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Vattenfalls Elbarometer för augusti visar på 

ett fortsatt lågt elpris men där den torra 

och varma sommaren och inledningen av 

hösten har påverkat priserna uppåt. En titt 

i statistiken för den genomsnittsliga elför-

brukningen under ett år visar att vi generellt 

gör av med hälften av årsförbrukningen 

under fyra vintermånader.
 

Elpriserna har under den första halvan av året legat på  

de lägsta nivåerna på flera år. Den varma och torra  

sommaren har påverkat priserna uppåt något men sett 

över längre tid är priserna fortsatt låga. 

– Det är ett bra tillfälle att se över sitt elavtal då  

priserna överlag fortsatt är förmånliga just nu,

säger Niclas Stålhandske tf chef Vattenfall Försäljning.

Vi har haft en varm sommar och temperaturen ligger 

fortfarande över det normala, men normaltemperaturen 

faller då vi går mot höst. I och med att det blir kallare ökar 

behovet av uppvärmning, och därmed också elanvändning-

en. Företagen har också kommit igång efter semestrarna, 

vilket också bidrar till en ökad efterfrågan på el.

Låga vattennivåer

Enligt SMHI var årets juli en av de 5–10 varmaste som 

noterats i praktiskt taget hela landet. I och med att det 

också generellt sett har varit mycket torrt både under 

sommaren och hösten, finns det mindre vatten än nor-

malt i vattenkraftens magasin, vilket har fått det rörliga 

elpriset och priserna för de kortare elavtalen att stiga. 

Anledningen till att elpriserna stiger när vattennivåerna i 

vattenmagasinen är lägre än normalt är att vattenkraft-

verken då inte går för fullt för att spara på vattnet till 

vintern då elbehovet normalt sett är som störst. Just nu 

pågår också den årliga översynen av kärnkraftverkens re-

aktorer, vilket också till viss del påverkar elpriserna uppåt.

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 har stigit något under 

våren och sommaren, om än från mycket låga nivåer. 

Främsta orsakerna är att såväl priset på gas och kol har 

stigit under de senaste månaderna till följd av situationen 

i Ukraina, samtidigt som kronan har försvagats mot euron. 

Eurokursen har en direkt påverkan på elpriserna i och 

med att handeln med elavtal på den nordiska elbörsen 

sker i euro.

Halva årsförbrukningen på fyra vintermånader

Förbrukningen under de fem vintermånaderna nov-mars 

har under de fyra senaste åren stått för 57–60% av den 

totala årsförbrukningen. Om vi krymper definitionen av 

vintermånader till fyra månader (dec-mar, alternativt 

nov-feb) ligger förbrukningen på 45–49% av den totala 

årsförbrukningen i Sverige.

Siffrorna innefattar hela Sveriges förbrukning, inte 

bara konsumenternas förbrukning.

– Att tro på en så extremt gynnsam vinter som i fjol är 

inget vi kan räkna med. En rekommendation för konsumen-

terna är därför att utnyttja möjligheten till energi rådgivning, 

som just nu är kostnadsfri för befintliga och nya privat-

kunder till Vattenfall, säger Niclas Stålhandske. ■
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Standardpriser för konsument (Vattenfall på Elpriskollen) för rörligt 
pris, prisområde 3, förbrukning 20 000 KWH/år.
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Här hittar du mer information

Elavtal vi rekommenderar

Mer om elmarknaden

http://www.vattenfall.se/sv/elavtal-vi-rekommenderar.htm
http://www.vattenfall.se/sv/privat-sa-fungerar-elmarknaden.htm

