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Elmarknaden just nu:

Rekordsnö ger lägre elpris
Efter ett extremt torrt fjolår och höga elpriser under vintern har det
kraftiga snöandet under mars bidragit till en stabilisering av elpriserna.
Snöandet är lovande för påsklovens skidåkning men även elpriset
påverkas av den gynnsamma läget i Vattenfalls vattenmagasin och
elpriset ligger just nu under 40 öre/kWh, 20 öre lägre än i januari i år.
– Vi ser just nu sjunkande elpriser tack vare det kraftiga snöandet i områden där Vattenfall
har vattenkraft. Det har inte, på åtminstone tio år, kommit så rikligt med tillskott till
vattenkraftsområdena, säger Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning.
Spotpriset under mars har haft ett snittpris på cirka 42,48 öre/kWh i elområde 3, jämfört med
samma tid förra året, 45,55 öre/kWh.
Råvarupriserna har fallit något och är tillbaka på ungefär samma nivåer som i fjol, men håller
ändå upp elpriserna på den europeiska elmarknaden. Även priserna för utsläppsrätter har
fallit något. På produktionssidan finns det flera faktorer som bidrar till det stabila läget på
elmarknaden. Vind- och vattenkraft producerar normalt och kärnkraften har nästan full effekt
som är en faktor som kan hålla emot eventuella prisökningar.
– Det är ett bra prisläge just nu och vill du veta vad du betalar per månad och vara trygg med
att det inte blir oväntade förändringar så rekommenderar jag ett fast elpris i tre år med
bytesrätt. Då har du chansen att byta till ett bättre elavtal om priserna skulle sjunka
ytterligare, säger Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning.
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Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva
genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom
satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland,
Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: corporate.vattenfall.se

