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Sedan år 1996 har 7H kraft varit den 
lokala energikällan i Sjuhärad, Bolaget 
startades då av tre lokala nätbolag, 
Ulricehamns energi, Östra kinds elkraft 
och Sandhult – Sandareds elektriska.  

2010 sålde dåvarande ägare sina 
andelar till Billinge energi AB, ett 
elhandelsbolag motsvarande 7H kraft 
som är etablerat i Skaraborg. 

Varför köpte Billinge Energi AB 7H kraft? 
Vi såg en möjlighet att fortsatt vara lokala men med 
en bredare regional fördel, vi kunde optimera 
kostnader och på så sätt hålla oss 
konkurrenskraftiga i pris ut mot kund. Något som 
annars är en utmaning för små lokala elhandlare. 

Fortsatt samarbete var en självklarhet! 
Vi fick möjligheten att skapa täta samarbeten med 
alla tre tidigare ägare. Vi kunde erbjuda kunderna 
samfaktura och en lokal kundtjänst. Vi har dock alltid 
haft egen personal och en egen kundtjänst parallellt 
men samarbetena blev ett bra komplement.  

Finns ert kontor kvar i Ulricehamn? 
Vårt kontor i Ulricehamn levde kvar fram till 2018 
när vi valde att flytta samman med Billinge energi. 
Vi såg ett minskat behov av två kontor i takt med att 
allt fler kunder skötte sina ärenden digitalt och vi 
frekvent rörde oss ute på efterfrågade kundbesök. 
Nu har vi därför ett lokalt kontor i Falköping som 
ligger i mitten av vårt upptagningsområde och finns 
till för både 7H kraft och Billinge energis kunder. 

 

 

 

 

 

Hur påverkas jag som kund av ert upphörda 
samarbete. 
Nästan ingenting, den märkbara skillnaden blir 
fakturan.  
Har du haft samfaktura tidigare kommer du nu få två 
separata fakturor, en från oss på 7H kraft som 
fakturerar din elhandel och en från ditt nätbolag som 
fakturerar sin elnätsavgift, energiskatt och 
eventuellt andra avgifter ert nätbolag har.  
 
 

Varför avslutas samarbetet med dom lokala 
nätbolagen? 
Vi har fram tills nu köpt administrativa tjänster av de 
lokala samarbetspartnerna så som fakturering oh 
kundtjänst. Som elhandlare behöver vi sänka våra 
omkostnader för att kunna hålla kokurrenskraftiga 
priser på marknaden. Vi behövde av den anledningen 
se över samarbetsavtalen som levt oförändrade 
sedan 2010 och våra skilda intressen som reglerad 
och avreglerad bransch gjorde det då svårt att hitta 
ett framtida samarbete som inte skulle drabba 
slutkund ekonomiskt. 

Kommer ni finnas kvar och fortsatt sponsra 
lokalt? 
Absolut, vi ska ingenstans och företaget kommer 
vara lika aktivt som innan på den lokala marknaden. 
Bolaget föddes i Sjuhärad och ska leva kvar i 
Sjuhärad. 
Hela vår värdegrund ligger förankrad i ett lokalt 
tänk. Att sponsra lokalt och verka där våra kunder 
lever och bor är basen i hela vår värdegrund. Vi 
kommer därför fortsätta på precis samma sätt som 
tidigare. 

 

 

 

 

 

Vad har ni för initiativ lokalt?  
Vi köper in stora volymer lokalproducerad kraft vilket 
är extra roligt, vi köper produktion ifrån både 
solenergi, vattenkraft och biogas ifrån små 
mikroproducenter likaväl som större. Sen sponsrar vi 
både idrott, samhällsinitiativ och evenemang. Vi är 
även aktiva i lokala föreningar som främjar det lokala 
närings- och föreningslivet. 

Vart köper ni er el ifrån? 
Den större massan av vår energi köps in direkt ifrån 
nordpool´s elbörs via vårt handelsbord. Många 
mindre elhandlare måste gå via större 
elhandelsbolag för att kunna köpa in energin, tack 
vare vår storlek tillsammans med Billinge energi kan 
vi köpa direkt via eget handelsbord och vi undviker 
därför att pengar hamnar hos konkurrerande bolag. 
Den andra delen av energin köper vi in via lokal 
produktion. Mer lokalt och nära än så här blir det 
inte. 


