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Elmarknaden just nu:  

Elpriserna har rasat till rekordlåga nivåer 
 
Vinter betyder ofta högre elkostnader för många. Men vintern 2020 har 
varit mildare och mer nederbördsrik än normalt i Sverige. Det är två av 
orsakerna till de historiskt låga elpriserna. 
 
Normalt brukar februari vara en av de dyraste vintermånaderna på året med en högre 
efterfrågan på el för uppvärmning.  
 
– Vintern 2020 går till historien som extremt mild och med rekordlåga elpriser. En annan typ av 
extrem var den torra och varma sommaren 2018 då elpriset var rekordhögt, säger Jonas 
Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning. 
 
Det rörliga elpriset för februari är cirka 20 öre/kWh i elområde 3 (Mellansverige) vilket är 30 öre 
lägre än ifjol. Det näst lägsta februaripriset sedan 2003. Under vissa timmar har priserna legat 
på bara enstaka ören/kWh och natten 10-11 februari var det till och med minuspriser. 
 
Det har blåst ordentligt så vindkraftsproduktionen har slagit rekord. Den nordiska vattenkraften 
har fått ett stort tillskott och framförallt i Västsverige har det regnat mer än normalt. 
Elmarknaden ser att den goda tillgången på både vatten i magasinen och snön i fjällen räcker 
för att vattenkraften ska leverera långt in på året. 
 
Priserna i Europa har fallit kraftigt senaste tiden till följd av det milda vädret och rekordlåga 
nivåer på kolpriserna. Coronavirusets utbredning, Brexit och handelsavtalen mellan USA och 
Kina är fortsatt en stor påverkansfaktor på världsekonomin och indirekt på elpriserna 
långsiktigt.  
 
– Trots den lilla köldknäppen de senaste dagarna går vintern mot sitt slut. Om vi har fortsatt 
hög nederbörd och milt väder så finns goda förutsättningar för ett fortsatt lågt elpris, åtminstone 
fram till hösten. Men man bör aktivt se över sitt elavtal och hålla koll på prisutvecklingen. Vill 
man hellre ta det lugnt så rekommenderar jag ett avtal med fast pris i ett eller tre år med 
bytesrätt, säger Jonas Stenbeck, chef Vattenfall Försäljning. 
 
Se dagsaktuella elpriser på rörligt elpris 
Se även - Så här har elpriserna utvecklats de senaste åren 
 
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 

file:///C:/Users/hshs/Downloads/corporate.vattenfall.se
https://www.facebook.com/vattenfallSE/
https://www.instagram.com/vattenfallsverige/
https://www.youtube.com/user/vattenfall
https://www.linkedin.com/company/5317/
https://twitter.com/vattenfall_se
https://www.vattenfall.se/elavtal/elpriser/rorligt-elpris/
https://www.vattenfall.se/fokus/tips-rad/darfor-sjunker-elpriset/
https://www.vattenfall.se/elavtal/elmarknaden/elmarknaden-just-nu/
https://www.vattenfall.se/foretag/elavtal/nulaget-pa-elmarknaden/
https://www.vattenfall.se/foretag/elavtal/nulaget-pa-elmarknaden/

