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Följ Aftonbladet liverapportering för senaste nytt om det ekonomiska läget.
Här kan du ställa dina ekonomifrågor och följa med i nyhetsflödet.

Tre aktuella artiklar denna vecka:
•

I veckan har det varit lågt elpris per timme – och vid ett tillfälle negativt elpris.

•

Oro för vinterns elpriser har ökat intresset för alternativa energikällor, som solceller.

•

Allt fler anmäler sitt elbolag, här kan du läsa mer om det.

Serviceavbrott i kablar – lägre elpriser
Elkablarna till Polen och Danmark har varit bortkopplade den senaste veckan för planerat underhåll – och det har lett
till att södra Sverige haft den billigaste elen sedan början på augusti, rapporterar SVT Nyheter.
Elpriset i elområde 4 (södra Sverige) låg på drygt en krona per kilowatt i snitt förra veckan, vilket är det lägsta sedan
början av augusti.
Underhållet görs nu för att slippa serviceavbrott i vintern när Sverige är mer beroende av import, skriver SVT. Det
betyder också att kapaciteten för att exportera el söderut har minskat.
– Ju mer Sverige exporterar desto mer el behövs och då blir det dyrare elproduktion som tas i bruk. Allt detta påverkar
eftersom elpriset generellt är högre i våra grannländer, säger Svenska kraftnäts strategiska driftschef Erik Ek.
Så funkar nämligen elmarknaden: priset sjunker när kablar inte fungerar eftersom Sverige enligt EU-regelverket måste
erbjuda andra länder möjlighet att köpa el som finns i Sverige när det finns kapacitet i kablarna. Man brukar benämna
detta som att Sverige därför ”smittas” av höga priser i andra länder.
Mindre exportkapacitet – minskad smitta, med andra ord. Å andra sidan behöver Sverige import av el när det är som
kallast.
Kablarna beräknas tas i bruk igen i helgen, skriver SVT. Men det låga elpriset ser ut att hålla i sig även i helgen på
grund av hårda vindar och ett sjunkande gaspris.

