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– Vi ser att den här utvecklingen fått fäste sista halv
året, inte minst tack vare extremt låga elpriser under en
längre tid, konstaterar Jonas Stenbeck, chef för Vattenfall
Försäljning.
Rörligt elpris är ofta ett bra elavtal för de som aktivt föl
jer elmarknadens utveckling. Det innebär alltid en risk att
välja ett rörligt elpris, då priset kan ändras både fort och
kraftigt. Ett smidigt sätt att vara uppdaterad är att anmäla
sig till den prisbevakningstjänst Vattenfall tillhandahåller
utan kostnad på sin hemsida.
Det varma vädret har fortsatt att hålla i sig i stora delar
av landet även i oktober. Det har bidragit till att hålla nere
det rörliga elpriset i och med att behovet för uppvärmning
har varit lägre än normalt för årstiden. Under de senaste
veckorna har nederbördsmängderna legat över det nor
mala för perioden, vilket har stabiliserat situationen i
vattenmagasinen efter den torra sommaren och inled
ningen av hösten. Då kärnkraften också är i slutskedet av
sin årliga översynsperiod, har vi för närvarande en relativt
god kraftsituation och priserna såväl på kortare som de
längre avtalen uppvisar en sjunkande trend.
Prognoserna framöver visar på att det kommer att vara
fortsatt milt och blött. Dessutom är det blåsigt vilket gör
att tillgången på vindkraft är god. Sammantaget bidrar den
här vädersituationen till att hålla nere det rörliga elpriset.
Den årliga översynen av kärnkraftverkens reaktorer är
i stort sett avslutad och kärnkraften i Sverige levererar nu
cirka 84 % av full kapacitet. Den goda tillgängligheten på
kärnkraft bidrar också till det gynnsamma prisläget.
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Procentuell fördelning av de största elavtalsformerna på den svenska
marknaden.

Längre fastprisavtal påverkas inte
De längre fastprisavtalen påverkas inte på samma sätt av
vädret och situationen här och nu. Istället styrs priset på
de längre avtalen främst av faktorer som förväntningar
på det ekonomiska läget i Europa och övriga världen,
prisutvecklingen på energikällor som kol samt priset på
utsläppsrätter för koldioxid.
Elpriserna för de längre avtalen uppvisade en stigande
trend under våren och sommaren, men under hösten har
utvecklingen vänt, och priserna har nu under en längre
period varit sjunkande. Det som för främst har bidragit till
prisnedgången är det fallande världsmarknadspriset på kol.
Under den senaste veckan har priset på kol haft en liten
uppgång, men det har än så länge inte haft någon större
inverkan på elpriserna. Den svenska kronan är fortfarande
relativt svag jämfört med euron, och har försvagats
ytterligare med sänkningen av den svenska styrräntan,
vilket håller emot prisnedgången. Eurokursen har en direkt
påverkan på elpriserna i och med att handeln med elavtal
på den nordiska elbörsen sker i euro.
– Även om elpriserna är låga just nu, kan de ändras
snabbt under vintern. Om du har ett rörligt elpris idag
men vill känna dig trygg inför vintern är det ett bra läge
att vintersäkra sitt elpris nu, säger Jonas Stenbeck, chef
för Vattenfall Försäljning. ■
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Efter att trenden under lång tid varit att
fast pris är den största avtalsformen när
det gäller elavtal på privatsidan är bryts nu
den. I dag har rörliga elavtal tagit över som
den procentuellt största avtalsformen.
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