
ska lyckas ställa om och nå klimatmålen. Potentialen för att ta tillvara på sol-
energi är enorm men är verkligen Sverige, med sina väderförutsättningar, ett 
land där solcellspaneler är ett effektivt alternativ? Ja, så är det faktiskt. 

- Det känns kanske inte så ibland, men Sverige har faktiskt bra förutsätt-
ningar för solceller. Vi har ungefär lika många soltimmar som i centrala Eu-
ropa. Instrålningen är cirka 1000 Wh timmar per kvadratmeter i södra Sverige 
och 800 Wh per kvadratmeter i norra delarna, säger Christer Andersson från 
Kinnekulle Energi.

De som väljer att installera solceller på taket blir mer självförsörjande och 
mindre beroende av att köpa el under solpanelernas beräknade livslängd, i 
snitt cirka 25 år.  Men hur fungerar det egentligen i praktiken?

Det hela börjar med att solceller måste monteras på ett tak eller fristående 
system. Väl på plats där lyser solen på dem och solstrålarna omvandlas till 
elektricitet i form av likström. Från solpanelerna går sedan en kabel till en 
växelriktare. Där görs elen om till vanlig växelström som vi har i våra eluttag. 
Växelriktaren kopplas till din elcentral, där elen fördelas ut till din egen elan-
vändning. Om du inte förbrukar all el som du producerar skickas resten ut på 
elnätet. För att få betalt för den måste du teckna ett speciellt avtal med ett el-
handelsföretag. Läs mer om Kinnekulle Energis erbjudanden på vår hemsida 
(skanna QR-koden nedan). 

- Det är viktigt att tänka på att man inte producerar mer el än vad man själv 
förbrukar på årsbasis. Normalt sett producerar man betydligt mer än vad man 
gör av med under sommarmånaderna, men betydligt mindre under vintern 
vilket gör att det jämnar ut sig över året. Om man skulle producera ett över-
skott på el går man från att vara mikroproducent till en elproducent, och då 
blir det helt andra avgifter för det enskilda hushållet. Det är alltså viktigt att 
optimera sin solcellsanläggning efter sina egna förutsättningar i stället för att 
maximera, säger Christer.

Det är också viktigt att det företaget som installerar solpanelerna gör en 
föranmälan till elnätsägaren för att säkerställa att elnätet klarar av att hantera 
elflödet och inom Götene kommun görs det till Kinnekulle Energi. 

Innan man går vidare med solceller ska man också se över takets kondition. 
Det är viktigt att taket och takpannorna håller under solcellsanläggningens 
beräknade livslängd.

När solcellsinstallatören är klar görs en färdiganmälan till elnätsbolaget 
som därefter utför en säkerhetskontroll och ger klartecken för driftsättning 
utifrån elnätsperspektivet.

Väl på plats är solcellspaneler generellt sett förhållandevis underhållsfria. 
Det enda man behöver tänka på är att solcellerna inte producerar för full effekt 
om de är riktigt smutsiga eller om det har fallit mycket snö. På sin höjd kan de 
behöva sköljas eller borstas av.

Går du i tankar på att installera solpaneler eller vill veta lite mer är du väl-
kommen att kontakta oss på Kinnekulle Energi. 

- Att installera solceller är inte krångligt och vi försöker alltid se till helheten 
för att förenkla för kunden, säger Christer. 

Men hur blir det vid ett strömavbrott? Producerar solceller el när elen inte 
levereras till hushållet? Nej, solceller kräver fungerande anslutning till elnätet. 
Läs mer om vad Kinnekulle Energi gör för att säkerställa elförsörjningen i näs-
ta veckas avsnitt av Energiskolan: Stabil och säker elleverans.

@kinnekulleenergi

Skillnaden mellan Elnät och Elhandel?
Vad är det som påverkar elpriserna?
Producera egen solel
Stabil och säker elleverans 
Energibesparande åtgärder
Hur fungerar fiber?
Laddning av elbil
Hållbarhet i fokus
Vi blickar framåt

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5
Del 6
Del 7
Del 8
Del 9

Energiskola Del 3

ANNONS

Läs mer om solel!

Visste du att?
Energin i solstrålarna som når jorden under en timme skulle 
kunna täcka hela världens energianvändning i ett helt år. 
Potentialen är alltså enorm.

Att tänka på
Förutsättningar för att vara mikroproducent
• Mätarsäkring inte större än 63 Ampere.
• Effekten inte större än 43,5 kW.
• Inte producera mer energi än vad du förbrukar per år.

Avdrag och ersättningar - mikroproduktion
• Grön teknik (avdrag).
• ROT-avdrag. 
• Skattereduktion för den el som matas in på elnätet.
• Ersättning för nätnytta.



Stabil och säker 
elleverans
Elektrifieringen av samhället har tagit fart på allvar. För 
Götene Elförening och Kinnekulle Energi innebär den 
accelererande utvecklingen såväl stora möjligheter 
som omfattande utmaningar. I del 4 av Energiskolan 
kan ni läsa mer om vad Kinnekulle Energi gör för att 
garantera säker och stabil elleverans.

Det svenska elnätssystemet är uppbyggt i tre delar - det stora stamnätet (som 
ägs av staten) grenar ut sig till ett antal regionnät som slutligen mynnar ut i 
över 100 lokalnät.

Götene elförenings elnät, som förvaltas av dotterbolaget Kinnekulle Energi, 
spänner över ett 600 kvm2 stort distributionsområde och omfattar 452 trans-
formatorstationer, 1800 elskåp och över 125 mil elledningar.

– Vår uppgift är att omvandla spänningen i regionnäten till en nivå som pas-
sar konsumenten. Helt enkelt säkerställa att det finns el i hushållens eluttag 
24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, säger Jacob.

En uppgift som tarvar såväl noggrann planering som en gedigen struktur 
för övervakning och underhåll. 

– Vi har ett 20-tal anställda som jobbar enbart med vårt elnät. Vi har väl in-
arbetade system för att hålla koll på nätet och gör löpande underhållsarbeten. 
I elnätet hanterar vi en samhällskritisk infrastruktur och det är ett stort och 
viktigt arbete, säger Jacob.

Under de senaste decennierna har Kinnekulle Energi lagt stora resurser på 
att gräva ned ledningar som tidigare har legat ovan mark.

Varje gång när man drar om en ledning gör man ett noggrant övervägande 
och gräver ner kabeln om så är möjligt. Det är alltid en balansgång, en ned-
grävd kabel minskar risken för lokala elavbrott men ibland är det inte eko-
nomiskt försvarbart, det är också av naturliga skäl lättare att underhålla en 
luftledning jämfört med en markkabel.

Och när elavbrottet slår till, vad beror det på? 

Det varierar. Att det sker ett avbrott på stamnätet är extremt ovanligt, oftast 
beror det på störningar i regionnätet eller lokalnätet. Lokalt kan det exempelvis 
bero på att en gren har fallit ned på en luftledning eller att en grävmaskin har 
kapat en kabel. Ligger felet hos regionnätet är det inget som vi i Götene kan 
påverka. Götene elförenings elnät har en hög levaranssäkerhet, hela 99,9%, 
tack vare en enkel men modern teknik kan vi oftast snabbt hitta och korrigera 
eller förebygga problem. Den lokala kännedomen hos personalen gör att vi 
har bra koll på alla meter ledningar som finns i vårt koncessionsområde och 
för alla som arbetar hos oss är det ett kall att se till att strömmen kommer 
fram dit den ska.

Medel för underhåll och utveckling av elnätet kommer från en enda in-
täktskälla: elnätsavgifterna.

– Via elnätsavgiften betalar hushåll och företag för drift, underhåll och till-
gången till elnätet. Det finns en mängd olika ägarstrukturer för elnäten runtom 
i Sverige, ett av de allra vanligaste uppläggen är att nätet är kommunägt, men 
här i Götene ägs elnätet av kunderna själva – ett upplägg som vi är väldigt 
stolta över, säger Jacob.

Götene elförening grundades redan 1932 – och enormt mycket har hänt 
sedan dess.

Många av de ledningar som finns är dimensionerade för den mängden el 
det fanns behov av vid den tidpunkten ledningen drogs. För bara 20-30 år se-
dan kunde ingen föreställa sig att vi skulle ha de behoven vi har idag.

Elektrifieringen av samhället har tagit fart på allvar och bara inom en fem-
årsperiod bedömer man att den totala effektnivån på vårt elnät kommer be-
höva fördubblas.

Dels har vi stora företag som växer och utvecklas, dels så går vi mot större 
elförbrukning hos vanliga konsumenter. Bland annat genom laddboxar för el-
bilar. Vi har ett elsystem som är i förändring, det är naturligtvis en stor utma-
ning men också en utveckling som vi välkomnar och som vi ser fram emot 
att ta oss an.

Följ med oss nästa vecka när vi går igenom vad man kan göra för att mins-
ka sin energiförbrukning.
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Vad är skillnaden mellan 
effekt och energi?
Effekt är ett mått på en 
elapparats arbetsförmåga och 
mäts i watt (W). Energi beräknas 
som effekt gånger tid och mäts i 
wattimmar (Wh) eller kilowattim-
mar (kWh). Energi = effekt x tid.
Om du exempelvis använder 
diskmaskinen, tvättmaskinen och 
dammsugaren samtidigt så blir 
ditt effektuttag högre än om du 
använder var och en av dem vid 
olika tillfällen. Den totala ener-
giförbrukningen blir dock den-
samma.

Besök oss gärna!

Jacob Eriksson, affärsområdeschef 
infrastruktur på Kinnekulle Energi



Energibesparande åtgärder
Då elpriserna i världen ökar är det ingen dum idé att se 
över sin uppvärmning och mängden hushållsel man gör 
av med. I del 5 av Energiskolan tipsar Kinnekulle Energi 
om energibesparade åtgärder som man själv kan påverka.

Till en början klargör vi vad som ingår i kategorin hushållsel.
– Det är enkelt uttryckt alla apparater du pluggar in i dina eluttag och som 

inte används till uppvärmning av bostaden eller varmvatten, säger Magnus 
Hidevik, affärsområdeschef.

Utöver uppvärmningen är ofta gamla vitvaror riktiga energibovar. 
– Att byta ut kyl och frys kan till och med halvera energiåtgången. Det är 

något man kan se över för att kunna minska på konstnaderna. Man bör också 
tänka på att ha dem rätt inställda (ofta rekommenderas +5 grader i kylen och 
-18 grader i frysen) samt komma ihåg att använda energiprogrammen/eco-
programmen på tvättmaskiner och torktumlare, säger Erik Bohman, mark-
nadskommunikatör.

Står man i kast med att byta vitvaror bör man tänka på att energimärkning-
en numera är förnyad och att de produkter som för ett år sedan hade märk-
ningen AAA+++ nu har hoppat ner till ett E.

– De har klassats om efter nya kriterier. Det betyder inte att de som nu är 
märkta med ett E är sämre än tidigare. De har bara fått ny märkning för att ge 
plats för ännu mer energismarta vitvaror framöver.

Att byta ut glödlampor till ledlampor är ett annat bra råd.
– Det gör stor skillnad, säger Erik som även vill tipsa om att använda snål-

spolande duschmunstycke samt att sänka värmen inomhus.
– Självklart ska man inte behöva frysa men minskar man en grad inomhus 

kan man sänka energiförbrukningen med hela 5 procent.

En lite större åtgärd man själv kan göra är att se över värmesystemet i hu-
set. Exempelvis genom att installera en luftvärmepump.

– En luftvärmepump är en bra energibesparing på lång sikt som löpande 
sänker dina energikostnader till en förhållandevis låg investering. Redan efter 
några år kan investeringen vara återbetald, säger Erik.

Hur mycket man sparar varierar, beroende på vad man har för uppvärm-
ningssystem i grunden, geografiskt läge, elpris, planlösning, boarea samt luft-
värmepumpens kapacitet.

– Det är viktigt att tänka på att en luftvärmepump är ett komplement till 
övrig uppvärmning men det är väldigt effektivt, säger Erik.

Är man intresserad kommer Kinnekulle Energi anordna en 
demodag torsdagen den 7 april i Elon-butiken i Götene.
– Då är alla varmt välkomna att besöka oss och prata om luftvärmepumpar, 

energimärkning på vitvaror, laddboxar och solceller med mera. 

En nyhet som ligger i pipeline är timvärdesbaserat elpris. Det innebär att då 
elpriserna är olika under dygnets alla timmar kan man genom timvärdesbase-
rat elpris själv avgöra när man vill nyttja elen. Exempelvis köra dismaskin och 
tvättmaskin på natten när elen är billigare i stället för direkt efter jobbet när 
den är dyrare. Detta gäller endast kunder med rörligt elpris. 

– Projektet testas just nu av oss och vi hoppas kunna erbjuda våra kunder 
denna möjlighet inom kort, säger Magnus som även vill poängtera att Kin-
nekulle Energi inte är certifierade energirådgivare men att man med ovanstå-
ende tips kan göra mycket för att hålla nere sina elkostnader.

 I nästa vecka går vi igenom hur fiber fungerar och hur en installation går till. 
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El-apparat
Dammsugare
Hårtork
Glödlampa
LED-lampa
Kaffebryggare
Mikrovågsugn
Led-tv (42”)
Spelkonsol

Effekt (W)
700 W
2 000 W
40 W
4 W
1 500 W
900 W
60 W
90 W

Tid / antal
1 tim och 26 min
30 min
25 tim
250 tim
ca 67 koppar kaffe
1 tim och 7 min
17 tim
11 tim

Besök oss gärna!

Erik Bohman, marknadskommunikatör, och Sara Kronkvist, butikschef, samtalar om 
den nya energimärkningen av vitvaror.

Hur långt räcker en kWh?



Hur fungerar fiber?
Efter många intensiva år med kraftig utbyggnad av fibernätet har 87 
procent av Götene kommuns befolkning tillgång till bredband med 
upp till 1000 Mbit/s. Varför är det numera så gott som en självklarhet 
att ha fiber i sitt hem? Hur jobbar Kinnekulle Energi med att driftsäkra 
fibernätet? Och hur fungerar egentligen tekniken? Mer om detta i 
veckans avsnitt av Energiskolan.

En fiberkabel består av hårstråtunna glasfibrer som skickar signaler med hjälp 
av ljuspulser. Med ljusets hastighet kan stora mängder av information skickas 
långa sträckor. 

– Optisk fiber har en otroligt hög kapacitet och kan skicka enorma mängder 
av digital trafik från punkt a till b. På så sätt är fiber en oerhört trygg investering 
för  framtidens digitala tjänster, säger Jonathan Lindfeldt, fibertekniker.

Men hur går det till rent praktiskt för att få fiberanslutning till fastigheten?
Först och främst görs det en intresseanmälan från kund och utifrån den pla-

nerar vi upp en utbyggnadsplan för fiberanslutning till fastigheten. När det väl 
är färdigplanerat börjar man med att gräva ner en skyddsslang i marken fram 
till tomtgränsen. Därifrån får kunden välja om vi ska fortsätta gräva eller om 
kunden själv vill gräva på tomten fram till husväggen. Via skyddsslangen blåser 
vi sedan fiberkabeln fram till husväggen. Där skyddslangen möter husväggen 
görs ett hål in i bostaden för att montera fiberutrustningen. Efter att vi på Kinne-
kulle Energi har aktiverat anslutningen kan du som kund via bredbandswebben 
beställa de tjänster som du önskar. 

– Man skulle kunna jämföra fiberstrukturen med den för elnät och elhandel 
som vi beskrev i del 1. Vi ser till att infrastrukturen fungerar och säkerställer att 
hushållet får tillgång till fibernätet. Sedan är det upp till kunden att välja vem 
som ska leverera själva trafiken, alltså vilken bredbandleverantör man vill ha. 
Den stora skillnaden mot elnätet är naturligtvis att infrastrukturen inte är mono-
poliserad, det är upp till vilket företag som helst att söka tillstånd för att gräva 
fiber, säger Jonathan. 

År 2009 satte regeringen mål om att 90 procent av Sveriges hushåll skulle 
ha tillgång till fiber till 2020 och i Götene kommun är det Kinnekulle Energi som 
har tagit stafettpinnen i fiberutbyggnadsracet. Med start 2014 inledde företaget 
en omfattande satsning på fiberförsörjning och åtta år senare har man anslutit 
tusentals hushåll till fibernätet. 

I dagsläget har 87 procent av kommunens invånare möjlighet att ansluta sig 
till fibernätet. 

– Det innebär inte att alla dessa är inkopplade och vi håller fortfarande högt 
tempo med nya anslutningar, bara hittills i år har vi ett hundratal pågående ny-

anslutningar. Många som inte kopplade 
på sig från början har blivit intresserade på 
senare år, mycket på grund av att koppar-
nätet, och därmed möjligheten till ADSL-
anslutning, successivt stängs ner över 
hela Sverige, säger Jonathan.

Just nu riktas också stort fokus på att 
driftsäkra nätet och bygga redundans.

– Om exempelvis en kabel går av så ska 
vi kunna leda om trafiken så att avbrotts-
tiden och antal avbrott minskar för kun-
derna. Det är precis som med elnätet ett 
ständigt pågående arbete med underhåll 
och driftsäkerhet, säger Jonathan.

Men vad händer om man råkar gräva av 
sin egen fiberkabel hemma i trädgården?

– Innan man gräver i sin trädgård, oavsett hur stort arbetet är, råder jag alla att 
gå in på ledningskollen.se för att se var el- och fiberkablar finns i marken. Gräver 
man av en fiberkabel går det till skillnad från en elnätskabel inte bara att skarva 
ihop utan vi måste blåsa en ny kabel från  fiberskåpet som kabeln kommer ifrån. 
Vi försöker lösa det så snabbt som möjligt men man blir utan internet fram tills 
det är fixat.

Trots att möjligheten att få fibernät med hög hastighet indraget till sin privata 
bostad är en förhållandevis ny företeelse så räknar numera de flesta med att ha 
tillgång till en snabb internetuppkoppling - fibernät har dessutom blivit en fråga 
som har klättrat högt upp på den politiska agendan. Digitalisering har blivit ett 
begrepp som alla vill använda sig av och att bygga ut fibernätet handlar om att 
alla ska kunna vara lika delaktiga i samhället.

– Att installera fiber till din bostad kan göra den mer attraktiv vid en eventuell 
framtida försäljning, de allra flesta vill numera ha en fiberanslutning när de köper 
ett nytt hus, menar Jonathan.

Är du intresserad av att koppla in fiber till din bostad? Skicka in din intresse-
anmälan via vårt formulär på hemsidan under fiber. Det är viktigt att du anmäler 
ditt intresse eftersom det ligger till grund för våra utbyggnadsplaner. Vill du ha 
hjälp med anmälan eller har några funderingar om fiber är du varmt välkommen 
att kontakta oss.
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Visste du att...
För att klara Facebookflödet i hela Europa räcker det med 
två fibertrådar, så stor överföringskapacitet innebär alltså 
fiber. Den fiberkabel vi installerar innehåller fyra trådar så 
man kan lugnt konstatera att installationen är framtidssäk-
rad.

Besök oss gärna!

Jonathan Lindfeldt, fibertekniker.

Tommy Svensson, 
fibertekniker,   
blåser fiber.



Laddning av elbil
Ladda säkert hemma - investera för framtiden!
Elektrifieringen av samhället blir kanske som allra mest påtaglig 
inom fordonsbranschen. Antalet elbilar på vägarna ökar stadigt och 
således också behovet av nya laddstationer. I veckans avsnitt av 
Energiskolan går Kinnekulle Energi igenom vad man  bör tänka på i 
samband med köp och installation av laddbox.

Elektrifieringen av fordonsflottan världen över går just nu i en rasande takt - och 
än är utvecklingen bara i sin linda.

– I stort sett alla nya bilar som kommer ut på marknaden är antingen hybrider 
eller rena elbilar. De allra flesta biltillverkarna har väldigt ambitiösa mål vad gäller 
elektrifiering, ett tydligt exempel är Volvo som har sagt att alla bilmodeller ska 
vara helt elektriska 2030, säger Magnus Hidevik från Kinnekulle Energi.

Generellt sett laddas elbilar 85-90% av tiden på hemmaplan. När elbilarna rull-
lar ut kommer således efterfrågan på laddboxar till hemmet som ett brev på 
posten - och här kommer Kinnekulle energi in i bilden.

– Vi var tidigt på bollen och har sålt laddboxar med installation i flera år. Men 
det är först under det senaste året vi har sett det fullkomligen explodera, just 
nu får vi väldigt många förfrågningar och det är naturligtvis en utveckling som 
kommer fortsätta eskalera i många år framöver. Det finns beräkningar som vi-
sar att det kommer behövas uppemot 30 000 nya elinstallatörer i Sverige i fram-
tiden bara för att kunna möta den förväntade efterfrågan på laddboxar, säger 
Christer Andersson, Key Account Manager på Kinnekulle Energi. 

Att tänka på
Kinnekulle Energi erbjuder ett brett utbud av laddboxar från en mängd olika 

märken. Men vad bör man tänka på i samband med köp och installation?
– Utvecklingen av laddboxarna går nästan snabbare än utvecklingen av elbi-

lar. Numera finns det enormt många olika typer av lösningar, många har exem-
pelvis appar som presenterar statistik, kan styra tider, reglerar vem som ska få 
ladda osv. För det första så ska man fundera på vilka behov man har, och vilka 
behov man kan komma att ha i framtiden. Det är också viktigt att tänka på att 
vara ute i god tid. Det är fortfarande en hel del leveransutmaningar vad gäller 
elektronikvaror på grund av världsläget och kommer sannolikt att vara så ett bra 
tag framöver, säger Christer.

En annan viktig del är att se över fastighetens elsystem. Bor du i ett äldre hus 
är sannolikheten stor att din elanläggning inte är dimensionerad för en laddbox. 

– Det allra viktigaste är att se till så du laddar din bil säkert. Många elanlägg-
ningar är inte dimensionerade för de krafter som krävs för att ladda en elbil, det 
är sådant våra installatörer ser över hos kunden innan laddstationen sätts upp. 
Vi kommer med förslag på åtgärder för att det ska bli så tryggt och driftsäkert 
som möjligt, säger Christer.

Kinnekulle energi rekommenderar i regel sina kunder att installera en så kall-
lad lastbalansering.

– Enkelt förklarat så fördelar en lastbalansering husets elförbrukning så att 
hushållet får ström i första hand, och att elbilen laddas när kapacitet finns. Det 
är helt enkelt ett viktigt verktyg för att man inte ska överbelasta sitt elsystem, 
säger Christer.

I samband med att man köper en elbil medföljer oftast en så kallad nödlad-
dare. Varför inte välja att ladda direkt i vägguttaget?

– En nödladdare ska, precis som det låter, bara användas i nödfall. Att ladda 
elbilen i det vanliga vägguttaget kan medföra risker då det kan vara så att husets 
elnät inte är anpassat för den höga belastningen som laddningen kan medföra. 
En hög belastning under längre tid kan överhetta ledningar och vägguttag och i 
värsta fall orsaka brand, säger Magnus Hidevik

Hållbarhet
En allt större del av Kinnekulle energis verksamhet kretsar kring tjänster och 

varor vars grundläggande syfte är att bidra till hållbarhetsomställningen - ladd-
boxar, solceller och energibesparande hushållmaskiner är bara några exempel.

– Den här utvecklingen är fantastiskt rolig och stimulerande att jobba med. 
Hållbarhetsarbetet genomsyrar hela vår verksamhet, säger Magnus Hidevik.

I nästa veckas del av Energiskolan presenterar Kinnekulle Energi hur de job-
bar med målet att integrera hållbarhet som en naturlig del i verksamheten.
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Visste du att...
Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för ar-
bete och material i samband med installation av en laddbox.
För att kunna ta del av hela skattereduktionen måste du 
dock köpa laddbox och installation från samma leverantör. 

Läs mer om laddbox!

Hur lång tid tar det att ladda en elbil?
Det är en väldigt bra fråga då det är högst individuellt och 
beror dels på vad bilens batteri klarar av att ta emot, dels på 
vilken kapacitet som den aktuella laddpunkten erbjuder. 
Vanliga hemmaladdare har oftast en kapacitet på mellan 3,4 
– 22kW medan det finns superladdare som erbjuder hela 
350kW.



Hållbarhet i fokus
- En naturlig grundpelare i vår verksamhet
Solceller, laddboxar, luftvärmepumar och ursprungsmärkt el – större 
delen Kinnekulle Energis varu- och tjänsteutbud har en naturlig kopp-
ling till hållbarhet och klimateffaktiva lösning i olika former. I del 8 av 
Energiskolan berättar företaget mer om vad man själva gör för att 
minska klimatavtrycken i den egna verksamheten.

Hållbarhetsarbetet på Kinnekulle Energi har av naturliga skäl varit en viktig del 
av företagets verksamhet sedan en lång tid tillbaka.

- Tidigare har det blivit mest enstaka projekt, det har inte riktigt funnits någon 
röd tråd. För att nämna några av de initiativ vi redan idag tar så är vi medlemmar 
i Biosfärsområde Vänerskärgården med Kinnekulle, vi har vår egen biodling i 
Husaby, vi har egen fossilfri energiproduktion i form av vindkraft och vi är cer-
tifierade som ”schysst elhandlare”, säger Magnus Hidevik, affärsområdeschef.

På senare tid har dock Kinnekulle Energi växlat upp rejält. Företaget satsar 
stort på frågan och tar ett helhetsgrepp för hållbarhet i alla delar av organisa-
tionen. 

-  Vi gör en rejäl kartläggning av hela företaget där vi gemensamt genomlyser 
hela vår verksamhet för att systematiskt leta förbättringsområden och imple-
mentera nya arbetssätt och riktlinjer. Hållbarhetstänk ska genomsyra alla beslut 
på alla nivåer i organisationen, säger Magnus.

Ny hållbarhetsstrateg
Ett led i satsningen är att företaget har anställt en hållbarhetssamordnare 

som ska hålla samman arbetet. Joel Schelander påbörjade sin anställning i 
höstas och i samband med personaldagar hölls en workshop med hela perso-
nalstyrkan. 

- Vi är måna om att alla ska känna sig delaktiga i det här arbetet. Under work-
shopen rangordnade vi de 17 globala målen för hållbar utveckling i agenda 
2030 för att få fram vilka områden vi prioriterar och har störst möjlighet att på-
verka, säger Joel.

Kinnekulle Energi mobiliserar nu krafterna och fokuserar på de sex målom-
rådena i toppen av hållbarhetspyramiden (se bild i faktarutan uppe till höger)

- Mitt arbete har i mångt och mycket gått ut på att samla information och 

perspektiv från alla delar av verksamheten. Detta ska sedan mynna ut i en tydlig 
handlingsplan, det är viktigt att det blir ’action’ av det hela och inte bara blir en 
pappersprodukt, säger han.

Ett arbete som redan är i full gång är ett projekt kring biologisk mångfald i 
anslutning till Kinnekulle Energis ledningsgator, alltså där elledningar går genom 
naturen - i luften eller marken.

- Ledningsgator är en unik miljö för många arter och det är därför viktigt att 
sköta dem på rätt sätt. Tillsammans med Högskolan i Skövde och Götene 
kommun kommer vi kartlägga den biologiska mångfalden i anslutning till våra 
ledningar där vi kan göra mer. Syftet är att bevara och stärka den biologiska 
mångfalden. Detta kommer bland annat leda till att kunskapen ökar internt om 
vilka arter som finns där vi verkar, säger Joel.

Vill stå redo
För större företag finns numera lagkrav att redovisa en så kallad hållbarhets-

redovisning där kunder och investerare tydligt kan se hur det enskilda företaget 
jobbar med hållbarhetsfrågor. 

- Konsumenter förväntar sig helt enkelt att de varor och tjänster som mark-
nadsförs är producerade på ett så hållbart och miljövänligt sätt som möjligt. För 
företag i vår storlek finns inga liknande krav i dagsläget men vi är övertygade om 
att reglerna kommer skärpas till och omfatta ännu fler företag och verksam-
heter i framtiden. Vårt mål är att stå redo och gå före - hållbarhet ska vara en 
självklar och central del i vår affärsstrategi och ha samma vikt som lönsamhets-
frågan. För att nå dit är det viktigt att vi arbetar systematiskt och hela tiden tän-
ker på vilka fotspår vi lämnar efter oss gällande klimatpåverkan, säger Magnus. 

I nästa veckas avslutande del av Energiskolan är det dags att blicka framåt. 
Kinnekulle Energi tar en titt in i spåkulan och resonerar om vad den omfattande 
elektrifieringen av samhället kommer att innebära för företaget och kunderna. 
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Besök oss gärna!

Joel Schelander, Hållbarhets-
samordnare, Kinnekulle Energi.Kinnekulle Energis hållbarhetspyramid



Kinnekulle Energi blickar framåt
Under ett antal veckor har Kinnekulle Energi gått igenom allt från elnät,  
elhandel, elpriser, solel och elleverans till energisparande åtgärder,  
fiber, laddboxar och hållbarhet. I den sista delen av Energiskolan 
blickar Kinnekulle Energi ett snäpp längre in i framtiden och de spän-
nande utmaningar branschen står inför.

– Det vi är säkra på är att vi inte vet hur framtiden kommer att bli. 
Det enda vi kan göra är att förbereda oss på hur vi vill och tror att det 
ska bli, säger Magnus Hidevik.

På grund av utvecklingen i världen har omställningen från fossila bränslen till 
förnybar energi tyvärr blivit än mer aktualiserad. 

– Det är extremt viktigt för framtiden att minska vårt klimatavtryck samt att 
minska vårt beroende av el som produceras med till exempel kolkraft och natur-
gas. Exempelvis ställer höjda gaspriser större krav på hela energiindustrin. Vår 
förnybara elproduktion med exempelvis sol-, vind- och vattenkraft blir ännu vikti-
gare, inte bara för miljöns skull utan även för elförsörjningen totalt, säger Magnus.

Samtidigt är det angeläget att parallellt energieffektivisera och minska onödig 
konsumtion hos både företag och hushåll.

–  Alla kanske inte kan göra allting men alla kan i alla fall göra någonting för att 
se över sin egen förbrukning och på så sätt bidra till helheten.

Några utmaningar som energibranschen står inför är:
- Kraftigt ökat energibehov. Bland annat går elbilsmarknaden snabbt framåt vil-
ket ökar energibehovet enormt.
- Omställningen. Många företag ställer om till eldriven produktion.
- Energikostnaderna. Det finns en klar risk att de fortsätter att vara väldigt svajiga 
framöver då det kort och gott är tillgång och efterfrågan som styr priserna. 
- Energilagring. Det framstår alltmer som en nyckelfråga i framtiden. 

Det forskas idag på många lösningar gällande energilagring och utvecklingen 
går snabbt framåt. Det handlar mycket om att kunna balansera toppar och dalar 
för att hitta stabilitet i nätet samtidigt som det är viktigt att kunna ta tillvara på 

den energi som produceras av tex solceller för att kunna nyttja den vid mörkare 
perioder. Man tittar också mycket på olika typer av sammankopplade system 
för att kunna nyttja den lagrade energi som finns i exempelvis bilbatterier när 
bilen inte används. En annan spännande forskning som pågår är den kring mo-
dulära reaktorer men här pratar vi nog säkert 20 år framåt i tiden innan vi kan se 
något sådant på plats.

Samtidigt som många vill producera sin egen el med hjälp av solen och bli mer 
självförsörjande förväntar man sig att det alltid ska finnas el i uttagen när det be-
hövs, vilket är en balansgång som kräver planering och ställer nya krav på elnä-
ten. Det kommer alltmer olika flexibilitetstjänster där man som privatperson kan 
försöka nyttja elen smartare genom att exempelvis köra diskmaskin, tvättmaskin 
och billaddare mitt i natten i stället för mitt på dagen. Det kommer även fler pro-
dukter med timer där man enkelt kan ställa in tiden för när de ska starta.

Trots många utmaningar ser Magnus mycket ljust på framtiden.
– Energibranschen är en nyckelbransch i framtiden och vi ser redan nu ett 

enormt behov av att attrahera nya medarbetare. Det pratas om siffror närmare 
100 000 nya medarbetare totalt inom energibranschen fram till år 2040, säger 
han och passar på att tipsa blivande studenter att titta åt det här hållet. 

– Här finns en energifylld framtid att vara delaktig i och växa tillsammans med.

Nu när vi gått igenom olika delar inom energiområdet under de här veckorna vill 
vi gärna veta vad ni läsare tyckte om Energiskolan och om ni vill se fler liknande 
reportage i framtiden.
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Värdecheck x2 Svara på frågorna och var med i utlottningen av två värdecheckar 
på 500 kr vardera i vår Elon-butik i Götene!

Klipp ut och lämna in hos Kinnekulle Energi i receptionen på järnvägsgatan 29 Götene. Senast 6 maj 2022.

Skillnaden mellan Elnät och Elhandel? 
Vad är det som påverkar elpriserna?
Producera egen solel 
Stabil och säker elleverans 
Energibesparande åtgärder
Hur fungerar fiber?
Laddning av elbil 
Hållbarhet i fokus
Vi blickar framåt
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1. Vad tyckte du om vår Energiskola? (svara med ett ord)

2. Vilken del eller vilka delar gillade du mest? 

3. Vill du se mer av Energiskolan i framtiden? Ja Nej

- Om ja, vad skulle du gärna vilja veta mer om?

500 Kr

Svara gärna på frågorna digitalt på 
vår hemsida! Skanna qr-koden för 
att komma dit. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Namn: Telefonnummer:

Du hittar mer information på vår hemsida. Kontakta oss gärna om du har några funderingar.
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