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VI GER 
SVERIGE 
KRAFT.



LÅNGSIKTIGHET 
TRYGGHET & 
PRISVÄRDHET

STOCKHOLMS ELBOLAG 
Stockholms Elbolag är här för att visa vägen till en trygg och miljövänlig framtid.  
Vår el är 100% vindkraft och 100% svensk. 

Med Premium Energi Certifierad el ger vi dig ett lågt elpris, samtidigt som du stödjer 
en ansvarsfull energiproduktion.

Vårt elavtal passar alla. Oavsett om du har ett företag eller är en privatperson med 
en liten lägenhet eller en stor villa.  
 
Vi satsar på Långsiktighet, Trygghet och Prisvärdhet. 

För dig som kund och för Sverige.

Handla el på känsla.



OM OSS
Man kan kalla oss för ett traditionellt energibolag med en ny touch. Vi tycker att du 
som kund ska kunna ha full koll på dina kostnader under din kontraktsperiod och 
känna dig helt och hållet nöjd med valet av en specifik produkt. Just därför har vi 5 
olika Premium-produkter att välja mellan.  
 
Vi har valt att samla personal med 30 års erfarenhet av energibranschen. Med vår 
personal har vi alltid någon som kan hjälpa just dig eller ditt företag. Den djupa 
kunskap vi har samlat på oss under åren blir din ekonomiska fördel.  
 
Målet är att du som kund inte kan tänka dig något annat energibolag p.g.a. vår 
service, support och unika produkter. 

Välkommen till Stockholms Elbolag, hur kan vi hjälpa dig? 

VISION
Vår vision är att öka antalet vindkrafts kWh som säljs på Nordpool. Om fler elbolag 
hade gjort detsamma hade satsningarna på förnyelsebar energi ökat ytterligare i 
Sverige. Den svenska staten ger miljarder varje år i bidrag för att bygga nya 
vindkraftverk. Det minsta vi kan göra är att satsa tillbaka och sälja 100% 
svenskproducerad vindkraft till våra kunder. 
 
Varför Stockholms Elbolag? Vi känner att det är dags att ett riktigt svenskt privatägt 
energibolag visar vägen till en grönare framtid.  
 
Våra ledord är Långsiktighet, Trygghet och Prisvärdhet. 
 
 
 
 
 

100% SVENSK 
VINDKRAFT



VI LEVERERAR  
PREMIUM ENERGI



PREMIUM ENERGI MILJÖCERTIFIERING 
År 2015 skapade vi på Stockholms Elbolag en helt ny certifiering på förnybar 
energi. Tanken är att vi ska öka medvetandet hos kunden och även elbolagen på 
marknaden genom att kunna sätta en stämpel på den el som säljs. Med Premium 
Energi stödjer du en ansvarsfull Energiproduktion. Energin är certifierad enligt 
Premium Energi modellen* och har till 100% ursprung från svenska vindkraftverk. 

Följande kriterier ska uppnås för att det ska klassas som Premium Energi. 

- Var geografiskt det är producerat  – 100% svensk
- Hur det är producerat – 100% vindkraft för att stödja den svenska utbyggnationen 
   av vindkraftverk. 

 

*Vad innebär Premium Energi Certifieringen?
Produkter som är märkta med Premium Energi märket är 
certifierade att de endast innehåller, förbrukar eller använder 
100% vindkraftsenergi från Sverige. Detta kan gälla produkter 
såsom hårdvara, mjukvara eller energirelaterade 
försäljningsprodukter inom elhandel. Certifieringen av dessa 
produkter utförs av Stockholms Elbolag AB.



TYDLIGA FAKTUROR
Våra kunder får varje månad en tydlig och lättläst faktura.
- Första sidan visar en sammanställning med en totalsumma. 
- Baksidan visar en detaljerad beskrivning av de olika  
   kostnadsdelarna fakturan innehåller. 
 
   



VI ÄR UNIKA
Vad som gör oss till ett unikt svenskt 
energibolag är att vi guidar våra kunder 
till rätt sorts avtal innan de blir kunder hos 
oss. 
 
Vanliga energibolag erbjuder ofta samma 
sorters produkter och är inte särskilt öppna 
med sina produkters prisbilder, fördelar 
eller nackdelar. Detta vill vi nu ändra på. 
Kalla det för en branschrevolution! 
 
Somliga gillar att ta en risk, andra tänker 
enbart på prisvärdhet och andra helt och 
hållet på trygghet.  
 
Vilken avtalsform är du?  

 
Varje produkt vi erbjuder har vi satt ett 
betyg på utifrån vår branscherfarenhet. Vi 
har iakttagit vad tusentals kunder under 
åren har tyckt om olika sorters produkter 
och tjänster.  
 
Alla kunder är olika och har dessutom 
olika önskningar och känslor. Känslorna 
styr väldigt ofta när man
tecknar ett avtal.  

 
Vi värdesätter våra Premium Energi 
produkter. Fördelen blir din, då du ser 
produktens för- och nackdelar innan köp. 
Vi tycker att alla kunder har rätt att känna 
och tycka innan man väljer ett nytt elavtal. 
Hur stort eller litet det än må vara. 
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Stockholms Elbolag är här för att visa vägen till en trygg och miljövänlig framtid.  
 
Vår el är 100% vindkraft och 100% svensk. 

Med Premium Energi Certifierad el ger vi dig ett lågt elpris, samtidigt som du 
stödjer en ansvarsfull energiproduktion. 
 
Varje produkt vi erbjuder har vi satt ett betyg på utifrån vår branscherfarenhet.  

Vi satsar på långsiktighet, trygghet och prisvärdhet. 
 


