
 

 

El och vatten 
Spanien är överraskande duktig på förnybar energi. För helåret 2017 kom 33,7 % av Spansk El från 
förnybar produktion.  

Kostnaden för El är ett tema som får mycket uppmärksamhet. Många sätter kaffet i halsen när första 
elräkningarna kommer. Numera fjärr avläsas de flesta mätare vilket gör den löpande faktureringen 
något mer precis än tidigare. 

Köper man ett hus som tidigare har varit använt som semesterboende är det vanligt att ta över förra 
ägarens beräkningsunderlag för fakturering. Sen görs en årlig avläsning på faktisk förbrukning. I det fall 
man hade haft en mer omfattande användning av fastigheten var dessa avräkningar vara en obehaglig 
upplevelse. 

Kontrasten till det man är van vid i Sverige är stor. Hemma funderar man inte så mycket över om 
elräkningen är 1350 eller 1702 för en månad. Det huvudsakliga skälet är skillnaden i pris per kWh 
timme.  

Hemma använder ett hushåll normalt sett ca 25 000 kWh per år. Och då elpriset är mycket lågt är det 
få som funderar över dessa kostnader. 

Aven om man släcker i alla rum och åker till närmaste bensinmack för att raka sig blir räkningen hög. 
Många försöker slå knut på sig för att optimera själva avtalet, detta ger förstås en viss effekt men det 
bäste är att göra en individuell sammanställning.  

Använd ett enkelt Excell ark och lista upp de elinstallationer som drar mest. Vattenberedare, 
poolpump, golvvärme, kyl/frys mm.  

Nedan exempel redovisar estimerad förbrukning av vanligt förekommande elinstallationer. 

 

 

 

Installation kWh Per dag 
Varmvatten 200 liter 20 

Pool pump 40 M3 9 
Golvvärme bad (90 w/m2) yta 7 m2 15,12 

Kyl/Frys A++ 200 liter 1,36 

Summa kWh per dag 45,48 
Årsförbrukning kWh 16 600 

Snittpris per kWh 0,23 
Årskostnad 3 818 



 
Nedan har jag sammanställt faktisk förbrukning från ett radhus på 160 m2 med en liten pool. Radhuset 
blev fakturerad med förra ägarens förbrukning som beräkningsunderlag. Når elbolaget avläste faktisk 
förbrukning samt byte av mätare till fjärravläsning kom det en rejäl överraskning. Sammanställning 
redovisar totalkostnaden inklusive moms fördelad på förbrukad kWh, och beräkningsperiod. 

  

Från Till Dagar Förbrukning kWh/Dag Pris Pris/kWh 

2017-03-24 2018-03-22 363 15 788 43,49 3 709,53 0,23 
 

 

I ovan fall blev den totala årsförbrukningen drygt 15 700 timmar med en årskostnad på 3 700 Euro. 
Delar vi denna summa på antal timmar blev genomsnittlig timpris ca 0,23 euro inklusive moms.  

Av total förbrukning på 15 788 timmar har 11 064 timmar gått till pool-pump och varmvatten, 
beräkningen baseras på specificerad förbrukning för varje installation. 

Varmvattenberedaren var en ny 150 liters tank och har en angiven förbrukning på 0,85 kWh. 
Poolpumpen har enligt specifikationen en genomsnittlig förbrukning på 0,42 kWh per timme.  

Varmvatten och poolpump stod för 70 % av total förbrukning. Med en fördelning på 47 % och 23 %. 
Kostnaden för varmt vatten blir således 1740 Euro och poolpumpen 860 euro per år. 

 

Installation Per timme Dagar Förbrukning kWh/Dag Pris 

Poolpump 0,42 363 3 659,04 10,08 859,72 

varmvatten 0,85 363 7 405,20 20,40 1 739,92 

2017-03-24 2018-03-22 363 11 064,24 30,48 2 599,64 
 

 

Vad kan man så göra för att krympa kostnader för EL? 

Svaret är at minska förbrukningen, det som har störst effekt är varmvatten.  

Ett liknande exempel i ett större radhus 220 (m2)utan pool och värmekablar var årsförbrukningen 
kring 12 000 kWh och fastigheten var permanent bosatt.  

I detta hushåll stod varmvatten för 66 % av kostnaden. Varmvattenberedaren var 150 liter och helt ny.  

Ägaren tog reda på när familjen använder varmt vatten vilket var på morrningen och på kvällen. Sen 
köpte han en timer som slog på beredaren 1,5 timme innan förväntad användning av varmvatten. 



 
Beredaren var således i gång 2 timmar varje gång totalt 4 timmar per dygn. Denna övning minskade 
årsförbrukningen av EL med ca 35 %.  

Solfångare för varmvatten är helt klart den mest lönsamma investeringen en fastighetsägare kan göra 
för att minska Elkostnader. 

Förutom varmvatten bör man minska själva förbrukningen av vatten, kör alltid en full tvätt och 
diskmaskin. Vidare bör man vänja sig vid värmen, då blir behovet för komfortkyla mindre. 

 

Detta var några enkla tips, om många skulle göra samma sak minskar efterfrågan på el och priset 
kommer således att minska.  
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