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 Hög osäkerhet inför vintern 

Sommaren bjöd på väsentligt högre elpriser än normalt. Kriget i Ukraina 
och oron kring energiförsörjningen i Europa fortsätter att pressa upp 
priserna. De ryska naturgasleveranserna har minskat med över 70 % 
sedan årsskiftet. Nordstream 1 togs ur drift för ett planerat underhåll i 
slutet på augusti för att sedan inte återkomma. I slutet på september 
utsattes både Nordstream 1 och 2 för ett misstänkt sabotage som 
förhindrar framtida gasleveranser på obestämd tid. De europeiska 
gaslagren ligger för närvarande på en god fyllnadsnivå, men får vi en kall 
och torr vinter finns det risk att gaslagernivåerna inte räcker till. EU har 
lanserat åtgärdspaket i syfte att minska energikostnaderna under vintern. 
Några av förslagen som presenterats är bindande mål för länderna att 
minska elförbrukningen med minst 5 % under dygnets dyraste timmar, 
Intäktstak för billiga energikällor samt att fossila bolag som gör 
övervinster ska betala solidaritetsbidrag, vilket kan användas till att 
mildra konsekvenserna för hushåll och företag som drabbas av de höga 
elpriserna. Den hydrologiska situationen är fortsatt svag. 
Vattenmagasinen i Norge har en fyllnadsgrad långt under normalt medan 
situationen i Sverige är kring normalnivå. Revisionsperioden för 
kärnkraften går mot sitt slut.  
Ringhals 4 är dock inte tillbaka förrän 1 februari p.g.a. en skada i 
tryckhållaren. För närvarande har kärnkraften i Norden en installerad 
effekt på 82 %.   
 
Prisutveckling AktivEl portfölj 2 
I nedanstående tabell presenteras elpriserna för AktivEl portfölj 2 
uppdelade per elområde: Luleå (LUL), Sundsvall (SUN), Stockholm 
(STO) och Malmö (MAL). Priserna kommer att gälla under perioden 
oktober till och med december för våra kunder med AktivEl-avtal. 
Elcertifikatpriset är innevarande kvartal 0,69 öre/kWh för portfölj 2. 
Vad gäller prissäkringsnivåer så har vi för åren 2023-2024 i våra 
portföljinköp prissäkrat 79 % av  2023 och 45 %  av 2024. 
 
Elpris AktivEl oktober-december 2022 
 

Elområde Pris AktivEl 
öre/kWh  

Inkl. påslag och elcertifikat 
öre/kWh 

Inkl. moms öre/kWh* 

LUL 42,07 45,74 57,18 
SUN 42,06 45,73 57,17 
STO 68,61 72,28 90,35 
MAL 106,39 110,06 137,57 

*Fr.o.m. 2018-01-01 redovisas energiskatt av elnätsföretagen. På elpriserna ovan 
tillkommer uttagsprofil. Vår prognos för uttagsprofilen år 2023 är 10-15 öre/kWh. 
 

Prognos AktivEl 
 

Period Prisprognos  
öre/kWh  

elområde LUL 

Prisprognos  
öre/kWh 

elområde SUN 

Prisprognos  
öre/kWh  

elområde STO  

Prisprognos  
öre/kWh  

elområde MAL 

2023 Q1 51,99 57,66 83,6 134,4 
2023 66,21 67,74 96,92 188,2 
2024 61,55 59,22 78,38 156,3 

På elpriserna ovan tillkommer uttagsprofil, påslag, elcertifikatavgift och moms. 
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AktivEl LUL AktivEl SUN AktivEl STO AktivEl MAL

Prognos LUL Prognos SUN Prognos STO Prognos MAL

Ordförklaringar 
 
Terminspris 
Det pris som ligger till grund för våra fasta 
avtalspriser och AktivEl. Priset sätts på 
elbörsen Nasdaq OMX för en kommande 
tidsperiod (termin). Terminspriset är baserat 
på en förmodad prisutveckling. 
 
Spotpris 
Spotpris eller rörligt elpris innebär att priset 
följer utvecklingen på elmarknaden och 
förändras månadsvis. 
 
Hydrologisk balans 
Tillgången på vatten i vattenmagasinen plus 
tillgången på snö och grundvatten i 
förhållande till normala nivåer. 
 
Uttagsprofil 
Uttagsprofilen är en beräkning där vi 
multiplicerar kundens förbrukning timme för 
timme med Nord Pools timvis spotpris timme 
för timme. Detta jämförs sedan mot det raka 
schablonspotpriset som bygger på att kunden 
förbrukar lika mycket kraft hela tiden. 
Mellanskillnaden utgör profilkostnaden. Då 
spotpriserna har varit extremt volatila på 
senare tid så blir konsekvensen att 
profilkostnaden också ökar vid elanvändning 
på timmar med högre spotpris. 
 
 
Vill du veta mer? 
Kontakta oss på Luleå Energi Elhandel på 
0920-26 44 00 eller via elhandel@luleaenergi.se 
Välkommen med dina frågor! 
 
 

 

Informationen i detta marknadsbrev har erhållits från källor som Luleå Energi AB bedömer tillförlitliga. Luleå Energi AB kan inte garantera att informationen är 
fullständig eller riktig och tar inte ansvar för ekonomiska transaktioner grundade på informationen i denna skrift. 


