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Pressmeddelande 
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Elmarknaden just nu: Dubbelt så högt 
elpris jämfört med ifjol 
 
Vintern har kommit ordentligt till hela Europa vilket leder till en högre 
konsumtion och ett högre elpris. I januari var priserna på samma 
rekordhöga nivå som i somras, med ett snittspotpris på cirka  
55 öre/kWh, och nästan dubbelt så högt som i januari 2018. 
 
–  Alla med rörligt elpris bör hålla koll på elpriset. Det finns risk för ett ännu dyrare elpris i 
vinter om det kalla vädret fortsätter, säger Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning. 
 
Spotpriset har hittills under årets första månad haft ett snitt på drygt 55 öre/kWh i elområde 3, 
jämfört med förra året, 32,29 öre/kWh. Den stora prisskillnaden beror mestadels på att det 
ifjol i stora delar av Sverige var fem grader varmare än normalt medan det hittills i år varit 
kallare. Det innebär att för en kund, som bor i en normal eluppvärmd villa, är elräkningen 
ungefär 1 000 kronor dyrare än i januari 2018. 
 
– Om du vill ha koll och trygghet så rekommenderar vi ett fast 3-årigt elpris med bytesrätt. Att 
säkra sitt elpris nu under vintern är ingen dum idé alls då vi sett höga spotpriser även under 
sommarhalvåret, säger Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning. 
 
Det som motverkar ytterligare ökning av elpriset är att Vattenfalls vindkraft producerar enligt 
plan och kärnkraftsverksamheten ligger på 92 procent av sin fulla kapacitet. Dock bidrog den 
torra sommaren till ett underskott i Vattenfalls vattenmagasin och så här års är det naturligt 
att fyllnadsgraden fortsätter nedåt med anledning av ökad produktion via vattenkraften till följd 
av ökad efterfrågan under vinterns kalla månader.  
 
 
Se dagsaktuella elpriser på rörligt elpris 
 
Mer om elmarknaden: 
Privat: Om elmarknaden just nu 
Företag: Om elmarknaden just nu 
  
För ytterligare information kontakta: 
Heidi Stenström, pressekreterare, 070-611 81 92, heidi.stenstrom@vattenfall.com 
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com 
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