
ELPRISERNA HAR VARIT VÄLDIGT STABILA 
I NÅGRA ÅR. I VÅR OCH SOMMAR HAR 
DE RUSAT IVÄG, VARFÖR DÅ?  
– Elpriserna påverkas av många faktorer. 

För att svara enkelt har vi ett underskott 

av vatten i Norden, något som egentligen 

började redan hösten år 2016. Med mindre 

tillgänglig vattenkraft än normalt så 

behöver annan och dyrare kraftproduktion 

användas för att täcka elbehovet. Detta 

har skett förut, men den här gången har 

även annan kraftproduktion blivit dyrare på 

grund av högre bränslepriser och att priset 

på utsläppsrätter har ökat.

VILKA ÄR DE STÖRSTA FAKTORERNA 
SOM PÅVERKAR ELPRISET?
– Vädret har störst betydelse för pris-

utvecklingen. I Norden har vi en stor andel 

vattenkraft och därför har tillgången till 

vatten stor betydelse. Med undantag av 

Danmark så använder vi ganska mycket el 

till uppvärmning i Norden, vilket innebär 

att temperaturen under den kalla årstiden 

också spelar stor roll.

– I höst och vinter kommer generellt både 

nederbörd och temperatur att bli påver-

kande för elpriset.

HUR ÄR ELPRISERNA I SVERIGE 
JÄMFÖRT MED I ÖVRIGA EUROPA?
– Generellt sett ligger priserna i Norden 

lägre än i övriga Europa, vilket förklaras av 

den stora andelen vattenkraft. Inom Norden 

är nivåerna ganska jämna. Samtidigt ska 

tilläggas att elpriset bara är en komponent i 

den faktiska kostnaden som kunden har för 

el. Till detta kommer nätavgift, skatter och 

moms. Jämförelsevis är priset för slutkunder 

i Danmark betydligt högre än i Sverige 

beroende på den höga skatten.

ELPRISERNA PÅVERKAS AV RÅVARU-
PRISER PÅ KOL OCH OLJA, MEN ELPRO-
DUKTIONEN I SVERIGE ÄR VÄL FOSSILFRI?
– Rent faktiskt så är den svenska elproduk-

tionen så gott som fossilfri, men ca 2 % av 

produktionen kommer från fossila källor. 

Sen är vi sammankopplade med omvärlden 

där det finns fossil kraftproduktion. 

Oavsett utgår elpriset från kostnaderna 

från de kraftslag som krävs för att täcka 

efterfrågan. Än så länge räcker inte den 

fossilfria produktionen till för detta, därför 

påverkar bränslepriserna elpriset.

RINGHALS KOMMER ATT STÄNGA 
REAKTOR 1 OCH 2, VAD INNEBÄR DET?
– Vattenfall har beslutat att stänga reaktor 1 

30/12 2020 och reaktor 2 sista kvartalet 2019. 

Detta medför minskad produktionsförmåga 

i Sverige vilket skapar ett tryck uppåt på 

elpriserna. Detta motverkas dock av att 

ny kraftproduktion kommer in i form av 

vindkraft och kärnkraft från Finland.

– Konsekvenserna är svåra att förutsäga, 

men vi kan komma att bli mer beroende av 

importerad el från Danmark och Tyskland, 

vilken ibland kan bestå av dyr fossilkraft, 

ibland av billig vindkraft. Oavsett dämpas 

elpriserna ju mer kraftproduktion som finns 

tillgänglig. 

Vi på Södra Hallands Kraft har ställt några frågor till Magnus Thorstensson, 
elmarknadsanalytiker på Energiföretagen Sverige. Magnus bevakar 
råkraftmarknaden med fokus på det som sker på elbörsen Nord Pool. 

Varför har elpriset 
rusat iväg i vår & sommar? 
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Anmäl ditt intresse om elavtal med oss! 

Jag önskar information om de elavtal som Södra Hallands Kraft erbjuder. 
via mejl via telefonvia post

Jag har redan ett avtal med en annan leverantör,  
men kontakta mig gärna när mitt avtal löper ut: 20.....-.....-.....

postnr/ort

nås lättast klockan

Södra Hallands Kraft Försäljning AB

SVARSPOST
20680963
312 20 Laholm

Besök oss på facebook.com/sodrahallandskraft

Ring oss idag
0430 480 90

Allt på
samma faktura!

Tel 0430 480 90  |  www. sodrahallandskraft.se

Vintersäkra  
din elräkning! 

Offensiva Laholm hyllar årligen utmärkande 
insatser av företag i det lokala näringslivet. 
Vid föreningens Guldkväll i oktober utsågs 
Södra Hallands Kraft till vinnare i kategorin 
Årets hållbara företag. Det är vi såklart stolta 
över! Och tycker det är fantastiskt roligt att vårt 
arbete för att erbjuda hållbara energilösningar 
till våra kunder får denna utmärkelse.

Motivering: ”Här är ett bolag som tror på 
kraften av sitt hållbarhetsarbete. Ett tydligt tecken 
på detta är att man lyfter hållbarhetsaspekterna 
i sin marknadsföring. Södra Hallands Kraft är ett 
klimatsmart företag som föredömligt visar Miljö-
policy och Hållbara satsningar i årsrapporten för 
2017 – hållbart, socialt såväl som ekonomi redo-
visas föredömligt. Deras arbete som tydligt lyfts i 
årsrapporten kan användas som förebild både för 
Laholms företag och kommunala nämnder.”

Några exempel på hållbara lösningar från oss: 
förnybar el, solceller och biogödsel.

Årets hållbara 
företag!

Få en mysigare vinter. 
Se upp för elpriset!
Maktlösa ser vi hur elpriset har blivit 
dyrare. Därför vill vi gärna tipsa om 
att säkra ditt elavtal till fast pris. 
Tecknar du avtal med oss får du dagens 
pris även om avtalet börjar gälla om 
tre månader. Dessutom bjuder vi på 
månadsavgiften i fyra månader när du 
tecknar ett fastprisavtal. 

Enklare och smartare att 
köpa el av oss
Det är både smartare och tryggare att 

köpa elen direkt från oss som redan 
förser dig med elnätet. Dessutom är 
det enkelt att välja oss för vi hjälper 
dig med allt. Hos oss får du alltid lokal 
personlig service, förnybar el och allt 
på en faktura utan onödiga avgifter. 
Eftersom vi ägs av våra kunder tar vi 
stort lokalt ansvar och ser till att vårt 
överskott går tillbaka 
till intressen i Laholm 
och Båstad. Vi vill att 
det ska kännas bra 
att tillhöra Södra 
Hallands Kraft. 




