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Elmarknaden just nu: Fortsatt låga  
elpriser i Sverige 
 

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt  
samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge  
inför vintern. Mest gynnsamt är det för kunderna i norra Sverige med ett  
medelspotpris på cirka 5 öre/kWh.  
  
– November är den månad som vi oftast ser en ökad elanvändning med stigande elpriser, vilket  
ger de säsongsmässiga prisskillnaderna vi är vana vid. I år är det annorlunda och elpriset fortsätter  
ligga på samma, låga nivå. Detta förstärker det goda utgångsläget för kunderna, säger  
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.  
 
Spotpriset hittills (201126) för november ser ut att bli cirka 23 öre/kWh för elområde 3 (södra 
Mellansverige) och 35 öre/kWh för elområde 4 (södra Sverige). Elområdena 1 och 2 för norra  
Sverige, ser ut att bli extremt låga för november, cirka 5 öre/kWh.   

 

Kärnkraftens revisionsperiod har avslutats och de flesta reaktorerna har normal produktion.  
Fyllnadsgraden för Vattenfalls vattenmagasin ligger på ungefär 90 procent, vilket inte uppmätts på  
flera år. Fortsatt riklig nederbörd i vattenkraftsområdena och stabil vindkraft gynnar spotpriserna och  
för andra gången någonsin, natten till den 2 november, genererade detta minuspriser i hela landet.  
  
Bränslepriserna har under månaden visat på tendenser till återhämtning. Detta främst kopplat  
till vaccinnyheter, vilket likt många andra marknader har höjt tilltron till bland annat utsläpps-  
och oljemarknaden vilket har gjort att priserna i Tyskland gått upp något, vilket i sin tur 
påverkar de svenska elpriserna. Även fastprisavtalen fortsätter att vara lägre prissatta än  
samma månader 2019 och 2018  
  
– Det vi upplever just nu är långt ifrån det normala väderleksmässigt. Men det kan svänga  
snabbt, det vet vi av erfarenhet. Just nu är det ett gynnsamt läge för elkunderna och väljer du 
ett fast avtal med Bytesrätt så får du ett elpris som inte kan gå upp. Skulle elpriset gå ner kan  
du enkelt teckna om elavtalet, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.  
  
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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