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Förord 
 
Detta arbete är utfört vid Örebro Universitet, Akademi för Naturvetenskap och Teknik och i 
samarbete med Kumla Kommunfastigheter.  
 
Först och främst vill jag tacka de personer som bistått och handlett mig under genomförandet 
av mitt examensarbete. Dessa är min handledare på Örebro Universitet Jan Sundqvist och min 
kontaktperson på Kumla Kommunfastigheter, Tommy Paulson.  
 
Jag vill även rikta ett tack till försäljningschefer, chef Krafthandel och säljare på de 
energibolag som jag har varit i kontakt med för intervju och enkätundersökning. De har 
möjliggjort det som har varit målet med detta examensarbete, att studera om det är möjligt att 
få en framtidsbild av hur prisutvecklingen kan komma att se ut i framtiden. 

 

 



Sammanfattning 
  
I denna rapport har det undersökts vilka faktorer som påverkar elprisutvecklingen i Sverige 
och på vilket sätt. Målet har varit att få en framtidsbild av hur prisutvecklingen kan komma att 
se ut 2011-2020, utifrån de fakta som finns om elprisets utveckling den senaste 10-
årsperioden 2001-2010.  
 
För undersökningen har Kumla Kommunfastigheter bidragit med fem studieobjekt: kontor, 
bibliotek, förskola, äldreboende och grundskola. Kumla Kommunfastigheters elavtal har 
använts som underlag för hela rapporten. Fem framtidscenarier har sammanställts för dessa 
objekt med syftet att visa hur förändring av utvalda parametrar påverkar kostnaderna för 
objekten. Referensår har varit 2009 eftersom det är ett så kallat normalår inom 
energibranschen.   
 
I samband med arbetet har kontakt upprättats med olika energibolag för intervju och en 
undersökande enkät, för att få deras åsikter om hur elprisutvecklingen kan komma att se ut i 
framtiden.  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Abstract 
 

In this report factors that affect electricity prices in Sweden have been investigated. The goal 
has been to achieve a perspective of what electricity prices might look like 2011-2020, based 
on the electricity price during the past 10-year period 2001-2010. 
 
For the investigation Kumla Kommunfastigheter has contributed with five objects: office, 
library, nursery, home for elderly people and elementary school. Kumla Kommunfastigheter’s 
electricity contracts have been used as a basis for the entire report. Five future scenarios have 
been compiled for these objects with the aim to show how changes of selected parameters 
affect the cost of these items. The reference year has been 2009 since it is called a normal year 
in the energy industry. 
 
In connection with this work, contacts have been established with energy companies for an 
interview and exploratory survey, to obtain their views on how electricity prices may look like 
in the future. 
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1. Inledning 
 
Efter kontakt med Kumla Kommunfastigheter kom idén fram till denna rapport. Kumla 
Kommunfastigheter ville få hjälp med att undersöka vilka stora faktorer som påverkar elpri-
serna och på vilket sätt. Underlaget ville de använda inför kommande budgeteringsarbeten. 
 
I rapporten har följande aspekter tagits hänsyn till; elförbrukningen över tiden, kostnadsut-
veckling, prisutveckling sett från energibolagens aspekt samt fastigheternas inriktning och 
dess påverkan på elförbrukningen.  
 
Över tiden har nya faktorer påverkat prisutvecklingen som tidigare inte har funnits såsom 
handel med utsläppsrätter, elcertifikatsavgift, miljömål.  
 
Påverkande faktorer för elpriset 

• Efterfrågan på energi  
• Temperaturen  
• Vattennivån i magasinen  
• Nederbördsprognosen  
• Driftstörningar/underhåll  
• Priset på bränsle  
• Valutakurser  
• Överföringskapaciteten  
• Priset på utsläppsrätter  
• Elcertifikat och energiskatt  
• Spekulationer och framtidstro 

 

1.1 Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är att studera hur priset på elektricitet har förändrats över tiden 
under en 10-års period 2001-2010. Syftet är vidare att se hur vissa faktorer/parametrar påver-
kar elpriset och i vilken riktning dvs. uppåt eller nedåt, för att skapa en bild av hur elpriset kan 
se ut nästa 10-års period.  
 

1.2 Mål 
 

Målet är att skapa en framtidsbild av hur prisutvecklingen kan komma att se ut för åren 2011-
2020 utifrån de fakta som idag finns om elprisets utveckling under den senaste 10-års peri-
oden tom 2010.  
 



2 (19) 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Eftersom ämnet är brett har ett antal parametrar tagits fram för att se hur de påverkar olika 

framtidscenarier samtidigt finns det vissa parametrar som det ej har tagits hänsyn till, ef-

tersom arbetet då skulle bli alldeles för stort och brett. Parametern elnätskostnad ingår delvis i 

framtidscenarierna eftersom E.ON Elnät har förändrat hela sin prissättning under 2000-talet 

med hänsyn till elnätskostnaden som beskrivs i avsnitt 5.2 Avtal elnät. 

 

Parametrar som ingår i framtidsscenarierna är följande: 

• Fastpris 

• Spotpris 

• Energiskatt  

• Elnätskostnad  

 

Parametrar som kan påverka men som inte tas hänsyn till är följande: 

• Regeringsbeslut 

• Nya prismodeller 

• Force majeure 
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2 Metod 

2.1 Inledning 

 
Elpriserna som används i beräkningarna är baserade på Kumla Kommunfastigheters elavtal 
med E.ON Försäljning Sverige AB. Elavtalet används som grund för att beräkningarna i sce-
narierna ska bli så verkliga som möjligt.  
 
Fem olika objekt ingår i arbetet. Objekten har olika inriktning och olika bruksarea (BRA), 
dvs. arean innanför ytterväggarna borträknat väggar mellan enheter (t ex lägenheter, väggar 
och pelare > 30 cm samt schakt).  
 
Objekten är följande: 

• Kumla stadshus (kontor med samtliga av kommunens centrala förvaltningar) 
• Solbacka servicehus (äldreboende med 58 lägenheter) 
• Skogstorp skola (grundskola med 32 klasser, F-9) 
• Malmen barnstuga (förskoleverksamhet med fem avdelningar 1-5 år) 
• Kumla bibliotek 

 
Examensarbetet undersöker elförbrukningen för 2009, som i rapporten används som refe-
rensår/normalår [1]. I bilaga 1, tabeller och diagram, finns diagram som redovisar förbrukning-
en för den senaste 5-årsperioden, 2006-2010 i kWh/m2 för respektive objekt och år, för att se 
om det finns skillnader över tiden för respektive objekt.  
 
Objektens elavtal har också studerats i arbetet för att se hur de olika kostnaderna är fördelade, 
se avsnitt 5.1-5.3. Syftet med det är att se hur stor del av kostnaden som är statlig kostnad 
respektive förbrukningskostnad och hur kostnadsandelarna har förändrats över tiden procen-
tuellt, se bilaga 2, genomförda nätprisaviseringar. 
 
Fem olika framtidsscenarier för respektive objekt ingår i arbetet, parametrarna i scenarierna 
ändras för att se hur kostnaden påverkar objekten jämfört med idag. Framtidsscenarierna är 
tänkta att användas som hjälpmedel för framtida budgetarbete för Kumla Kommunfastigheter. 
 

2.2 Intervju 

 
Syftet med att genomföra en intervju med kundansvarig elsäljare på E.ON, Ulf Lindbom [17], 
var att få kunskap om hur elavtalet mellan Kumla Kommunfastigheter och E.ON är uppbyggt. 
 
Inför intervjun togs breda frågor fram som under intervjun blev mer detaljerade och djupgå-
ende. Exempel på frågor som ställdes var: Är avtalet tidsbundet? Bygger avtalet på fast 
och/eller rörligt pris? Vad ingår i avtalet?  
 
Intervjun pågick ca 1 h 30 min och anteckningar fördes under intervjuns gång. 
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2.3 Enkät 
 
För att få en bild av hur elleverantörer i Sverige ser på framtidens energiutveckling togs en 
enkät fram och skickades ut till sex utvalda elbolag i Sverige.  
 
Enkätens frågor utformades så att de inte skulle vara ledande utan öppna för att ge bolagen 
möjlighet att besvara frågorna utifrån deras egen syn på framtidens energiutveckling. Påmin-
nelse skickades till dem som inte svarat. Frågorna valdes utifrån de områden som stödjer pro-
jektet.  
 
Frågor som ställdes var följande: 
Hur ser ni på elprisutvecklingen kommande 5-års period?  
Kommer elpriset i framtiden att följa föregående 10-års periods prisutveckling? 
Vilka parametrar kommer att påverka elpriserna mest?  
Påverkar Europa och resten av världen elpriset mycket? 
Kommer klimatet att påverka elpriset? 
Hur tror ni att produktionen av el kommer att se ut i framtiden? 
Kommer antalet elleverantörer att öka eller minska, tror ni? 
Påverkar detta elpriserna och i så fall i vilken riktning?  
 
Frågorna i enkäten testades på två personer innan de skickades iväg. Varav den ena jobbar 
som säljare av fjärrvärme och fjärrkyla på E.ON i Örebro [18] och den andra som maskiningen-
jör på Ericsson i Kumla [19]. Detta resulterade i några smärre ändringar för att förtydliga bud-
skapet och få fram elbolagens åsikter. Personen som jobbar inom teknikbranschen valdes för 
att han inte jobbar med energifrågor i sin yrkesroll och syftet med hans deltagande var att 
kontrollera om han förstod frågorna och deras syfte. Med den andra personen, som har ener-
gibakgrund, var syftet att få en input på att frågorna var rätt utformade för energibranschen. 
  
För frågor och svar se bilaga 3, enkät undersökning. 
 
De energibolag som tillfrågades var följande: 

• Mälarenergi 
• Dalakraft 
• E.ON 
� Vattenfall 
� Fortum 
• Telge energi 

 
Bolagen valdes utifrån att de har varierande storlek och att de antingen har privat eller statligt 
ägande. Innan enkäten skickades ut togs telefonkontakt med mottagaren på respektive bolag, 
därefter skickades enkäten ut via mail och de som inte svarade fick en påminnelse. Energibo-
lagen som svarade på enkätundersökningen var Mälarenergi [20] och Dalakraft [21] som båda är 
kommunala bolag samt E.ON [17] som är privatägt och det tredje största energibolaget i Sve-
rige. Målet var att fyra av sex skulle svara, endast tre svarade, vilket motsvarar, 50 %.  
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2.4 Framtidsscenarier 
 
För att skapa framtidsscenarier, användes svaren från enkäten och den historiska prisutveckl-
ingen. Med dessa som bas upprättades fem framtidsscenarier, se bilaga 4, framtidscenarier 
med beskrivning.  
 
I framtidsscenarierna användes följande parametrar: 

• Fastpris 
• Spotpris 
• Nätavgift 
• Energiskatt. 

 
Fast- och spotpris parametrarna valdes utifrån Kumla Kommunfastigheters elavtal med E.ON.  
Det är uppbyggt av 70% fastpris och 30% spotpris. Energipriset kan kunden själv vara med att 
påverka. Nätavgift är en parameter som alla kunder måste betala oberoende av energiförbruk-
ning, den kan kunden inte själv påverka utan bestäms av elnätsbolaget. Energiskatten valdes 
som parameter eftersom den har förändrats mycket under föregående 10-års period (2001-
2010). Energiskattens utveckling bestäms av staten.  
 
Parametrarna valdes därför att energikostnaden, nätkostnaden och energiskatten är de tre 
största delarna i ett elhandelsavtal och deras utveckling påverkar energikostnaden mest [2]. 
  

2.5 Övrigt 
 
För att få fram Kumla Kommunfastigheters historik, förbrukning och prisutveckling, har 
Kumla Kommunfastigheter medgivit att inloggningen till ”Mina sidor” [3] på www.eon.se har 
fått användas. ”Mina sidor” är kopplat till E.ONs datasystem. På ”Mina sidor” finns alla fakta 
rörande en specifik mätpunkt för elförbrukning som fakturor m.m. Statistiken på förbrukning-
en går enkelt att överföra till excelfiler och bearbeta i Kumla Kommunfastigheters eget sy-
stem ”Summarum” m.m. Detta har varit till stor hjälp för att säkerställa underlaget i rappor-
ten. 
 
Även Kumla Kommunfastigheters interna program ”Summarum” har använts för att ta fram 
information om objekten (se utvalda objekt sid 3). ”Summarum” är ett program som Kumla 
Kommunfastigheter använder, där de manuellt för in fakta rörande en specifik fastighet t.ex. 
byggyta, energiförbrukning mm. 
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3 Empiri 

3.1 Avtal elhandel 
 
Kumla Kommunfastigheter har ett avtal som är uppbyggt av en spotpris-del och en fastpris-
del. Avtalet kallas Etage flex.  
 
Spotpriset bestäms timvis och baseras på Nordens gemensamma elbörs Nordpool. I Nordpool 
ingår Sverige, Norge, Finland och Danmark. Island har ingen kraftutväxling med andra län-
der. Spotprisdelen utgörs av spotpris samt ett påslag med 1,95 öre/kWh som är E.ONs hante-
ringskostnad. 
 
Den fasta delen låser kunden antingen kvartalsvis eller per år, dock minst 10 % av 
förbrukningen/låsning. Det här sättet att handla kallas att kunden handlar med terminer vilket 
innebär att kunden binder upp sig att köpa en viss andel el till ett visst pris under en viss 
period. Även här bestäms priset enligt Nordpool men här är det terminsmarknad som 
bestämmer priset, samt ett påslag som varierar beroende på prislåsningens utseende, enligt 
följande (2010-05-03):  
 
Kvartal 1 + 2,3 öre/kWh 
Kvartal 2 + 1,97 öre/kWh 
Kvartal 3 + 1,99 öre/kWh 
Kvartal 4 + 2,2 öre/kWh 
År + 2,74 öre/kWh 
 
Många stora verksamheter ser ekonomiska fördelar att handla med spotpris. Jämfört med fast-
pris har det visat sig att spotpris varit mer fördelaktigt över tiden, men det innebär också ett 
högre risktagande. Eftersom priserna bestäms dag för dag kan det bli stora prisskillnader, 
vilka kan vara svåra att förutse och budgetera för. 
 
Kumla Kommunfastigheter har funderat över hur de ska fördela elinköpen i framtiden. Hur 
stor %-del ska vara fast pris och hur stor %-del som ska vara spotpris? De har valt mellan två 
alternativ. Alternativen har varit följande: 
Alternativ 1. 70 % fast pris och 30 % spotpris 
Alternativ 2. 50 % fast pris och 50 % spotpris 
 
Kumla Kommunfastigheter har inte gjort någon undersökning rörande vilken fördelning som 
skulle kunna vara den mest ekonomiska eller som skulle minimera risken för elpristoppar. 
Utan att ha utrett vilket alternativ som skulle vara det bästa har de utgått från att fördelningen 
70 % fast pris och 30 % spotpris skulle vara det bästa alternativet. Deras resonemang har varit 
att det är tryggt när de lägger budget att ha så stor del fast pris samt att de ändå åtnjuter förde-
larna med att en del är spotpris. De får tillgång till lägsta priserna på markanden men också de 
högsta vid de tillfällen elpriserna stiger. De anser ändå att de sprider riskerna på ett tryggt sätt.   
 
Kumla Kommunfastigheter har valt till vindkraftsel för att tillgodose sina miljömål [4], vilket 
för närvarande (2011-01-10) medför en tilläggskostnad om 0.5 öre/kWh.  
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3.2 Avtal elnät 
 
Förutom elhandelskostnader tillkommer elnätskostnader. Abonnemanget för Kumla Kom-
munfastigheter är uppbyggt av: 
1) Effektabonnemang och 
2) Säkringsabonnemang 
 
1) Effektabonnemangen har en prislista som kallas SYN04L: (en förkortning för Syd, normal-
tariff max 400 volt och ansluten till ledningsnätet) som består av: 

• Fast avgift  
• Effektavgift 
• Elöverföringskostnad 

 
2) Säkringsabonnemangen har en prislista som kallas SYENOR: (en förkortning för Syd, 
normaltariff) som består av: 

• Abonnemang 
• Elöverföringskostnad 

 
Den fasta avgiften är fast oavsett förbrukning. Effektavgiften beror på hur stor effekt (kW) 
man tar ut. Kostanden för elöverföring beror på förbrukningen. Abonnemangsavgiften är olika 
för objekten beroende på huvudsäkringsstorlek. 
 
För Kumla Kommunfastigheter är det lokalnät syd som är gällande. 
 
I början av 2000-talet bedrevs E.ON Elnäts verksamhet i en mängd olika nätbolag. Detta var 
ett arv efter de företagsförvärv som gjorts under 1990-talet och början av 2000-talet. År 2002 
påbörjades en omfattande förändring av verksamheten med syfte att samla verksamheten i två 
bolag och införa ett nationellt och enhetligt arbetssätt med gemensamma verksamhetsproces-
ser och med färre lokaliseringar.  
 
Lokalnät syd är resultatet av integrationen av 17 tidigare enskilda bolag: [22] 

• Billeberga Kraft & Energi 
• Forskraft Distribution 
• Hässleholms Energi 
• Kungsbacka Energi 
• Lessebo Elverk 
• Markaryd Elverk 
• Malmö Energi 
• Nora Energi 
• Norrköpings Energi 
• Osby Energi 
• Smålands Kraft 
• Sperlingsholms Kraft 
• Sydkraft Elnät Syd 
• Uppvidinge Eldistribution 
• Västbo Kraft 
• Örebro Energi 
• Östernärkes Kraft. 
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Integrationen innebar en omfattande förändring av lokalnät syds nättariffer. Dessutom tillkom 
ett lagstadgat krav på prisharmonisering och att inte diskriminera prissättningen, vilket med-
förde omfattande nivå och strukturförändringar som genomförts under åren 2002-2011.  
 
Stamnätet för el sköts av Svenska Kraftnät. De har även systemansvaret för den svenska elför-
sörjningen. 
 
Varje enskild nätägare ansvarar för transporten av elenergin mellan produktionsanläggningar-
na och elanvändarna. Transporten sker via stamnät, regionnät och lokalnät. Näten ägs av olika 
nätföretag och har olika spänningsnivåer. El från stora elproducenter transporteras via stamnä-
ten till regionnäten. Därefter transporteras elen vidare till lokalnäten och i vissa fall till stora 
elanvändare, oftast större industrier. Lokalnäten distribuerar elen till hushåll, affärer, indu-
strier m.m. inom ett visst område. Enligt ellagen ska Energimarknadsinspektionen (EI) utöva 
tillsyn över nätföretagen. De bevakar och analyserar elmarknaden och har en expertroll för 
elhandelsfrågor [5].  

 

3.3 Övriga kostnader 
 
Kumla Kommunfastigheter har även en årskostnad för att ha tillgång till tjänsten Etage flex, 
vilket blir en låg kostnad per objekt och år, eftersom de har så många objekt som ingår under 
detta avtal. Därför räknas denna kostnad inte med i beräkningarna.  
 
Det tillkommer även andra kostnader utöver avtalskostnaderna såsom energiskatt och moms.  
Energiskatten är en punktskatt på el, den räknas ut som konsumentprisindex x 0.93 % och är 
olika fördelad över Sverige, lägre i norr och högre i söder. Momsen är 25 %. 
 

3.4 Prispåverkan 2001-2010 och framtiden  
 
Elprischocken vintern 2002-2003 [6] berodde på att sommaren 2002 blev varm och torr. Tor-
kan fortsatte under hösten och drev upp elpriserna till nyare chocknivåer. Vårfloden 2003 var 
dålig och underskottet i dammarna bestod.  
 
Under 2003 ökade elskatten dramatiskt. Sedan 1980 har elskatten tiodubblats fram till 2003. 
Den stora nederbörden under hösten 2003 och relativt milt väder medförde att priserna föll 
när vintern närmade sig. 
 
Till skillnad mot 2003 blev vårfloden 2004 [7] normal och trots höga priser under vintern var 
det inga prischocker utan priset var relativt stabilt men historiskt högt.  
 
I januari 2005 [8] fylldes de norska vattenmagasinen till toppnivåer på kort tid vilket medförde 
rekordhöga exporter till grannländerna, däribland Sverige, vilket medförde pressade priser 
även i Sverige. Under två veckor föll lika mycket regn som ungefär hälften så mycket som en 
Svensk kärnkraftgenerator producerar på ett år. Under dessa veckor exporterade de norska 
kraftbolagen 214 GWh vilket är den största nettoexporten sedan 2002, detta berodde på milt 
väder i Norge vilket minskade konsumtionen.  
 



9 (19) 
 

Under vintern 2006-2007 halverades priserna, till följd av lågkonjunkturen sjönk elpriserna 
under 2007 på grund av minskad kapacitet inom industrin som hade längre sommarstopp. 
Elpriserna i Europa var också relativt låga vilket medförde att elimporten inte var lika dyr som 
den brukar vara. En lag om avbrottsersättning trädde i kraft 1 januari 2006. 
 
Under vintern 2009-2010 [9] stod några av de svenska kärnkraftsreaktorerna stilla och en del 
kördes med begränsad kapacitet, vilket berodde på att planerade reparationer drog ut på tiden.  
 
I början på vintern 2010 [10-11] kom kärnkraftverken igång sent men lagom till julhelgen var de 
uppe i normal produktion, men det hjälpte inte, den sena igångsättningen och kylan medförde 
höga priser för december. Dessutom var vattennivåerna i magasinen onormalt låga för årsti-
den. Detta medförde den dyraste decembermånaden sedan avregleringen 1996. Föreskrift om 
krav på Risk och Sårbarhetsanalyser, EIFS 2010:3, trädde i kraft 1 juli 2010. 
 
Under de senaste åren har en rad nya krav och regler beslutats i syfte att säkerställa en hög 
leveranssäkerhet och tillförlitlig eldistribution i Sverige. 
• Lag om funktionskrav, i kraft 1 januari 2011 
• Föreskrift för att överföringen av el ska vara av god kvalitet, EIFS 2010:4, i kraft 1 juli 2011 
• Norm om utökade krav på spänningskvalitet, träder i kraft under 2011 
 
Elcertifikatavgift - lagen om elcertifikat trädde i kraft 2003. Syftet var att gynna elproduktion 
från förnybara energikällor, såsom vindkraft, småskalig vattenkraft, sol och biobränsle. Målet 
var att öka produktionen med 25 TWh till år 2020 jämfört med 2002 års nivå. Systemet kom-
mer att förlängas till år 2035. För kommunen innebär det att de betalar elcertifikatavgift base-
rad på ur mycket el de förbrukar. En ny lagändring infördes 2007 som innebar att elcertifikat-
avgiften numera ingår i elpriset och särredovisas inte på fakturan.  
 
En av vår tids största utmaningar är klimatförändringarna. På grund av detta ska den svenska 
energipolitiken/klimatpolitiken bygga på tre grundpelare ekologisk hållbarhet, konkurrens-
kraft och försörjningstrygghet vilket är samma grundpelare som i EUs energisamarbete.  
 
Medlemsländerna i EU har beslutat om gemensamma energi- och klimatmål de så kallade 20-
20-20 målen som ska vara genomförda 2020 [12]. De innebär att medlemsländerna ska öka den 
förnybara energin med 20 %, minska utsläppen av växthusgaser med 20 % och energieffekti-
visera med 20 %. Sverige har tagit fram egna mål som ska vara genomförda år 2020, men 
med högre krav än de gemensamma för EU länderna [13]. Sveriges mål är enligt följande: 

• 50 procent förnybar energi 
• 10 procent förnybar energi i transportsektorn 
• 20 procent effektivare energianvändning 
• 40 procent minskning av utsläppen av klimatgaser.  

 
Idag består den svenska elproduktionen till stor del av två produktionskällor vattenkraften och 
kärnkraften. För att minska sårbarheten behöver minst en tredje produktionskälla utvecklas. 
För att åstadkomma detta måste kraftvärme, vindkraft och övrig förnybar kraftproduktion 
tillsammans bli en betydligt större del av elproduktionen. 
 
Enda sättet att öka vattenkraftsproduktionen är genom att effektivisera de befintliga vatten-
kraftverken, någon utbyggnad av vattenkraftverken är inte aktuellt enligt miljöbalken 4 kap. 
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”I 4 kap. miljöbalken finns särskilda bestämmelser för hushållningen med mark och vatten för 
vissa områden i landet. Geografiska områden räknas upp som i sin helhet anses vara av riksin-
tresse för olika ändamål. Som exempel kan nämnas att vattenkraftverk och liknande vatten-
verksamhet inte får utföras i Torneälven, Kalixälven, Piteälven eller Vindelälven och inte 
heller i ett antal andra särskilt uppräknade älvsträckor och vattendrag” [14]. 
 

EU-kommisionen har riktat stark kritik mot Svenska Kraftnät import- och exportbegränsning-
ar. Vid höga effektuttag i Sverige har exporten till grannländerna begränsats, detta strider mot 
EUs regler om fri handel mellan medlemsländerna. På grund av detta delades den svenska 
elmarknaden in i fyra elområden av Svenska Kraftnät den 1 november 2011 [15]. Områdenas 
gränser går vid de så kallade ”flaskhalsarna” där det finns begränsningar i elöverföringen i 
stamnätet. Detta gör att överföringskapaciteten inte räcker till under vissa tider när det är stora 
elflöden genom Sverige, från norra Sverige som har ett överskott till södra Sverige som har 
stor efterfrågan.  

 

Källa: Svenska Kraftnät [15]  
 

Snitten (de blå tvärgående linjerna i kartan ovan) är de ställen i stamnätet där det råder be-
gränsningar (flaskhalsar) i möjligheterna att överföra el. 

Indelningen av elområdena innebär att elpriset kan skifta i de olika områdena. I södra Svergie 
kan priset periodvis bli dyrare än i norra Sverige, men sannolikt kommer elpriserna att vara 
jämna över hela Sverige stora delar av året. Nordpool sätter elpriserna i elområdena utifrån 
tillgång och efterfrågan.  
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3.5 Intervju sammanfattning 
 
Ulf Lindbom [17] på E.ON Försäljning Sverige AB förklarade de grundläggande förutsättning-
arna för hur elmarknaden är uppbyggd, för att sedan mer ingående förklara hur Kumla Kom-
munfastigheters avtal med E.ON är uppbyggt. Framförallt hur deras avtal ser ut och hur man 
går till väga när man handlar med terminer på den nordiska elbörsen Nordpool. 
 
Lindbom visade volymprognoser och prislåsning per kalenderår som gäller för Kumla Kom-
munfastigheters elförbrukning. Han berättade om hur Kumla Kommunfastigheter går tillväga 
när de vill låsa priser och hur samarbetet mellan Kumla Kommunfastigheter och E.ON funge-
rar. E.ON studerar prisutvecklingen och informerar Kumla Kommunfastigheter när priserna 
sjunker och Kumla Kommunfastigheter fattar beslut om låsningen ska genomföras eller inte. I 
samråd beslutas vilken volym och vilken period låsningen ska gälla för.  
 

3.6 Enkät sammanfattning  
 
Svarsfrekvensen på enkäten var 50%. 
 
Elpriset har många styrande faktorer som exempelvis tillgång och efterfrågan, klimatet, råva-
rupriser och politiska beslut. Priserna kommer att variera både uppåt och nedåt under kom-
mande 5-års period men totalt sett brukar elpriserna ha en stigande utveckling. I vilken om-
fattning och när i tid är dock svårt att förutse (enkätundersökning bilaga 3 fråga 1).  
 
Framtidens produktion kommer inte att förändras i någon större utsträckning. Det kommer 
även fortsättningsvis vara vattenkraft och kärnkraft som är Nordens största elproduktionstill-
gångar med komplement av solenergi och vindkraft (enkätundersökning bilaga 3 fråga 5). 
Viktiga faktorer i produktionen är att Norden har en väl fungerande kärnkraftsproduktion, 
speciellt under vinter halvåret. Även mängden nederbörd och hur kall vintern blir påverkar 
elpriset. Produktionen och konsumtionen kommer att ligga på ungefär samma nivåer som idag 
(enkätundersökning bilaga 3 fråga 2 och 4).  
 
Europa påverkar elpriserna på den Nordiska elmarknaden eftersom Norden både importerar 
och exporterar el till bl.a. Tyskland. Europas priser är beroende av råvarupriserna på olja, gas 
och kol som i sin tur påverkar Nordens elpriser. Det ekonomiska läget har också stor bety-
delse, går Sverige bra med högkonjunktur medför det större produktion och högre elkonsumt-
ion (enkätundersökning bilaga 3 fråga 3). 
 
Antalet elleverantörer ser ut att minska vilket kan leda till marknadsförändringar. Få aktörer 
skapar ofta en sämre fungerande marknad vilket kan leda till högre prisutveckling och fler 
reglerande politiska beslut (enkätundersökning bilaga 3 fråga 6).    
 
 



12 (19) 
 

4  Analys 
 
Det historiska materialet baserar sig på Kumla Kommunfastigheters faktiska kostnader och 
förbrukning och E.ONs elpriser de senaste tio åren, 2001-2010. Materialet tyder på att elpri-
sets utveckling under perioden har ökat markant, se figur 1 nedan. Årsmedelsnittpriset för 
varje år är baserat på 12 månadsmedelvärden (se bilaga 1 tabeller och diagram sid 1) på rör-
ligt pris, dessa värden summeras och divideras därefter med 12. 

 
Tolkningen av elbolagens enkätsvar tyder på att elprisets utveckling kommer att öka även i 
framtiden. På fråga 1 a och b i enkätundersökningen (se bilaga 3) som handlar om elprisets 
utveckling i framtiden har följande svar lämnats:  
 
”Elpriset är beroende av omvärlden och kommer att fortsätta växa exponentiellt. Nordpool 
styr mycket, men även råvarupriserna”.  
 
”Snittpriset kommer successivt att öka men det är svårt att förutsäga när och hur mycket”.  
 
”Vi kommer att ha både höga och låga priser under kommande 5-års period. Det går inte att 
förutse prisutvecklingen på samma sätt som man gör på t ex ränte-, valuta- och aktiemark-
naden. Där har man fina kurvor som är contango (stigande) eller backwardation (fallande)”. 
 
Vädret är en stark styrande faktor för prisutvecklingen, mängden nederbörd och hur kalla vin-
termånaderna blir. Men även tillgången i vattenmagasinen och tillgängligheten i kärnkrafts-
produktionen är av yttersta vikt, eftersom de står för 90 % av elproduktionen i Sverige. Situat-
ionen i olika länder både Europeiska, Asiatiska och USA påverkar prisutvecklingen. Det kan 
vara ekonomiska kriser, oro för tillväxten eller katastrofer.  
 
Här kommer några exempel på vad som kan påverka elpriset och som bekräftar figur 1 ovan. 
Sommaren 2002 var varm och torr [6], vårfloden 2003 var liten och priserna steg [6]. 2003 
ökade dessutom elskatten dramatiskt. 2004 normal vårflod stabila elpriser [7]. 2005 fylldes de 
norska vattenmagasinen till toppnivåer, priserna pressades neråt [8]. 2007 var det lågkonjunk-
tur, priserna sjunker och efterfrågan minskar, det var billigt med import från Europa. 2010 
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hade kärnkraftsverken låg produktion och det blev en kallare vinter än normalt, priserna stiger 
(se avsnitt 3.4) [9-11]. 
 
Energiskatten som är en statlig skatt följer inte elprisutvecklingen utan ökade mer under den 
första delen av perioden 2001-2010 för att sedan plana ut i slutet på perioden. Politiska beslut 
styr utvecklingen på energiskatten. Ökningen från 2001 till 2010 var 54,7%. (se figur 2). 

 
 
I figur 3 redovisas den procentuella prisutvecklingen för nätkostnaden. Utförligare informat-
ion till figur 3 finns under avsnitt 3.2 Avtal elnät. 

 
 
Konsumtionen på el på har under perioden 2000-2010 varit relativt konstant [16]. Detta styrks 
av SCB tabell ”Användning av el 2000-2010 (GWh)” (se bilaga 5 elkostnad och elanvändning 
samt nordiska elmarknadsmekanismen) samt i enkätundersökningen från energibolagen (se 
bilaga 3, enkätundersökning). Företag energieffektiviserar för att minska sin elförbrukning 
eftersom det är en stor kostnad. Det man också kan utläsa av statistiken är att hög- och låg-
konjunktur har stor betydelse på förbrukningen. 2009 var lågkonjunktur och 2010 var högkon-
junktur men trenden är att energibehovet inte har ökat under 10-årsperioden. En framtida bi-
dragande orsak till att energiförbrukningen inte ska öka är att medlemsländerna i EU har be-
slutat om gemensamma energi- och klimatmål som ska vara genomförda 2020 [12]. De innebär 
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att medlemsländerna ska öka den förnybara energin med 20 %, minska utsläppen av växthus-
gaser med 20 % och energieffektivisera med 20 %. För att Sverige ska uppnå sina mål sätter 
varje kommun upp egna mål när det gäller energieffektivisering, förnybara bränslen och ut-
släpp av växthusgaser.  
 
Enligt Kumla kommuns ”Klimatprogram” [4] ska verksamheter minska energiförbrukningen 
med 20 % till år 2020, jämfört med 2008 års nivå. Etappmål 1 är att energiförbrukningen ska 
minska med 10 % till år 2015, jämfört med 2008 års nivå. 
 
Svenska Kraftnät delade den 1 november 2011 in den svenska elmarknaden i fyra elområden 
[15]. Det är en konsekvens av kritik från EU-kommissionen riktad mot Svenska Kraftnät för 
import- och exportbegränsningar. För elanvändaren innebär det att elpriset kan bli olika i 
elområdena. Elen kommer troligtvis att bli dyrare i södra Sverige under den kalla årstiden. 
Det är Nord Pool som kommer att sätta priserna utifrån utbud och efterfrågan i respektive 
prisområde. 

 

4.1 Framtidsscenarier    
 
Framtidsscenarier har tagits fram för de studerade objekten utgående från fem antaganden: 
 
Antagande 1. 2020 
Rörligt och fastpris ökas med 100 % jämfört med referensåret. 
Energiskatten ökas med 5 % mot referensåret. 
Fördelningen fast och rörlig del är densamma som referensåret 50/50 %. 
Nätavgiften ökar med 25 % jämfört med referensåret. 
 
Antagande 2. 2020 
Rörligt och fastpris ökas med 100 % jämfört med referensåret. 
Energiskatten ökas med 5 % mot referensåret. 
Fördelningen fast och rörlig del förändras till 70 % fast del och 30 % rörlig del. 
Nätavgiften ökar med 25 % jämfört med referensåret. 
 
Antagande 3. 2020 
Rörligt och fastpris ökas med 167,4 % jämfört med referensåret. 
Energiskatten ökas med 54,7 % mot referensåret. 
Fördelningen är 70 % fast och 30 % rörlig del. 
Nätavgiften ökar med 50 % jämfört med referensåret. 
 
Antagande 4. 2020 
Rörligt och fastpris ökas med 200 % jämfört med referensåret. 
Energiskatten ökas med 10 % mot referensåret. 
Fördelningen är 70 % fast och 30 % rörlig del. 
Nätavgiften ökar med 75 % jämfört med referensåret. 
 
Antagande 5. 2020 
Rörligt och fastpris ökas med 167,4 % jämfört med referensåret. 
Energiskatten ökas med 10 % mot referensåret. 
Fördelningen är 70 % fast och 30 % rörlig del. 
Nätavgiften ökar med 40 % jämfört med referensåret. 
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En jämförelse mellan framtidsscenarierna visar att fördelningen mellan fast och rörlig del inte 
har så stor betydelse. Det kan man se om man jämför antagande 1 och 2 (se bilaga 4). Ener-
gipriset ökar 100 % och skatt 5 % för båda antagandena samt nätkostnaden med 25 %. Skill-
naden mellan dessa två antaganden är att antagande 1 har fördelning 50 % fast och 50 % rör-
lig del, medan antagande 2 har 70 % fast del och 30 % rörlig del, i pengar gör det drygt 
68 000 kronor totalt för samtliga objekt. Jämför man antagande 1 med normalår 2009 så blir 
det en ökning av totalkostnaden på ca 1,7 MSEK, efter avrundning nedåt, vid år 2020. För 
antagande 2 blir det ca 1,8 MSEK vid avrundning nedåt. Ökningen för nätet motsvarar ca 
100 000 kronor. 
 
Under perioden 2001-2010 ökade energikostnaden för Kumla Kommunfastigheter med 167,4 
% och skatten med 54,7 %. I antagande 3, har dessa parametrar använts, dessutom ökas nät-
kostnaden med 50 %. Fördelningen mellan fast och rörlig del är 70 % fast och 30 % rörlig del. 
Ökningen fram till 2020 jämfört med normalår 2009 blir drygt 3,3 MSEK. Det skulle innebära 
att 1 kWh el år 2020 skulle kosta 1,68 kr (168 öre). 
 
I föregående 10-årsperiod 2001-2010 så ökade skatten med 54,7 %. Mellan åren 2006-2010 
ökade skatten ca 10 %, det värdet har använts i antagande 4, samt att elpriset ökar med 200 %. 
Nätkostnaden ökas med 75 %. Fördelningen är 70 % fast och 30 % rörlig del, såsom kommu-
nen siktar på att köpa sin el i framtiden. Jämfört med normalår 2009 blir ökningen av total-
kostnaden ca 3,6 MSEK. 
 
Förutsättningen i antagande 5, syftar på faktisk elprisökning från föregående 10-årsperiod 
2001-2010, ca 167,4 % samt att skatten ökar i samma takt som i slutet på föregående 10-
årsperiod ökning ca 10 %. Nätkostnaden sätts till 40 %. Det innebär jämfört med 2009 att 
kostnaden för samtliga 5 objekt skulle öka med knappt 3 MSEK. Fördelningen mellan fast 
och rörlig del är 70 % fast och 30 % rörlig del. 
 
Med utgångspunkt från föregående 10-årsperiod 2001-2010 och antagande att elpris och skatt 
kommer att öka i ungefär samma omfattning i nästkommande 10-årsperiod 2011-2020 så 
kommer det att år 2020 vara ca 1,8 - 3,6 MSEK (ca 56-113 %) högre elpris, skatt och nätkost-
nad för de fem objekt som finns upptagna i projektet.    
 

4.2 Förbrukningstrend 2006-2010 

 
Elförbrukningen för objekten varierar både månad för månad men även år från år, de flesta 
variationerna har förklariga orsaker. Samtliga kurvor pekar svagt uppåt under 2010, utom för 
Skogstorps skola som har en vikande trend under samtliga år 2006-2010, när det gäller för-
brukning i kWh/m2/år. Orsak till ökningen 2010 är att det var ett kallare år än normalt, 16 % 
kallare i Örebroregionen med omnejd. Malmens barnstuga hade problem med sin förbrukning 
över sommaren och det syns tydligt i diagrammet i bilaga 1, tabeller och diagram, sid 2. 
 
Två av objekten utmärker sig mer än övriga under 5-årsperioden 2006-2010 och det är Stads-
huset och Skogstorps skola. Stadshusets ojämna förbrukning över perioden beror på att de 
2008 startade utbyggnad av Stadshuset och behövde bygg-el, både för uppvärmning och be-
lysning. Sommaren 2009 fungerade inte ventilationsaggregatet i fastigheten (bilaga 1, tabeller 
och diagram, sid 2 och 3). 
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5 Resultat 
 

Prisutvecklingen på el har under den senaste 10-års perioden 2001-2010 varit klart stigande. 
Snittpriset per år har gått både upp och ned men trenden är tydlig. Priset på el har stigit kraf-
tigt den senaste 10-års perioden. 2001års snittpris var 23,48 öre/kWh och 2010 års snittpris 
var 62,79 öre per kWh, det är en ökning på 167,4 %. 
 
En viktig styrande faktor/parameter som påverkar elpriset både i stigande och neråtgående 
riktning är vädret i Norden. Regnar det mycket och vattenmagasinen fylls så sjunker priset. 
Vindkraft är det billigaste sättet att producera el i Sverige (se bilaga 5, elkostnad och elan-
vändning samt nordiska elmarknadsmekanismen) men vattenkraft är den produktion som är 
störst. Ett oplanerat stopp i kärnkraftsproduktionen en kall vinterdag skapar högre priser ef-
tersom dyrare produktionsenheter måste ersätta kärnkraftsproduktionen. Efter vindkraft är 
vattenkraftsproduktion och kärnkraftsproduktion av el de näst billigaste sätten att producera el 
i Sverige.  
 
En annan faktor/parameter som tillkommit på senare tid och som påverkar priset i båda rikt-
ningarna är Sveriges ekonomi. Vid högkonjunktur ökar produktionen inom industrin och även 
konsumtionen av varor, vilket medför en ökad elkonsumtion och högre priser. Vid lågkon-
junktur blir effekten den motsatta, låg produktion och konsumtion ger en lägre efterfrågan på 
el och priset minskar.  
 
Ytterligare faktorer som påverkar elpriset i Norden är Europamarknaden och övriga delar av 
världen. Stiger priset på gas, olja och kol så stiger även elpriset. Många elproducenter i 
Europa använder kol, gas och olja för att producera el, t.ex. i länder som Danmark och Tysk-
land. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att vädret i Norden, tillgängligheten i kärnkrafts- och vat-
tenkraftsverken, Sveriges ekonomi, samt hög- och lågkonjunktur påverkar priset uppåt och 
nedåt. Låg tillgänglighet i elproduktionen i Sverige och långa perioder med kallt väder ökar 
importen av el producerad med kol, gas eller olja vilket ger ett högre pris på el eftersom det är 
ett dyrare produktionssätt. 
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6 Slutsats 
 
Baserat på de faktorer/parametrar som är upptagna i denna rapport så är sannolikheten stor att 
priset på el även i nästkommande 10-års period kommer att stiga. Råvarupriserna på gas, olja 
och kol kommer att vara en strakt påverkande faktor på prissättningen på el i framtiden. Pris-
utvecklingen på el går inte att förutse på samma sätt som på ränte- valuta- och aktiemark-
naden. På ränte- valuta och aktiemarknaden har man kurvor som antingen är stigande (con-
tango) eller fallande (backwardiation). 
 
EU-ländernas energi och klimatmål som innebär att de ska öka den förnybara energin med 20 
%, minska utsläppen av växthusgaser med 20 % och energieffektivisera med 20 %, de så kal-
lade 20/20/20-målen till 2020 är en starkt bidragande orsak till att uttagskurvan på el i framti-
den kommer att vara relativt konstant, men som tidigare både ha toppar och dalar beroende på 
låg- och högkonjunktur. Att inte konsumtionen ökar beror i stor utsträckning på att flertalet 
elkonsumenter har fått större fokus på energieffektivisering för att sänka sin elförbrukning, 
både inom industri- och fastighetsbranschen, för att nå egna uppsatta energi och miljömål.  
 
Politiska beslut styr utbyggnad av vattenkraft och kärnkraft i Sverige. För närvarande finns 
det inga politiska beslut tagna för utbyggnad av vattenkraft och kärnkraft. Om det skulle 
komma ett politiskt beslut om utbyggnad av de stora älvarna i norra Sverige så kommer inte 
produktionen av den elen att klassas som miljövänlig el på grund av den stora miljöpåverkan 
som en utbyggnad medför för natur och människor.  
 
Det finns inget som tyder på att Sverige kommer att bygga ut mer vattenkraft eller kärnkraft 
under nästkommande 10-års period. Det innebär att Sverige kommer att importera mer el från 
övriga Europa vilket medför högre elpriser. Att elpriset inom den närmaste 10-års perioden 
skulle öka med 167,4 % som det gjorde under föregående 10-års period är inte omöjligt. Det 
skulle innebära att 1 kWh el år 2020 skulle kosta 1,68 kr (168 öre) utifrån de fakta som har 
framkommit i rapporten. 
 
Rapportens framtidsscenarier antagande 1 och 2 bygger på Kumla Kommunfastigheters två 
alternativ, antagande 1 50 % fastpris, 50 % spotpris och antagande 2 70 % fastpris, 30 % 
spotpris. Båda antagande har samma prisförändring i %. Skillnaden mellan de båda antagande 
är ca 4 % eller knappt 68 000 kronor i kostnad för samtliga objekt i jämförelsen. Kostnadsför-
ändringen mellan antagande 1 och 2 är inte så stor som Kumla Kommunfastigheter förväntade 
sig att den skulle vara.  
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7 Diskussion 
 
Rapporten kan utvecklas genom att göra en fördjupad studie av vad som påverkar elpriset. 
Hur elprisets utveckling har sett ut och ser ut i omvärlden, t.ex. Norden och Europa. Olika 
universitet skulle kunna kontaktas för att få en bild av hur deras forskning och utveckling ser 
ut inom elproduktion. Många energibolag har egen utveckling och samarbetspartners för att 
effektivisera dagens produktion och hitta nya sätt att producera elektricitet. 
 
För att få en skarpare framtidsbild kan enkäten utvecklas och vissa frågor omformuleras så att 
inriktningen blir smalare och svaren blir tydligare hur energibolagen ser på framtidens energi- 
och prisutveckling. Genom att skicka enkäten till fler energibolag ökar trovärdigheten i sam-
manställningen av enkäten.  
  
Energibesparande åtgärder kan behöva göras för att minska elförbrukningen och därmed kost-
naden för Kumla Kommunfastigheter. 
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Tabeller och diagram 

 

Elpriser (E.ON) öre/kWh 

månad 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Januari 20,58 25,52 66,85 29,81 24,47 40,80 31,62 50,99 53,19 76,32 

Februari 26,23 21,25 46,60 28,58 26,59 44,11 34,34 45,18 50,64 102,18 

Mars 25,93 19,60 37,98 29,86 31,53 52,65 28,73 37,89 48,28 66,44 

April 26,51 18,64 30,08 27,85 31,81 49,39 26,94 49,35 46,38 51,46 

Maj 21,57 16,44 29,47 28,21 32,32 36,41 26,76 45,21 43,68 46,75 

Juni 25,65 20,74 26,81 32,54 28,26 45,37 31,41 63,26 47,07 47,99 

Juli 23,60 18,49 29,38 27,34 30,92 48,78 27,08 65,19 45,42 51,03 

Augusti 21,82 22,71 34,26 33,39 32,64 65,44 31,61 70,93 46,55 48,44 

September 20,60 26,15 33,23 29,33 31,03 63,78 36,67 79,66 45,41 54.81 

Oktober 20,75 31,29 35,72 27,41 33,92 51,07 41,48 68,84 45,53 55,32 

November 22,21 41,74 35,61 28,84 33,01 45,84 49,52 62,39 47,13 60.28 

December 25,95 69,32 30,04 26,41 36,79 32,84 50,13 56,51 59,11 92,45 

 

 

 

El-förbrukning  under 2009 

 

kWh/m2  Malmen 

barnstuga 

Solbacka 

servicehus 

Kumla 

bibliotek 

Skogstorp 

skola 

Kumla 

stadshus 

Januari 7,38 4,79 11,26 6,81 8,87 

Februari 6,83 4,22 10,99 5,70 7,14 

Mars 7,16 4,79 11,23 6,32 6,66 

April 6,00 4,49 8,49 4,81 4,82 

Maj 5,61 4,55 8,64 4,72 4,18 

Juni 5,77 4,30 9,52 4,25 4,47 

Juli 4,48 4,49 9,34 3,31 5,08 

Augusti 5,64 4,49 9,88 4,68 5,29 

September 6,56 4,51 9,01 5,46 5,42 

Oktober 6,93 4,83 9,25 5,47 6,40 

November 7,04 4,75 9,32 5,61 6,71 

December 7,05 4,90 11,95 5,24 7,47 
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Statistik 2006-2010 förbrukning Malmen barnstuga
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Statistik 2006-2010 förbrukning Kumla stadshus
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Statistik 2006-2010 förbrukning Skogstorp skola
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Statistik 2006-2010 förbrukning Solbacka servicehus
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Statistik 2006-2010 förbrukning Kumla bibliotek
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Statistik 2006-2010 förbrukning kWh/år
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Statistik 2006-2010 förbrukning kWh/m2 och år
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Enkät undersökning 

Av sex tillfrågade energibolag svarade tre enligt nedan. Övriga bolag avstod. 

Fråga 1. a) Hur ser ni på elprisutvecklingen kommande 5-års period? 

• Tittar man historiskt på hur utvecklingen har sett ut så har elpriset ökat snabbare de 
senaste åren. Snittpriset kommer successivt att öka men det är svårt att förutsäga när 
och hur mycket. Vädret kommer att påverka priserna men det kommer att variera be-
roende på om det blir extremt kallt eller varmt. 

 
• Vi kommer att ha både höga och låga priser under kommande 5-års period. 

Det går inte att förutse prisutvecklingen på samma sätt som man gör i tex ränte, valuta 

och aktiemarknaden. Där har man fina kurvor som är contango (stigande) eller 

backwardation (fallande). Den nordiska elmarknaden är så enormt beroende av vädret. 

Hur mycket nederbörd som kommer och hur kallt det blir under vintermånaderna är 

helt avgörande. Även problem med kärnkraftsproduktionen under vintern påverkar 

priset. Ingen av dessa faktorer kan man förutse 5 år bortåt. 

 

• Elpriset är beroende av omvärlden och kommer att fortsätta växa exponentiellt. Nord-

pool styr mycket, men även råvarupriserna. 

Fråga 1. b) Kommer elpriset i framtiden att följa föregående 10-års periods prisutveckling? 

• Nej, politiska beslut har en avgörande betydelse och även kolmarginalerna är prissätt-

ande.  

 

• Vi kommer att ha samma scenario med både höga och låga priser. För några år sedan 

räknade man med att konsumtionen skulle öka något för varje år men den utveckling-

en har avstannat. Tror därför att produktion och konsumtion kommer att ligga på un-

gefär samma nivåer som tidigare. Det kommer att ta mer än 10 år att få klart tex nya 

kärnkraftverk. 
 

• Nej, det är inte troligt, marknaden har förändrats. Nya faktorer har tillkommit som 
man inte har behövt ta hänsyn till tidigare, men som påverkar prisutvecklingen. Några 
exempel som påverkar är priser på elcertifikat, utsläppsrätter och råvaror. Men även 
vilken produktion som är tillgänglig. 

 
Fråga 2. Vilka parametrar kommer att påverka elpriserna mest? 
 

• Den nordiska elmarknaden är så enormt beroende av vädret. Hur mycket nederbörd 

som kommer och hur kallt det blir under vintermånaderna är helt avgörande. Även 

problem med kärnkraftsproduktionen under vintern påverkar priset. Det man sett de 

senaste åren är att ekonomin spelar en större roll. Bra ekonomi i Sverige gör att det 

produceras mer och skapar en högre elkonsumtion. Indikationer på bra ekonomi i 
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världen är för tillfället olje- och kolpriset som därför måste bevakas. Även aktie-

börsernas rörelser visar hälsan i ekonomin. 

• Tillgång och efterfrågan är två bidragande faktorer. Är efterfrågan stor och tillgången 
liten ökar priset. Andra bidragande orsaker är hur utbyggnaden av ny Kärnkraft kom-
mer att se ut i framtiden, vilka politiska beslut som fattas, vattentillgången och råvaru-
priser som exempel men det finns många fler. 
 

• De mest styrande är klimatet, råvarupriserna, konjunkturen, men även de stora indu-

striländerna och tillväxten i Asien. 

Fråga 3. Påverkar Europa och resten av världen elpriset mycket? 

• Absolut Europa, men indirekt av resten av världen då Europa på verkas mycket av 
omvärlden. Speciellt koltillgången, där är det bra att vi i Sverige har mycket vatten-
kraft vilket tar bort topparna och dalarna på kolpriserna och vi får jämnare prisbild. 
 

• Europa påverkar, Norden har elförbindelser med övriga Europa som Polen och Tysk-
land. Kärnkraften i Tyskland, kol och gaspriser har också inverkan.  

 
• Eftersom ekonomin numera är en faktor så är svaret ja. Annars så påverkar elpriserna i 

Europa den Nordiska elmarknaden till viss del och bara vid vissa tillfällen. Norden 

kan importera och exportera el till Tyskland, där elpriset påverkas av övriga Europa. 

De tyska priserna är dessutom väldigt beroende av olje- och framförallt kolpriset. 

Fråga 4. Kommer klimatet att påverka elpriset? Kallare/varmare vintrar?  
 

• Om klimatet ändras så kommer det att påverka norden. Blir det alltid kalla vintrar 
framöver så får vi högre elpriser. Men jag tror inte det tar endast 10 år för att se en ra-
dikal väderförändring. 

 
• På kort sikt ser vi helt klart att vi är på väg mot kallare vintrar det har vi märkt de sen-

aste åren. Men i det långa loppet och ca 30 år framåt kommer vi få ett mildare klimat 
och detta kommer självklart att påverka på något sätt, hur är svårt att säga. 
 

• Klimatet påverkar priserna eftersom det har med tillgång och efterfrågan att göra. Blir 
det kallt under en längre period så kan det t o m bli ransonering på el och då stiger 
även priserna. 

 
Fråga 5. Hur tror ni att produktionen av el kommer att se ut i framtiden? Sortera efter vilken 
produktion som är störst och nedåt.  
 

• Vattenkraft och kärnkraft som vi har idag, men även kolkraften som är stor i resten av 
Europa. Antagligen mer bioenergi. 
 

• I Norden kommer Vattenkraft att vara störst starkt följd av Kärnkraft. Mindre bety-
delse har Kraftvärme, Vindkraft och Solpaneler. 
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• I norden är och kommer de närmaste 10 åren vattenkraft att vara. Kärnkraft är på god 

andraplats med ett nytt kärnkraftverk i Finland som blir klart ca är 2014. Tycker det 

finns indikationer på att Sverige kommer att bygga mer kärnkraft i framtiden men det 

tar mer än 10 år att få klart. Övrig produktion är bara marginell. Satsningen på vind-

kraft ger oss inte någon större produktion utan är mer en miljöpolitisk åtgärd.  

 

Fråga 6. a) Kommer antalet elleverantörer att öka eller minska, tror ni? 

 

• Troligen kommer antalet elleverantörer minska vilket medför ökade risker med flask-
halsar och stora komplexa företag. 
 

• Den hårda konkurrensen som råder gör nog att vi kommer se färre elbolag den närm-

aste tiden. Detta i sin tur kan leda till marknadsförändringar eller politiska beslut som 

gör att vi sen får fler aktörer igen.  

• Minska 
 

Fråga 6. b) Påverkar detta elpriserna och i så fall i vilken riktning? 
 

• Priserna har inte sjunkit sedan avregleringen 1996, utvecklingen kommer att gå mot 
högre priser över tiden, men i vilken omfattning är oerhört svårt att säga. 
 

• Få aktörer skapar alltid en sämre fungerande marknad. Troligen kommer priserna bli 

högre när det är brist och lägre när det finns ett överskott. 

• Försumbar påverkan, då är råvarupriserna en större prissättare. 
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Enkät för examensarbete 

 

Framtidsbild av elprisutvecklingen i Sverige 2011-2020. 
 

 

 

1a) Hur ser ni på elprisutvecklingen kommande 5-års period?  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

1b) Kommer elpriset i framtiden att följa föregående 10-års periods prisutveckling? 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

2) Vilka parametrar kommer att påverka elpriserna mest?  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

3) Påverkar Europa och resten av världen elpriset mycket? 
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4) Kommer klimatet att påverka elpriset? 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

5) Hur tror ni att produktionen av el kommer att se ut i framtiden? 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

6a) Kommer antalet elleverantörer att öka eller minska, tror ni? 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

6b) Påverkar detta elpriserna och i så fall i vilken riktning?  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tack för din medverkan  

 

Cecilia Karlström 
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Framtidscenarier 

 

För att se hur prisutvecklingen kan komma att se ut har fyra olika framtidscenarier tagits fram. 

Referensår är 2009 eftersom det var ett så kallat normalår. Normalår används inom energi-

branschen för att kunna jämföra förbrukningen mellan olika år oberoende av utomhustempe-

raturen. Vid normalårskorrigering används ofta graddagar som ett mått på klimatet. Graddagar 

är skillnaden mellan uteluftens dygnsmedeltemperatur och den inomhustemperatur till vilken 

värmesystemet anses bidra med uppvärmning. Sistnämnda är ofta definierad till + 17 ºC.  

 

I praktiken svarar nämligen värmesystemet inte för all värme i fastigheten. Solinstrålning, 

människor som vistas i byggnaden belysning och apparater tillför också värme och höjer tem-

peraturen. Graddagar kan enkelt räknas ut. Utgående från en uppvärmningstemperatur på + 17 

ºC beräknas antalet graddagar för respektive dygn som 17 minus utomhustemperaturens 

dygnsmedelvärde. Om exempelvis utomhustemperaturen varit i genomsnitt -4 ºC ett dygn i 

november, motsvarar det 21 graddagar. Genom att summera graddagarna för respektive dygn 

erhålls graddagarna för en längre period. Genom att dividera den aktuella mätperiodens grad-

dagar ett normalår med antalet faktiska graddagar motsvarande period får man ett mått som 

används som korrigeringsfaktor.  

 

De flesta energibolag baserar sin normalårskorrigering på dygnsstatistik som publiceras av 

SMHI.  Antalet graddagar för ett normalår är för närvarande baserat på medelvärdet för peri-

oden 1971-2000. 

 

Utifrån referensåret har antagandena för framtidsscenarierna gjorts enligt följande: 

 

Antagande 1. 2020 

Rörligt och fastpris ökas med 100 % jämfört med referensåret. 

Energiskatten ökas med 5 % mot referensåret. 

Fördelningen fast och rörlig del är densamma som referensåret 50/50 %. 

Nätavgiften ökar med 25 % jämfört med referensåret. 

 

Antagande 2. 2020 

Rörligt och fastpris ökas med 100 % jämfört med referensåret. 

Energiskatten ökas med 5 % mot referensåret. 

Fördelningen fast och rörlig del förändras till 70 % fast del och 30 % rörlig del. 

Nätavgiften ökar med 25 % jämfört med referensåret. 

 

Antagande 3. 2020 

Rörligt och fastpris ökas med 167,4 % jämfört med referensåret. 

Energiskatten ökas med 54,7 % mot referensåret. 

Fördelningen är 70 % fast och 30 % rörlig del. 

Nätavgiften ökar med 50 % jämfört med referensåret. 

 

Antagande 4. 2020 

Rörligt och fastpris ökas med 200 % jämfört med referensåret. 

Energiskatten ökas med 10 % mot referensåret. 

Fördelningen är 70 % fast och 30 % rörlig del. 

Nätavgiften ökar med 75 % jämfört med referensåret. 
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Antagande 5. 2020 

Rörligt och fastpris ökas med 167,4 % jämfört med referensåret. 

Energiskatten ökas med 10 % mot referensåret. 

Fördelningen är 70 % fast och 30 % rörlig del. 

Nätavgiften ökar med 40 % jämfört med referensåret. 

 

Hänsyn har tagits till att Kumla kommun själva strävar efter att fördelningen i framtiden ska 

vara 70 % fast del och 30 % rörlig del. 

 

Antagande 1 bygger på att prisutvecklingen den nästkommande 10-årsperioden 2011-2020 

inte ökar i samma takt som föregående 10-årsperiod 2001-2010 utan stannar på 100 % elpri-

sökning, 5 % ökning på energiskatt och 25 % ökning på nätkostnaden, samt att fördelningen 

fast och rörlig del inte förändras utan är densamma som för referensåret 2009. 

 

Antagande 2 bygger på att prisutvecklingen är densamma som i antagande 1 men fördelning-

en mellan fast och rörlig del förändras till 70 % fast del och 30 % rörlig del. 

 

Antagande 3 bygger på den föregående 10-årsperiodens faktiska prisutveckling 2001-2010. 

Elpriset ökar med 167,4 % och energiskatt ökar med 54,7 %. Nätkostnaden ökar med 50 %. 

Fördelningen mellan fast och rörlig del är 70 % fast och 30 % rörlig. 

 

Antagande 4 bygger på att prisutvecklingen på el blir högre är föregående 10-årsperiod 2001-

2010, en ökning med 200 %. Energiskatt ökar med 10 %.  Nätkostnaden ökar med 75 %. För-

delning fast och rörlig del, fast del 70 % och rölig del 30 %. 

 

Antagande 5 bygger på den föregående 10-årsperiodens faktiska prisutveckling på elpriset 

2001-2010, en ökning med 167,4 % . Energiskattens ökning med 10 % bygger på den senare 

delen av föregående 10-årsperiod när skatten planade ut. Nätkostnaden bygger på att vi har 

faktisk prishöjning för 5 år perioden 2005-2010, en ökning med 24,9 % samt att beräknad 

prishöjning de närmaste fem åren ligger på 3 % per år vilket ger en prishöjning på 40 % fram 

till år 2020. Fördelningen fast del är 70 % och rörlig del är 30 %. 
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Referens 2009 Normalår, sid 3-5
% öre/kW(h)

Fastpris 50 57,08

Spotpris 50 51,4

Energiskatt 28,2

Förändring nätavgift 0

Solbacka

Elhandelskostnad
Uttag energi kWh 289734

Andel kWh Pris öre/kWh Kostnad

Fastpris 50 144867 57,08 82690,08

Energiskatt 289734 28,20 81704,99

vindkraftsel 289734 0,50 1448,67

spotpris 50 144867 51,40 74461,64

Summa 240305,38

Elnätskostnad
Uttag energi kWh 289734

kW(h) Pris öre/kW(h) Kostnad

Fast avgift 600,00

Effektavgift 770 6700,00 51590,00

Elöverföring 289734 6,80 19701,91

Summa 71891,91

Elförsäljning
Uttag energi kWh 217755

Andel kWh Pris öre/kWh Kostnad

Fastpris 50 108878 57,08 62147,28

vindkraftsel 217755 0,50 1088,78

spotpris 50 108878 51,40 55963,04

Energiskatt 217755 28,20 61406,91

Summa 119199,09

Elnät

kWh Pris öre/kWh Kostnad

Abonnemang 21112

Elöverföring 217755 15,6 33969,78

Summa 55081,78

Elhandelskostnad 240305,38

Elnätskostnad 71891,91

Elförsäljning 119199,09

Elnät 55081,78

Summa 486478,16

Moms 25% 121619,54

Totalt 608 097,70 kr                 
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Bibliotek

Elhandelskostnad
Uttag energi kWh 324142

Andel kWh Pris öre/kWh Kostnad

Fastpris 50 162071 57,08 92510,13

Energiskatt 324142 28,20 91408,04

vindkraftsel 324142 0,50 1620,71

spotpris 50 162071 51,40 83304,49

Summa 268843,37

Elnätskostnad
Uttag energi kWh 324142

kW(h) Pris öre/kW(h) Kostnad

Fast avgift 600,00

Effektavgift 1016 6700,00 68072,00

Elöverföring 324142 6,80 22041,66

Summa 90713,66

Elhandelskostnad 268843,37

Elnätskostnad 90713,66

Summa 359557,03

Moms 25% 89889,26

Totalt 449 446,29 kr                 

Skogstorp

Elhandelskostnad
Uttag energi kWh 746081

Andel kWh Pris öre/kWh Kostnad

Fastpris 50 373041 57,08 212931,52

Energiskatt 746081 28,20 210394,84

vindkraftsel 746081 0,50 3730,41

spotpris 50 373041 51,40 191742,82

Summa 618799,58

Elnätskostnad
Uttag energi kWh 746081

kW(h) Pris öre/kW(h) Kostnad

Fast avgift 600,00

Effektavgift 2845 6700,00 190615,00

Elöverföring 746081 6,80 50733,51

Summa 241948,51

Elhandelskostnad 618799,58

Elnätskostnad 241948,51

Summa 860748,09

Moms 25% 215187,02

Totalt 1 075 935,11 kr              
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Stadshuset

Elhandelskostnad
Uttag energi kWh 764565

Andel kWh Pris öre/kWh Kostnad

Fastpris 50 382283 57,08 218206,85

Energiskatt 764565 28,20 215607,33

vindkraftsel 764565 0,50 3822,83

spotpris 50 382283 51,40 196493,21

Summa 634130,21

Elnätskostnad
Uttag energi kWh 764565

kW(h) Pris öre/kW(h) Kostnad

Fast avgift 600,00

Effektavgift 1934 6700,00 129578,00

Elöverföring 764565 6,80 51990,42

Summa 182168,42

Elhandelskostnad 634130,21

Elnätskostnad 182168,42

Summa 816298,63

Moms 25% 204074,66

Totalt 1 020 373,29 kr              

Malmen barnstuga

Elförsäljning
Uttag energi kWh 57582

Andel kWh Pris öre/kWh Kostnad

Fastpris 50 28791 57,08 16433,90

Energiskatt 57582 28,20 16238,12

vindkraftsel 57582 0,50 287,91

spotpris 50 28791 51,40 14798,57

Summa 47758,51

Elnät
Uttag energi kWh 57582

kW(h) Pris öre/kW(h) Kostnad

Abonnemang 30 26,07 782,14

Elöverföring 57582 16,40 9443,45

Summa 10225,58

Elförsäljning 47 759

Elnät 10 226

Summa 57 984

Moms 25% 14 496

Totalt 72 480

Total Summa 3 226 333
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Antagande 1, sid 6-8
% öre/kW(h)

Fastpris 50 114,16 2009 + 100%

Spotpris 50 102,8 2009 + 100%

Energiskatt 29,61 2009 + 5%

Förändring nätavgift 25

Solbacka

Elhandelskostnad
Uttag energi kWh 289734

Andel kWh Pris öre/kWh Kostnad

Fastpris 50 144867 114,16 165380,17

Energiskatt 289734 29,61 85790,24

vindkraftsel 289734 0,50 1448,67

spotpris 50 144867 102,80 148923,28

Summa 401542,35

Elnätskostnad
Uttag energi kWh 289734

kW(h) Pris öre/kW(h) Kostnad

Fast avgift 750,00

Effektavgift 770 6700,00 51590,00

Elöverföring 289734 8,50 24627,39

Summa 76967,39

Elförsäljning
Uttag energi kWh 217755

Andel kWh Pris öre/kWh Kostnad

Fastpris 50 108878 114,16 124294,55

vindkraftsel 217755 0,50 1088,78

spotpris 50 108878 102,80 111926,07

Energiskatt 217755 29,61 64477,26

Summa 237309,40

Elnät

kWh Pris öre/kWh Kostnad

Abonnemang 26390

Elöverföring 217755 19,5 42462,23

Summa 68852,225

Elhandelskostnad 401542,35

Elnätskostnad 76967,39

Elförsäljning 237309,40

Elnät 68852,23

Summa 784671,36

Moms 25% 196167,84

Totalt 980 839,21 kr                 
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Bibliotek

Elhandelskostnad
Uttag energi kWh 324142

Andel kWh Pris öre/kWh Kostnad

Fastpris 50 162071 114,16 185020,25

Energiskatt 324142 29,61 95978,45

vindkraftsel 324142 0,50 1620,71

spotpris 50 162071 102,80 166608,99

Summa 449228,40

Elnätskostnad
Uttag energi kWh 324142

kW(h) Pris öre/kW(h) Kostnad

Fast avgift 750,00

Effektavgift 1016 6700,00 68072,00

Elöverföring 324142 8,50 27552,07

Summa 96374,07

Elhandelskostnad 449228,40

Elnätskostnad 96374,07

Summa 545602,47

Moms 25% 136400,62

Totalt 682 003,08 kr                 

Skogstorp

Elhandelskostnad
Uttag energi kWh 746081

Andel kWh Pris öre/kWh Kostnad

Fastpris 50 373041 114,16 425863,03

Energiskatt 746081 29,61 220914,58

vindkraftsel 746081 0,50 3730,41

spotpris 50 373041 102,80 383485,63

Summa 1033993,66

Elnätskostnad
Uttag energi kWh 746081

kW(h) Pris öre/kW(h) Kostnad

Fast avgift 750,00

Effektavgift 2845 6700,00 190615,00

Elöverföring 746081 8,50 63416,89

Summa 254781,89

Elhandelskostnad 1033993,66

Elnätskostnad 254781,89

Summa 1288775,54

Moms 25% 322193,89

Totalt 1 610 969,43 kr              
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Stadshuset

Elhandelskostnad
Uttag energi kWh 764565

Andel kWh Pris öre/kWh Kostnad

Fastpris 50 382283 114,16 436413,70

Energiskatt 764565 29,61 226387,70

vindkraftsel 764565 0,50 3822,83

spotpris 50 382283 102,80 392986,41

Summa 1059610,63

Elnätskostnad
Uttag energi kWh 764565

kW(h) Pris öre/kW(h) Kostnad

Fast avgift 750,00

Effektavgift 1934 6700,00 129578,00

Elöverföring 764565 8,50 64988,03

Summa 195316,03

Elhandelskostnad 1059610,63

Elnätskostnad 195316,03

Summa 1254926,66

Moms 25% 313731,66

Totalt 1 568 658,32 kr              

Malmen barnstuga

Elförsäljning
Uttag energi kWh 57582

Andel kWh Pris öre/kWh Kostnad

Fastpris 50 28791 114,16 32867,81

Energiskatt 57582 29,61 17050,03

vindkraftsel 57582 0,50 287,91

spotpris 50 28791 102,80 29597,15

Summa 79802,89

Elnät
Uttag energi kWh 57582

kW(h) Pris öre/kW(h) Kostnad

Abonnemang 30 32,59 977,67

Elöverföring 57582 20,50 11804,31

Summa 12781,98

Elförsäljning 79802,89

Elnät 12781,98

Summa 92584,88

Moms 25% 23146,22

Totalt 115 731,09 kr                 

Total Summa 4 958 201,14 kr   
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Antagande 2, sid 9-11
% öre/kW(h)

Fastpris 70 114,16 2009 +100%

Spotpris 30 102,8 2009 +100%

Energiskatt 29,61 2009 +5%

Förändring nätavgift 25

Solbacka

Elhandelskostnad
Uttag energi kWh 289734

Andel kWh Pris öre/kWh Kostnad

Fastpris 70 202814 114,16 231532,23

Energiskatt 289734 29,61 85790,24

vindkraftsel 289734 0,50 1448,67

spotpris 30 86920 102,80 89353,97

Summa 408125,11

Elnätskostnad
Uttag energi kWh 289734

kW(h) Pris öre/kW(h) Kostnad

Fast avgift 750,00

Effektavgift 770 6700,00 51590,00

Elöverföring 289734 8,50 24627,39

Summa 76967,39

Elförsäljning
Uttag energi kWh 217755

Andel kWh Pris öre/kWh Kostnad

Fastpris 70 152429 114,16 174012,38

vindkraftsel 217755 0,50 1088,78

spotpris 30 65327 102,80 67155,64

Energiskatt 217755 29,61 64477,26

Summa 242256,79

Elnät

kWh Pris öre/kWh Kostnad

Abonnemang 26390

Elöverföring 217755 19,5 42462,23

Summa 68852,225

Elhandelskostnad 408125,11

Elnätskostnad 76967,39

Elförsäljning 242256,79

Elnät 68852,23

Summa 796201,51

Moms 25% 199050,38

Totalt 995 251,89 kr                 
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Bibliotek

Elhandelskostnad
Uttag energi kWh 324142

Andel kWh Pris öre/kWh Kostnad

Fastpris 70 226899 114,16 259028,36

Energiskatt 324142 29,61 95978,45

vindkraftsel 324142 0,50 1620,71

spotpris 30 97243 102,80 99965,39

Summa 456592,90

Elnätskostnad
Uttag energi kWh 324142

kW(h) Pris öre/kW(h) Kostnad

Fast avgift 750,00

Effektavgift 1016 6700,00 68072,00

Elöverföring 324142 8,50 27552,07

Summa 96374,07

Elhandelskostnad 456592,90

Elnätskostnad 96374,07

Summa 552966,97

Moms 25% 138241,74

Totalt 691 208,72 kr                 

Skogstorp

Elhandelskostnad
Uttag energi kWh 746081

Andel kWh Pris öre/kWh Kostnad

Fastpris 70 522257 114,16 596208,25

Energiskatt 746081 29,61 220914,58

vindkraftsel 746081 0,50 3730,41

spotpris 30 223824 102,80 230091,38

Summa 1050944,62

Elnätskostnad
Uttag energi kWh 746081

kW(h) Pris öre/kW(h) Kostnad

Fast avgift 750,00

Effektavgift 2845 6700,00 190615,00

Elöverföring 746081 8,50 63416,89

Summa 254781,89

Elhandelskostnad 1050944,62

Elnätskostnad 254781,89

Summa 1305726,50

Moms 25% 326431,63

Totalt 1 632 158,13 kr              
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Stadshuset

Elhandelskostnad
Uttag energi kWh 764565

Andel kWh Pris öre/kWh Kostnad

Fastpris 70 535196 114,16 610979,18

Energiskatt 764565 29,61 226387,70

vindkraftsel 764565 0,50 3822,83

spotpris 30 229370 102,80 235791,85

Summa 1076981,55

Elnätskostnad
Uttag energi kWh 764565

kW(h) Pris öre/kW(h) Kostnad

Fast avgift 750,00

Effektavgift 1934 6700,00 129578,00

Elöverföring 764565 8,50 64988,03

Summa 195316,03

Elhandelskostnad 1076981,55

Elnätskostnad 195316,03

Summa 1272297,58

Moms 25% 318074,39

Totalt 1 590 371,97 kr              

Malmen barnstuga

Elförsäljning
Uttag energi kWh 57582

Andel kWh Pris öre/kWh Kostnad

Fastpris 70 40307 114,16 46014,93

Energiskatt 57582 29,61 17050,03

vindkraftsel 57582 0,50 287,91

spotpris 30 17275 102,80 17758,29

Summa 81111,16

Elnät
Uttag energi kWh 57582

kW(h) Pris öre/kW(h) Kostnad

Abonnemang 30 32,59 977,67

Elöverföring 57582 20,50 11804,31

Summa 12781,98

Elförsäljning 81111,16

Elnät 12781,98

Summa 93893,14

Moms 25% 23473,28

Totalt 117 366,42 kr                 

Total Summa 5 026 357,13 kr   
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Antagande 3, sid 12-14
% öre/kW(h)

Fastpris 70 152,63 2009 +167,4 %

Spotpris 30 137,44 2009 +167,4%

Energiskatt 43,63 2009 +54,7%

Förändring nätavgift 50

Solbacka

Elhandelskostnad
Uttag energi kWh 289734

Andel kWh Pris öre/kWh Kostnad

Fastpris 70 202814 152,63 309554,70

Energiskatt 289734 43,63 126397,62

vindkraftsel 289734 0,50 1448,67

spotpris 30 86920 137,44 119463,12

Summa 556864,11

Elnätskostnad
Uttag energi kWh 289734

kW(h) Pris öre/kW(h) Kostnad

Fast avgift 900,00

Effektavgift 770 6700,00 51590,00

Elöverföring 289734 10,20 29552,87

Summa 82042,87

Elförsäljning
Uttag energi kWh 217755

Andel kWh Pris öre/kWh Kostnad

Fastpris 70 152429 152,63 232651,62

vindkraftsel 217755 0,50 1088,78

spotpris 30 65327 137,44 89784,74

Energiskatt 217755 43,63 94996,49

Summa 323525,14

Elnät

kWh Pris öre/kWh Kostnad

Abonnemang 31668

Elöverföring 217755 23,4 50954,67

Summa 82622,67

Elhandelskostnad 556864,11

Elnätskostnad 82042,87

Elförsäljning 323525,14

Elnät 82622,67

Summa 1045054,79

Moms 25% 261263,70

Totalt 1 306 318,48 kr              
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Bibliotek

Elhandelskostnad
Uttag energi kWh 324142

Andel kWh Pris öre/kWh Kostnad

Fastpris 70 226899 152,63 346316,55

Energiskatt 324142 43,63 141408,24

vindkraftsel 324142 0,50 1620,71

spotpris 30 97243 137,44 133650,23

Summa 622995,74

Elnätskostnad
Uttag energi kWh 324142

kW(h) Pris öre/kW(h) Kostnad

Fast avgift 900,00

Effektavgift 1016 6700,00 68072,00

Elöverföring 324142 10,20 33062,48

Summa 102034,48

Elhandelskostnad 622995,74

Elnätskostnad 102034,48

Summa 725030,22

Moms 25% 181257,56

Totalt 906 287,78 kr                 

Skogstorp

Elhandelskostnad
Uttag energi kWh 746081

Andel kWh Pris öre/kWh Kostnad

Fastpris 70 522257 152,63 797120,40

Energiskatt 746081 43,63 325480,82

vindkraftsel 746081 0,50 3730,41

spotpris 30 223824 137,44 307624,12

Summa 1433955,74

Elnätskostnad
Uttag energi kWh 746081

kW(h) Pris öre/kW(h) Kostnad

Fast avgift 900,00

Effektavgift 2845 6700,00 190615,00

Elöverföring 746081 10,20 76100,26

Summa 267615,26

Elhandelskostnad 1433955,74

Elnätskostnad 267615,26

Summa 1701571,01

Moms 25% 425392,75

Totalt 2 126 963,76 kr              
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Stadshuset

Elhandelskostnad
Uttag energi kWh 764565

Andel kWh Pris öre/kWh Kostnad

Fastpris 70 535196 152,63 816868,89

Energiskatt 764565 43,63 333544,54

vindkraftsel 764565 0,50 3822,83

spotpris 30 229370 137,44 315245,44

Summa 1469481,70

Elnätskostnad
Uttag energi kWh 764565

kW(h) Pris öre/kW(h) Kostnad

Fast avgift 900,00

Effektavgift 1934 6700,00 129578,00

Elöverföring 764565 10,20 77985,63

Summa 208463,63

Elhandelskostnad 1469481,70

Elnätskostnad 208463,63

Summa 1677945,33

Moms 25% 419486,33

Totalt 2 097 431,66 kr              

Malmen barnstuga

Elförsäljning
Uttag energi kWh 57582

Andel kWh Pris öre/kWh Kostnad

Fastpris 70 40307 152,63 61521,18

Energiskatt 57582 43,63 25120,38

vindkraftsel 57582 0,50 287,91

spotpris 30 17275 137,44 23742,21

Summa 110671,68

Elnät
Uttag energi kWh 57582

kW(h) Pris öre/kW(h) Kostnad

Abonnemang 30 39,11 1173,21

Elöverföring 57582 24,60 14165,17

Summa 15338,38

Elförsäljning 110671,68

Elnät 15338,38

Summa 126010,06

Moms 25% 31502,52

Totalt 157 512,58 kr                 

Total Summa 6 594 514,25 kr   
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Antagande 4, sid 15-17
% öre/kW(h)

Fastpris 70 171,24 2009 +200%

Spotpris 30 154,2 2009 +200%

Energiskatt 31,02 2009 +10%

Förändring nätavgift 75

Solbacka

Elhandelskostnad
Uttag energi kWh 289734

Andel kWh Pris öre/kWh Kostnad

Fastpris 70 202814 171,24 347298,35

Energiskatt 289734 31,02 89875,49

vindkraftsel 289734 0,50 1448,67

spotpris 30 86920 154,20 134030,95

Summa 572653,46

Elnätskostnad
Uttag energi kWh 289734

kW(h) Pris öre/kW(h) Kostnad

Fast avgift 1050,00

Effektavgift 770 6700,00 51590,00

Elöverföring 289734 11,90 34478,35

Summa 87118,35

Elförsäljning
Uttag energi kWh 217755

Andel kWh Pris öre/kWh Kostnad

Fastpris 70 152429 171,24 261018,56

vindkraftsel 217755 0,50 1088,78

spotpris 30 65327 154,20 100733,46

Energiskatt 217755 31,02 67547,60

Summa 362840,80

Elnät

kWh Pris öre/kWh Kostnad

Abonnemang 36946

Elöverföring 217755 27,3 59447,12

Summa 96393,115

Elhandelskostnad 572653,46

Elnätskostnad 87118,35

Elförsäljning 362840,80

Elnät 96393,12

Summa 1119005,72

Moms 25% 279751,43

Totalt 1 398 757,15 kr              
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Bibliotek

Elhandelskostnad
Uttag energi kWh 324142

Andel kWh Pris öre/kWh Kostnad

Fastpris 70 226899 171,24 388542,53

Energiskatt 324142 31,02 100548,85

vindkraftsel 324142 0,50 1620,71

spotpris 30 97243 154,20 149948,09

Summa 640660,18

Elnätskostnad
Uttag energi kWh 324142

kW(h) Pris öre/kW(h) Kostnad

Fast avgift 1050,00

Effektavgift 1016 6700,00 68072,00

Elöverföring 324142 11,90 38572,90

Summa 107694,90

Elhandelskostnad 640660,18

Elnätskostnad 107694,90

Summa 748355,08

Moms 25% 187088,77

Totalt 935 443,85 kr                 

Skogstorp

Elhandelskostnad
Uttag energi kWh 746081

Andel kWh Pris öre/kWh Kostnad

Fastpris 70 522257 171,24 894312,37

Energiskatt 746081 31,02 231434,33

vindkraftsel 746081 0,50 3730,41

spotpris 30 223824 154,20 345137,07

Summa 1474614,17

Elnätskostnad
Uttag energi kWh 746081

kW(h) Pris öre/kW(h) Kostnad

Fast avgift 1050,00

Effektavgift 2845 6700,00 190615,00

Elöverföring 746081 11,90 88783,64

Summa 280448,64

Elhandelskostnad 1474614,17

Elnätskostnad 280448,64

Summa 1755062,81

Moms 25% 438765,70

Totalt 2 193 828,52 kr              
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Bilaga 4

Stadshuset

Elhandelskostnad
Uttag energi kWh 764565

Andel kWh Pris öre/kWh Kostnad

Fastpris 70 535196 171,24 916468,77

Energiskatt 764565 31,02 237168,06

vindkraftsel 764565 0,50 3822,83

spotpris 30 229370 154,20 353687,77

Summa 1511147,43

Elnätskostnad
Uttag energi kWh 764565

kW(h) Pris öre/kW(h) Kostnad

Fast avgift 1050,00

Effektavgift 1934 6700,00 129578,00

Elöverföring 764565 11,90 90983,24

Summa 221611,24

Elhandelskostnad 1511147,43

Elnätskostnad 221611,24

Summa 1732758,67

Moms 25% 433189,67

Totalt 2 165 948,33 kr              

Malmen barnstuga

Elförsäljning
Uttag energi kWh 57582

Andel kWh Pris öre/kWh Kostnad

Fastpris 70 40307 171,24 69022,39

Energiskatt 57582 31,02 17861,94

vindkraftsel 57582 0,50 287,91

spotpris 30 17275 154,20 26637,43

Summa 113809,67

Elnät
Uttag energi kWh 57582

kW(h) Pris öre/kW(h) Kostnad

Abonnemang 30 45,62 1368,74

Elöverföring 57582 28,70 16526,03

Summa 17894,77

Elförsäljning 113809,67

Elnät 17894,77

Summa 131704,45

Moms 25% 32926,11

Totalt 164 630,56 kr                 

Total Summa 6 858 608,40 kr   
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Antagande 5, 18-20
% öre/kW(h)

Fastpris 70 152,63 2009 +167,4 %

Spotpris 30 137,44 2009 +167,4%

Energiskatt 31,02 2009 +10%

Förändring nätavgift 40

Solbacka

Elhandelskostnad
Uttag energi kWh 289734

Andel kWh Pris öre/kWh Kostnad

Fastpris 70 202814 152,63 309554,70

Energiskatt 289734 31,02 89875,49

vindkraftsel 289734 0,50 1448,67

spotpris 30 86920 137,44 119463,12

Summa 520341,98

Elnätskostnad
Uttag energi kWh 289734

kW(h) Pris öre/kW(h) Kostnad

Fast avgift 840,00

Effektavgift 770 6700,00 51590,00

Elöverföring 289734 9,52 27582,68

Summa 80012,68

Elförsäljning
Uttag energi kWh 217755

Andel kWh Pris öre/kWh Kostnad

Fastpris 70 152429 152,63 232651,62

vindkraftsel 217755 0,50 1088,78

spotpris 30 65327 137,44 89784,74

Energiskatt 217755 31,02 67547,60

Summa 323525,14

Elnät

kWh Pris öre/kWh Kostnad

Abonnemang 29556,8

Elöverföring 217755 21,84 47557,69

Summa 77114,492

Elhandelskostnad 520341,98

Elnätskostnad 80012,68

Elförsäljning 323525,14

Elnät 77114,49

Summa 1000994,29

Moms 25% 250248,57

Totalt 1 251 242,86 kr              
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Bibliotek

Elhandelskostnad
Uttag energi kWh 324142

Andel kWh Pris öre/kWh Kostnad

Fastpris 70 226899 152,63 346316,55

Energiskatt 324142 31,02 100548,85

vindkraftsel 324142 0,50 1620,71

spotpris 30 97243 137,44 133650,23

Summa 582136,34

Elnätskostnad
Uttag energi kWh 324142

kW(h) Pris öre/kW(h) Kostnad

Fast avgift 840,00

Effektavgift 1016 6700,00 68072,00

Elöverföring 324142 9,52 30858,32

Summa 99770,32

Elhandelskostnad 582136,34

Elnätskostnad 99770,32

Summa 681906,66

Moms 25% 170476,67

Totalt 852 383,33 kr                 

Skogstorp

Elhandelskostnad
Uttag energi kWh 746081

Andel kWh Pris öre/kWh Kostnad

Fastpris 70 522257 152,63 797120,40

Energiskatt 746081 31,02 231434,33

vindkraftsel 746081 0,50 3730,41

spotpris 30 223824 137,44 307624,12

Summa 1339909,25

Elnätskostnad
Uttag energi kWh 746081

kW(h) Pris öre/kW(h) Kostnad

Fast avgift 840,00

Effektavgift 2845 6700,00 190615,00

Elöverföring 746081 9,52 71026,91

Summa 262481,91

Elhandelskostnad 1339909,25

Elnätskostnad 262481,91

Summa 1602391,16

Moms 25% 400597,79

Totalt 2 002 988,95 kr              
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Stadshuset

Elhandelskostnad
Uttag energi kWh 764565

Andel kWh Pris öre/kWh Kostnad

Fastpris 70 535196 152,63 816868,89

Energiskatt 764565 31,02 237168,06

vindkraftsel 764565 0,50 3822,83

spotpris 30 229370 137,44 315245,44

Summa 1373105,22

Elnätskostnad
Uttag energi kWh 764565

kW(h) Pris öre/kW(h) Kostnad

Fast avgift 840,00

Effektavgift 1934 6700,00 129578,00

Elöverföring 764565 9,52 72786,59

Summa 203204,59

Elhandelskostnad 1373105,22

Elnätskostnad 203204,59

Summa 1576309,81

Moms 25% 394077,45

Totalt 1 970 387,26 kr              

Malmen barnstuga

Elförsäljning
Uttag energi kWh 57582

Andel kWh Pris öre/kWh Kostnad

Fastpris 70 40307 152,63 61521,18

Energiskatt 57582 31,02 17861,94

vindkraftsel 57582 0,50 287,91

spotpris 30 17275 137,44 23742,21

Summa 103413,24

Elnät
Uttag energi kWh 57582

kW(h) Pris öre/kW(h) Kostnad

Abonnemang 30 36,50 1094,99

Elöverföring 57582 22,96 13220,83

Summa 14315,82

Elförsäljning 103413,24

Elnät 14315,82

Summa 117729,06

Moms 25% 29432,27

Totalt 147 161,33 kr                 

Total Summa 6 224 163,72 kr   
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Den nordiska elmarknadsmekanismen

Normalt år med normal tillgänglighet av 

kärnkraft och vattenkraft

1 (1)

Elkostnadens  beståndsdelar

Elpriset består utav följande delar:

Elhandelspriset

Nätavifter

Skatter och avgifter

Bilaga 5

100

0

200 300

öre/kW h

TWh

Import

Kolkraft

Kärnkraft
Vattenkraft

400

Gasturbin

Import

Oljekraft

Förbrukning

VärmekraftVindkraft

Källa: Svensk Energi

Rörlig produktionskostnad

Användning av el

Användningsmråde 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 prel

Tillverkningsindustri 57 804 57 119 56 412 55 301 56 228 56 698 57 406 57 944 56 558 50 657 54 387

Service 40 929 42 082 41 643 40 526 41 168 40 298 40 039 40 964 40 868 40 667 39 014

Jordbruk 2 976 3 278 3 280 3 093 3 110 3 811 3 252 2 967 2 648 3 045 3 146

Hushåll 33 747 36 065 35 134 35 743 35 190 34 423 34 807 33 457 33 470 33 934 37 301

Förluster 11 094 11 802 11 882 10 701 11 024 12 357 10 860 10 691 10 456 9 583 10 599

Summa användning inom landet 146 550 150 345 148 351 145 364 146 720 147 587 146 364 146 023 144 000 137 886 147 371

Export 13 631 18 454 14 754 11 457 17 750 20 264 11 497 14 736 14 716 9 085 12 853

Summa användning totalt 160 181 168 799 163 344 156 821 164 470 167 851 157 861 160 759 158 716 146 971 160 224

Källa:  SCB

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____24270.aspx, 

http://www.svenskenergi.se/upload/Statistik/Statistik%20i%20bilder/marknadspriser.ppt

http://www.svenskenergi.se/sv/Om-el/Elpris-Skatter/


