
Ett grönare 
alternativ från en 
trygg partner 

Prisalternativ 

Arvika rörligt 

Elavtalet "Arvika rörligt" ger variation och passar dig 

som är aktiv och följer elpriserna. Ett rörligt elpris 

baseras på vårt inköpspris för elen, och priset 

ändras varje månad då det följer prisutvecklingen på 

elbörsen Nord Pool. Det finns möjligheter att följa 

priset ner, men även risk för pristoppar. Det kan 

löna sig i längden med rörligt pris, men eftersom 

priset svänger kommer dina fakturor att variera.  

Arvika fast 

Elavtalet "Arvika fast" innebär att priset är bundet 

under hela avtalsperioden. Oavsett om priserna går 

upp eller ner på elmarknaden har du samma pris. 

Det kan vara en trygghet att i förväg veta vad 

elpriset blir för en tid framöver. Möjlighet finns att 

teckna en bytesrätt, som ett tillval. 

Arvikaportföljen 

Sett över flera års tid är förvaltat elpris det bästa på 
marknaden och har det senaste året visat sig vara 
lägre än det rörliga priset. Resultatet blir ett stabilt 
och lågt elpris. Du slipper elpristopparna, samtidigt 
som du får ta del av nedgångarna. 
Portföljförvaltningen innebär att analytiker bevakar 
elmarknaden varje timme och varje dag. De köper in 
elen när priset är lågt och säkrar upp den el du 
behöver för framtiden i en portfölj. Resultatet blir 
ett elpris som följer elmarknadspriset neråt, men 
kapar pristopparna. Du gör en bra elaffär utan att 
röra ett finger.  

Ring och anmäl intresse idag: 0570-76 40 77  
www.arvikateknik.se 

Arvika Kraft AB 

12.Administration 

671 81 Arvika 

Telefon: 0570-816 00 

www.arvikateknik.se 

E-post:  arvika.kraft@arvika.se 



Allt på samma faktura 

Vi vill erbjuda dig ett grönare alternativ från en 

trygg partner. När du köper el från Arvika Kraft 

får du energi från vatten och sol producerad i 

din närhet.  

Elen som distribueras från Arvika Kraft är 100 

procent förnybar, från sol- och vattenkraft. Sol- 

och vattenkraft släpper inte ut koldioxid och 

förbrukar inte jordens resurser.  

Vi finns nära dig och vår kundtjänst är 

bemannad varje vardag för att snabbt svara på 

dina frågor och hjälpa dig hitta det bästa 

avtalet. 

Dessutom blir högen av fakturor du får hem 

mindre, då vi samfakturerar med elnät, vatten 

och avlopp samt renhållning. Även fjärrvärme- 

och fiberkunder får alla tjänster samlade på 

samma faktura. 

 

Sol- och vattenkraft 

Det kommunägda bolaget Arvika Kraft AB äger 

16 kraftstationer som årligen producerar cirka 70 

GWh lokal förnybar energi. 

Kraftstationerna ligger i Arvika och Eda 

kommuner och är främst koncentrerade till två 

älvar, Kölaälven och Jösseälven, men det finns 

också kraftstationer i Vrångsälven, Glasälven, och 

Brunsbergsälven.  

Arvika Kraft äger också en Sveriges största 

solcellsparker - Megasol, som ligger i området 

Mosseberg strax utanför Arvika. Anläggningen 

består av sammanlagt 4 080 solcellsmoduler och 

solcellsparkens yta täcker drygt 6 000 

kvadratmeter. Produktionen uppgår till upp 

emot 1 000 000 kWh per år, vilket motsvarar 

förbrukningen hos ungefär 450 lägenheter. 

Arvika Teknik AB har verksamhet inom områdena 

Elnät, Kommunnät, Vatten och avlopp och 

Renhållning. Arvika Teknik ansvarar driften av 

gator och enskilda vägar åt Arvika kommun och 

för driften av Arvika Fjärrvärme AB, Arvika Kraft 

AB  och Arvika Kommunnät AB.  

Du hittar oss på www.arvikateknik.se 

Att handla lokalt 

När du handlar lokalt stannar dina pengar 

lokalt. Det innebär i förlängningen fler 

arbetstillfällen, mer pengar till vård, skola och 

omsorg, bättre vägar, en levande ort och en bra 

miljö att leva och bo i.  

 


