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Strømavtalen til Tibber


Gründere


Tibber er verdens første heldigitale 
strømselskap som ønsker å redusere 
unødvendig strømforbruk i 
husholdningen gjennom smart 
teknologi. Vi tilbyr kundene fornybar 
strøm og tar ingen margin, vi har 
nemlig aktivt valgt å ikke tjene en 
krone på kundenes strømforbruk. 

I stedet tilbyr vi kundene våre en 
digital app og andre smarte produkter 
som gir dem den innsikten og 
verktøyene de trenger for å redusere 
strømforbruket sitt.


Edgeir Vårdal Aksnes Daniel Lindén
Medgründer / CEO 	 Medgründer / CPO 	
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Avtalevilkår



Tibber ble grunnlagt i 2016 av Daniel Lindén og Edgeir Vårdal Aksnes som hadde den 
revolusjonerende ideen om å starte et strømselskap som ønsker å selge mindre strøm til sine 
kunder. For å kunne gjøre det, har vi utviklet smart teknologi som gir kundene våre den 
innsikten og verktøyene de trenger for å redusere strømforbruket og bruke strøm på en 
smartere måte. Noe som er bra for både lommeboken og planeten vår.



Begge gründerne er svært aktive i selskapet også i dag, der Edgeir Vårdal Aksnes jobber som 
administrerende direktør i Tibber og Daniel Lindén som CPO (produktsjef).




Produkter og forretningsmodell: 
I dag er det én forretningsmodell som dominerer strømmarkedet. Å maksimere fortjenesten 
per solgte kWt. Jo mer du forbruker, jo mer tjener strømselskapene. Det er verken bra for deg 
eller planeten.



Tibber har valgt en annen vei, og står i dag på tre forretningsben. Det ene er salg av smarte 
produkter som hjelper kundene våre med å forbruke mindre strøm,. Det andre er 
månedsavgiften vår på 39 kr, som gir våre kunder tilgang til fornybar strøm til spotpris som 
kjøpes på inn på timebasis. Det tredje benet er vår strømbalanseringstjeneste der vi bruker 
vår smarte teknologi for å balansere strømnettet. Vi balanserer for øyeblikket det nasjonale 
strømnettet i Sverige.



Alle våre kunder har en timesspotavtale, noe som betyr at de betaler strømprisen som er på 
det tidspunktet de forbruker strømmen. Gjennom Tibber-appen kan de følge strømprisen i 
sanntid og en dag fremover, i tillegg til å få smarte analyser og innsikt i strømforbruket og 
hvordan de kan optimalisere det.



En timesspotavtale er spesielt fordelaktig hvis du har muligheten til å flytte strømforbruket til 
tider når strømprisen er på det laveste. For eksempel gjennom smart elbillading, som 
automatisk lader elbilen når strømprisen er på det laveste. Dette sparer ikke bare penger, 
men bidrar også til å redusere belastningen på det norske strømnettet når det produseres for 
mye eller for lite strøm. På denne måten bidrar alle Tibber-kunder også til å bringe inn mer 
fornybar strøm inn i strømsystemet.
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39 kroner 

100% fornybar strøm uten margin

Timesspot. Det vil si at du betaler strømprisen som 

er på det tidspunktet du bruker strømmen. 

100% fornybar strøm med opprinnelse fra 

norsk vannkraft og solenergi

Ingen bindingstid eller oppsigelsesgebyr

2016


2,95 milliarder kr i 2021


400 000


653 000


Norge, Sverige, Tyskland og Nederland


200


Founders Fund, Eight Roads Ventures, Balderton 

Capital, Eviny, Schibstedt Ventures, Summa Equity 


181 millioner USD


2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Grunnlagt
Seed Series A Series B100k 200k

Norge Sverige Tyskland Nederland

Finansiering Finansiering FinansieringKunder Kunder

Lansert Lansert Lansert Lansert

Tibber begynner å levere fleksibilitet 
i balanseringen av Sveriges 
strømnett for Svenska kraftnät

400k
Kunder

Series C
Finansiering

34 øre
11:00 - 12:00

Gjennomsnittspris i dag: 39 øre

øre

300

200

100

Per måned Per år

Mai Juni Juli

12:41

Hva brukte mest

Oppvarming 123 kr
32% (159 kWh) gikk til å varme hjemmet.

Adferd 106 kr
27% (131 kWh) gikk til lys, komfyr og 
annet som du bruker daglig.

Alltid på 99 kr
26% (128 kWh) gikk til kjøleskap, wifi 
eller lignende ting som alltid er på.

Lading av elbil 56 kr
15% (67 kWh) gikk til lading av bilen din.

384 kr

485 kWt

Total forbrukning inklusicv 

Analyser

Kjeller

34 øre
11:00-12:00

Hafstadvegen 23


