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Under sommaren 2015 låg snittpriset på 
el på 11 öre per kilowattimme, oräknat 
de skatter som konsumenten betalar. En 
snörik vinter och mycket regn i juli hade 
fyllt på vattenmagasinen, vilket innebär 
att vattenkraftsproducenterna kunde 
sälja elen billigare. 

Nu ligger elpriserna tre gånger så högt 
jämfört med sommaren 2015. Spotpri-
ser kring 30 öre är dock inte rekordhögt. 
Under fyra av de tio senaste åren har 

snittpriset på el legat över 40 öre per kilo-
wattimme.

De faktorer som i somras fick priserna 
att stiga var svag vindkraftsproduktion, 
stigande kolpriser och dålig tillrinning 
i vattenmagasinen. Men regn under hös-
ten har fyllt på magasinen. Det bäddar 
för stabila priser under hösten, enligt en 
analys av elbolaget Bixia.

Faraz Azima, vd för elhandelsbolaget 
Elskling, instämmer och ser inga direkta 

hot om kommande prishöjningar i vinter.
”Prognosen pekar på ett elpris om 

27 öre/kWh för perioden oktober–mars”, 
säger han.

Det ligger i nivå med spotpriset under 
september, samtidigt som det är 27 pro-
cent högre än motsvarande period i fjol. 
För ett villahushåll med normalkonsum-
tion och rörligt elpris innebär det cirka 
1 000 kronor i högre elkostnad över 
vintern enligt Elskling.
Vad är de största riskerna, som kan få 
elpriset att stiga brant?

”Störst fara är det om vi får ett avbrott 
i kärnkraften, alternativt om hösten blir 
väldigt nederbördsfattig. Det skulle 
resultera i ett mer ansträngt elsystem”, 
säger Faraz Azima.

Även kallt väder påverkar elpriserna 
uppåt, eftersom ökad förbrukning leder 
till prisökningar.

”Även vinden spelar en viss roll. Där-
emot är vinden något mer volatil och den 
påverkar inte lika mycket som vatten-
kraft, kärnkraft och kylan”, säger Faraz 
Azima.

Även elbolaget Telge Kraft räknar i en 
analys med högre elpriser i vinter. Pri-
serna steg under våren och sommaren, 
på grund av stigande kolpriser och under-
skott i de svenska vattenmagasinen. Från 
dagens läge räknar dock inte Telge Kraft 
med några större förändringar under 
vintern.
Hur bör konsumenterna i dag tänka 

Faraz Azima, vd 
för elhandels-
bolaget Elskling.

Källa: Telge Energi
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Spotpriser i SE3, öre per kilowattimme*

Priserna stiger

*Prisområde Stockholm, exkl energiskatt och moms

Stäng av hemelektronik
Apparater drar energi även i stand by-läge.
Stäng av dator, tillbehör, router och tv med 
strömbrytare.

Sänk innetemperaturen
Sänk värmen i huset till 15 grader vid resa. 
Byt termostater efter 10–15 år. Ställ inte 
möbler för nära element. Var grads sänkning 
av rumstemperatur ger en besparing på
5 procent. 
Dammsug filter i luft/luftvärmepump ofta.

Tvätta snålt
Tvätta i 40 grader i stället för 60 grader 
om det går. Undvik torktumlare och 
torkskåp.

Disken
Diskmaskinen är mer energisnål än handdisk. 
Fyll maskinen och använd kortare program om 
disken blir ren.

Spartipsen som
sänker energinotan

Elen kostar just nu tre gånger så mycket som
för drygt ett år sedan. Men det finns flera

sätt att sänka sina elkostnader.

Vinterrusta med  nytt elavtal
Elpriserna har studsat upp från förra sommarens 
rekordlåga nivåer.

Därför är det läge att se över både elavtal och den 
egna förbrukningen. Men analytiker ser inga extrema 
prischocker i prognoserna för vintern.

En regnfattig höst kan slå mot din plånbok
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I takt med fallande elpriser under de 
senare åren är det få hushåll som 
ligger sömnlösa över elräkningarna. 
Men det finns ändå flera goda skäl 
för att hålla koll på sin elförbruk-

ning och elmarknaden.
Ett är frågan varför man ska betala ett 

par tusenlappar i onödan för en vara som 
är exakt likadan oavsett leverantör. 
Använd elbytestjänster till att hitta det 
billigaste avtalet och säg upp dyra avtal.

Ett exempel från statliga Elpriskollen 
visar att det skiljer uppemot 15 öre 
mellan billiga och dyra avtal. En villa-
ägare som gör av med 20 000 kilo-
wattimmar om året kan handla elen för 
ned mot 75 öre inklusive skatt och moms 
på rörliga avtal. De dyraste kostar 89 öre. 
En skillnad på nästan tre tusenlappar 
om året.

Ett annat argument till att hålla koll 
på elen är att få saker varar för evigt. 
Elpriserna kommer vid något tillfälle 
att klättra, beroende på orsaker som 
stigande energipriser i omvärlden, 
långvarig torka i norra Sverige eller 
krånglande kärnkraft. Då gäller det att 
ha bra energilösningar i sin bostad.

Elen kommer också att bli dyrare på 
grund av skattehöjningar. Att höja punkt-
skatter på elen, och därigenom momsen, 
är lockande för vilken finansminister 
som helst. Regeringen kommer att höja 
elskatten för hushållen med 4 öre per 
kilowattimme, vilket innebär en smäll 
på cirka 800 kronor om året för en villa-
ägare med normalstort hus. Skatte-
höjningen ska bidra till finansiering av 
slopad effektskatt, som gynnar ägarna 
till den svenska kärn- och vattenkraften.

En elkostnad som är svårpåverkad, 
om du inte flyttar, är elnätsavgifterna. 
Det lokala elnätsbolaget får sätta priser 
efter en rimlig ersättning för drift och 
underhåll samt kapitalkostnader. Dess-
värre tar de i mer än så.

Efter en hårt kritiserad dom i Kam-
marrätten har elbolagen få höja sina 
avgifter kraftigt på grund av höjda så 
kallade intäktsramar. Kritiker kallar 
elnätsmarknaden för ett svagt reglerat 
monopol där kunderna får ta notan.

Statliga energimarknadskommis-
sionen överklagade Kammarrättens 
dom, men Högsta förvaltningsdom-
stolen gav inte prövningstillstånd.

Den senaste prisundersökningen, Nils 
Holgerssonrapporten 2016, visar att 
elnätsavgifterna höjdes med 6 procent 
under 2015, den största ökningen på 
fem år. I 88 kommuner har elnätsav giften 
höjts med mer än 5 procent. Statliga 
Vattenfall står med 15,2 procent för de 
största höjningarna.

Med tanke på de saftiga prishöjning-
arna bör landets elkonsumenter kräva 
besked om exakt vilka investeringar som 
görs med de nya intäkterna. 

Om beskeden är för vaga återstår att 
uppvakta el-oligopolens ägare. Även riks-
dagspolitikerna bör ta sig en funderare 
på om elbolagen ännu en gång inte har 
fått lite väl lösa tyglar. 

Kunder får 
ta notan i 
dyr historia
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Lampor
Byt till led- eller lågenergilampor, som drar bara
en femtedel jämfört med vanliga gamla glödlampor. 
Använd timer eller skymningssensor till 
utebelysning.

Fixa huset
Täta fönster och dörrar. Är huset gammalt kan 
det löna sig att se över isolering av tak, golv 
och väggar. Någon typ av värmepump brukar 
snabbt sänka energinotan.

Matlagning
Ställ in rätt temperatur i kyl och frys, + 5 grader 
respektive –18 grader. Frosta av frysen regelbundet. 
Tina frysta varor i kylskåpet. Använd vattenkokare 
vid matlagning för att snabbt få varmt vatten.

Vinterrusta med  nytt elavtal
i valet mellan fast och rörligt elpris?

”Elpriset ser ut att bli något högre än 
i fjol men risken för en repris av skräck-
vintern 2010/2011 är väldigt låg. En enkel 
och effektiv utvärdering är att fråga sig 
själv om man är orolig för elprisutveck-
lingen”, säger Faraz Azima.

”Är svaret ja kan det vara en god idé 
att binda sitt elpris. I annat fall kan man 
teckna rörligt”, säger han.

Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef 
och elexpert på Villaägarna, ser inte 
heller överhängande hot om pris-
höjningar på elmarknaden.

”Det finns ett produktionsöverskott 
i Sverige som kommer att bestå över lång 
tid, det håller ned priserna. Samtidigt 
ser jag inte att efterfrågan i Europa tar 
fart, det skulle annars kunna höja pri-
serna”, säger han.

I en långsiktig prognos räknar också 

Telge Energi med förhållandevis 
modesta elpriser fram till 2021. Analy-
sen bygger bland annat på en fortsatt 
utbyggnad av nordisk produktions-
kapacitet av el och att kraftproduktionen 
kommer att öka med 20 terrawattimmar 
(TWh) till 2025 samtidigt som den 
inhemska efter frågan bara ökar med 
hälften.

En utbyggnad av överföringskapa-
citeten från Norden, med bland annat 
två nya kablar till Storbritannien, 
kommer dock innebära att överskottet 
hanteras. Därför räknar Telge Energi 
med kraftigt stigande elpriser efter år 
2021, då kablarna till Storbritannien har 
tagits i drift.

Faraz Azima vill också att kunderna 
sträcker sig längre än att fundera över 
fast eller rörligt pris.

”Viktigast är att ha ett konkurrens-

kraftigt avtal. Konkurrenskraften har 
en större inverkan på hushållets privat-
ekonomi än självaste avtalsformen”, 
säger han.

Det absolut sämsta enligt en samstäm-
mig expertkår är att sitta kvar med så 
kallat anvisningspris, som tidigare kall-
lades tillsvidarepris. Det är där kunder 
som inte själva väljer avtal hamnar. 

Enligt Faraz Azima var det i fjol cirka 
700 000 hushåll som hade sådana elavtal. 
Anvisningspriserna är nästan alltid 
dyrare än fasta och rörliga prisavtal.

En mängd sajter erbjuder möjlighet 
att enkelt jämföra elpriser mellan bola-
gen. Ett exempel är Elpriskollen, som 
drivs av statliga Energimarknadsinspek-
tionen. Andra sajter är Compricer, 
Elskling, Kundkraft och Elprisguiden.

 HANS BOLANDER

Jakob Eliasson, 
samhällspolitisk 
chef och elexpert 
på Villaägarna.


