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1. Det bästa är att försöka minska din elförbrukning. Det är mer effektivt än att byta elbolag.  

 
2. Elektriska apparater som skapar värme drar mer ström än de som bara snurrar. En elektrisk 

kamin drar alltså betydligt mer ström än en friskluftsfläkt. En liten brödrost kan dra lika 
mycket som en stor dammsugare. Det ska finnas en skylt på alla elektriska apparater hur 
många Watt de drar. 
 

3. Du betalar för varje förbrukad kWh (kiloWatt-timme = 1 000 Watt under en timme). 
Brödrosten används kanske bara 10 minuter i veckan medan dammsugaren används en 
timme – (eller tvärtom?).  
 

4. Man kan köpa elmätare ganska billigt för att mäta vad som drar mest ström i din bostad. Är 
det TVn, diskmaskinen eller dammsugaren? Man sätter mätaren mellan vägguttaget och 
stickkontakten och kan sedan dels läsa av hur många Watt som förbrukas just nu eller under 
en timme, ett dygn eller kanske en hel vecka. Sen får du själv räkna ut kostnaden. Priset för 
förbrukad KWh hittar du på din elräkning.  
 

5. LED-lampor drar betydligt mindre ström än gamla glödlampor (även halogen) men är också 
dyrare och därför ska du i första hand byta de lampor som är tända flest timmar per dygn. 
Kanske är det i hallen eller i köket.  
 

6. Värm hellre vatten i en särskild vattenkokare än i en kastrull på spisen. En mindre mängd 
mat värms bäst i en mikrovågsugn. Skillnaden i strömförbrukning är stor. Sätt lock på 
kastrullen när du kokar på spisen och välj rätt spisplatta. Kastrullens botten bör ha samma 
storlek som spisplattan för att inte spilla energi. 
 

7. Tvätta på lägre temperatur. Prova att gå ner från ex 60 grader till 40 grader. Ju varmare 
tvättvattnet är desto mer ström går det åt och maskinen måste dessutom arbeta längre tid. 
Fläckar kan förarbetas med fläckspray. 
 

8. Hängtorka din tvätt i stället för att använda torktumlare, som drar mycket el. 
 

9. Apparater kan dra ström även i standby-läge. Prova att dra ur sladden i stället. Laddare som 
är varma även när de inte används drar också ström. Ta i så fall bort dem från vägguttaget. 
Använd en fördelningsdosa med egen strömbrytare för att stänga av flera förbrukare. 
 

10. Till Nacka Energi betalar du en nätavgift. De tar alltså betalt för att skicka strömmen till dig. 
Nätavgiften, som också har stigit på senare tid, är lägre under ”låglasttid” vardagar kl 22 – 06 
under november till mars. Styrelsen avråder ändå från att använda disk- och tvättmaskin 
utan tillsyn – av risk för vattenskador. Någon ”effektavgift”, som styrs av den högsta 
samtidiga förbrukningen under en månad, tas inte ut för lägenheter med en huvudsäkring 
på max 20 ampere. 
 

11. Kanske tror du att strömmen är billigare på kvällen och natten. Men det kräver att du har ett 
särskilt el-abonnemang med timtaxa. Styrelsen avråder dessutom från att använd disk- eller 
tvättmaskin utan uppsikt av risk för läckage som kan leda till dyra vattenskador. 
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