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Elmarknaden just nu: Väderskifte behövs för 
ett stabilare elpris 
  

Mindre nederbörd, höga temperaturer, mindre blåst och kärnkraftsrevisioner har 
lett till högre elpriser i sommar. Det är även ett underskott i den viktiga 
hydrologiska balansen, som är ett mått på tillgång av vattenkraft. Om den ska 
stabiliseras i höst, behövs ett väderskifte och nederbörd i vattenkraftsområdena. 
 
Marknadspriser mellan 50-90 öre/kWh kan bli verklighet i höst och vinter om väderskifte mot betydligt blötare 
väderlek uteblir. 
 
- Mycket pekar på att det kan bli en period med fortsatt höga elpriser i Norden om vi inte får en nederbördsrik 
höst. Höstregn förväntas men just nu ser det fortsatt torrt ut. Mycket pekar därför på fortsatt höga elpriser i 
höst, och till och med i vinter, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.  
 
Spotpriset för juli var 59,05 öre/kWh och för augusti är det 65,67 öre/kWh för elområde 3 (Södra 
Mellansverige). Igår, den 30 augusti, landade spotpriset på 87,54 öre/kWh, vilket är det högsta noterat sedan 
februari 2012. Bakomliggande orsaker till detta var förlängd revision på Ringhals 3, låg vind, höga tyska 
spotpriser (106,58 öre/kWh) samt låg hydrologisk balans. 
 
Vindkraften har haft stora variationer under månaden vilket påverkar framförallt det rörliga elpriset. 
Kärnkraften är inne i slutskedet av sin årliga revision, som avslutas i oktober, så tillgängligheten väntas 
öka allteftersom hösten närmar sig. 
 
Bränslepriserna, på olja, kol, gas och utsläppsrätter ligger fortsatt högt där bland annat priserna på 
utsläppsrätter slagit prisrekord under augusti och uppmätte under måndagens (30/8) handel ett ”all-time high” 
på 60 euro per ton. Detta har påverkat de tyska elpriserna uppåt, med såväl höga spotpriser som en stark 
utveckling på den finansiella marknaden. 
 
- Av erfarenhet vet vi att elpriset kan svänga fort och kraftigt åt båda hållen så det är bra att hålla koll på sitt 
elavtal men också använda energin effektivt och på så vis minska elkostnaden. Min fortsatta rekommendation 
är att om du vill ha kontroll på vad du betalar varje månad så är ett fast avtal med Bytesrätt ett bra val. Det 
ger dig möjlighet att teckna om elavtalet till ett lägre elpris om elpriset går ner, säger Jonas Stenbeck.  
      

Spotpriset augusti 2021 2020 

Elområde 1, Norra Sverige  57,55 öre/kWh 18,05 öre/kWh 

Elområde 2, Norra Mellansverige  57,55 öre/kWh 18,05 öre/kWh 

Elområde 3, Södra Mellansverige  65,67 öre/kWh 34,71 öre/kWh 

Elområde 4, Södra Sverige  83,68 öre/kWh 41,66 öre/kWh 

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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