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Under 2012 var elkunderna vinnare och vi ser samma mönster vid summering av 2013 

års elprisutveckling. Spotpriset på NordPool har varit relativt stabilt under året, jämfört 

med de senaste två åren. 2013 inleddes med en liten pristopp i slutet av januari, orsakat 

av ett högtryck med för årstiden låga temperaturer i hela Sverige. Årets högsta elpris 

kom i slutet av mars, då kallt och torrt väder satte prisbilden. Från mitten av april till juni 

var det varmare temperaturer och regn som medförde sjunkande elpriser. 
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Elanvändning lägenheter
Under det senaste året, är vår bedömning att lägenheternas 
elförbrukning ökat med 1,2 %.

kWh/år

Spotpriset har jämfört med tidigare år legat på en relativt 
stabil nivå och har rört på sig ovanligt lite under 2013.

”Från mitten av juli har elpriset varit stabilt och bara rört sig 
marginellt. Under årets sista månader har vi haft regnigt, blåsigt 
och för årstiden varmt väder, vilket har gynnat elkunderna.”

3-års avtal
Vattenfall har inte haft samma låga prisnivåer på 3-årsavtal sedan 2007.SEK/MWh

”Även om det i år även har varit bra att välja rörligt elpris kan man 
ha i bakhuvudet vädrets makter och dess påverkan på elpriset.  
Det har varit och är, ett smart drag att välja ett fast avtal. Man får 
full kontroll över sina utgifter varje månad och har därtill tecknat 
ett historiskt lågt avtalspris.”

”Att vi ser en ökande elanvänding är en trend som  vi vill bryta. 
Ge dig själv och ditt hem den bästa julklappen. Genom att 
energioptimera sitt hem kan man spara en hel del pengar.”
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Elanvändning villor/radhus
Under det senaste året, är vår bedömning att elförbrukningen 
för villor och radhus ökat med 7,8 %.
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Exempel på hjälpmedel för 
att energioptimera sitt hem

 Välj elavtal utifrån plånbok och värdering, 

Vill man ha trygghet väljer man fast elpris. 

Är både du och plånboken beredd på över-

raskningar passar rörligt pris bättre.

 Titta på hemmets stora energikällor, till 

exempel uppvärmningen om man bor i 

hus. Försök optimera dessa och glöm inte 

ventilationen. Om man är kund bör man 

utnyttja möjligheten att ta hjälp av 

Vattenfalls energiexperter.

 Det är lätt att ta energin för given. Försök 

att se den som en tillgång och använd den 

med förnuft. Idag � nns det fantastiska 

möjligheter att vara energie� ektiv och 

samtidigt leva ett bekvämt liv.

 EnergyWatch – förbrukningsmätaren som kan 

hjälpa till att hitta hemmets energitjuvar och 

spara upp till 20 procent av energikostnaden.

 Luftvärmepump – kan sänka husets 

värmekostnad med upp till 55 procent.

 Smart Plug – stänga av och sätta på 

hemmets elprylar vart man än be� nner 

sig. Allt som behövs är en smartphone 

och ett trådlöst nätverk.


