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Agenda

• Hur har elpriserna utvecklats i Sverige den senaste tiden?

• Vilka faktorer har påverkat elpriserna?

• Hur har utvecklingen påverkat diskussionen om elmarknaden i Sverige?

• Hur har regeringen hanterat situationen?

• Finns det möjligheter att hantera utmaningarna inom ramen för den befintliga 
elmarknaden?



Elmarknaden i Sverige är sedan 2011 indelat i 4 elområden



Elpriserna har ökat

Källa: nordpoolgroup.com
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Volatiliteten har ökat

Källa: nordpoolgroup.com
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De regionala skillnaderna i elpriser har exploderat

Källa: nordpoolgroup.com

• Tabellen anger den genomsnittliga timvisa prisskillnaden på Nord Pool day-
ahead för varje år mellan 2013 och 2022 (t.o.m. 10/3)

• Vad kan förklara dessa prisskillnader?

• Vad kan man göra åt detta (om man så önskar)?

http://www.nordpoolgroup.com/


Vilka faktorer har påverkat prisskillnaderna?

Inhemska förklaringsfaktorer

• Ökade skillnader i efterfrågan mellan söder och norr

• Ökade skillnader i vindkraftsproduktionen mellan norr och söder

• Nerläggning av kärnkraft (R2 den 31/12-19 och R1 den 31/12-20)

• Ökade begränsningar i transmissionsnätet från norr till söder

• Marknadsmakt

Utlandet

• Priset på fossila bränslen (kol/gas) har ökat

• Priset på utsläppsrätter har ökat

• Ökad marknadsintegration



Vilka faktorer har påverkat prisskillnaderna?

• Kärnkraftproduktionen 30% högre 2018 än 2021

• Kontrafaktiska prisskillnader SE4-SE1 2021: 73 %



Diskussionen kring elpriserna

• Krav om kompensation för de höga elpriserna

• Krav om att elområden måste bort

• Krav om mindre integration med utlandet
– Sverige behöver elen för inhemsk bruk

• Förnyad diskussion om kärnkraft vs vindkraft

• Krav om omreglering av elmarknaden



Regeringens kompensation för ökade elkostnader

• Hushåll kan få kompensation för elkostnaderna i vinter (december-februari)

• Månadsförbrukning 700-2000 kWh
– Lägsta ersättning SEK/mnd: 100
– Högsta ersättning SEK/mnd: 2000
– Kompensationen ökar i trappsteg + SEK 100/200 per extra 100 kWh

• Samma trappstege för alla hushåll i hela landet

• Förväntas nå 2 miljoner hushåll

• Förväntad totalkostnad är SEK 6 miljarder

• Senaste (14/3)
– Förlängd elkompensation 1 mnd i mellersta och södra Sverige
– Kompensation för ökade bränslekostnader



Diskussionen i Sverige kring ersättningsmodellen

• Argumentet för den valda modellen är att utbetalningar kan ske snabbt

• Kritik för att vara för låg och orättvis
– Hushåll i norr får samma ersättning som de söderut
– Hushåll på fastpriskontrakt får samma ersättning som de med rörliga priser

• Kritik för att ge snedvridna incitament för energieffektivisering
– Hushåll som använder mera el får större kompensation

• Hur påverkas incitamenten för att prissäkra förbrukning?

• Alternativ lösning för framtiden
– Geografisk differentierad ersättning baserad på schablonmässig förbrukning
– Fungerar som statlig garanterad prissäkring
– Snedvrider inte incitamenten att investera i energieffektivisering



Diskussionen i Sverige kring regionala prisskillnader

• Elområden är orättvisa och måste bort

• En marknad med enhetliga priser för förbrukning (Pär Holmberg och 
Thomas Tangerås)

• All försäljning på day-ahead ersätts med elområdespriset

• Alla inköp på day-ahead betalar ett volymvägt genomsnitt av elområdespriserna

• Alla småkonsumenter i Sverige betalar samma elpris eftersom slutkundspriset 
utgör ett påslag på elhandlarnas inköpspris på day-ahead

• Liknande design finns på en rad elmarknader

• Italien (PUN)

• Singapore

• Delmarknader i USA (NYISO, ISO-NE, ERCOT)



Räkneexempel

Pris (öre/kWh) Inköp (MWh) Andel inköp
SE1 (Luleå) 9,04 1 045 8,4 %
SE2 (Umeå) 9,04 1 531 12,2 %
SE3 (Stockholm) 75,10 7 630 61,0 %
SE4 (Malmö) 75,10 2 295 18,4 %
Totalt 12 501 100 %

• Tabellen redovisar elområdespriserna och inköpsvolymerna på Nord Pool 
day-ahead i SE1 – SE4 för leveranstimme 08-09 den 26 juni 2020

• Ett enhetligt elpris för inköp:

61,49 = 0,084 × 9,04 + 0,122 × 9,04 + 0,61 × 75,10 + 0,184 × 75,10



Jämfört med nuvarande design

• Regional prisdiskriminering av elförbrukning försvinner

– Lägre elpris i SE4 (14% 2020) och högre i SE1 (68% i 2020) och SE2

• Likviditeten i den finansiella handeln torde öka

• Problem med arbitragehandel

– Köp billigt och sälj dyrt på elbörsen i högprisområden (SE4)

• Problem med integration med andra delmarknader

– Balansmarknader i Sverige och utländska elbörser

• Avsaknad av prissignaler för lokalisering av förbrukning



Diskussion

• Enkel att införa i EUPHEMIA

• Baserat på erfarenheterna från andra länder, torde en reform där vissa
anläggningar bjuds in baserat på sin anslutningspunkt (i stället för elområde)
motverka problem med arbitrage och annan ineffektivitet

• Nödvändigt att upprätthålla ett enhetligt elpris för konsumtion oberoende av
om elen köps in på dagen-före eller andra marknader

• Valet av marknadsdesign utgör en avvägning mellan ekonomisk effektivitet 
och vilken design som är politiskt hållbar



Tack!



Netto efterfrågan



Kärnkraften



Importerade priseffekter



Regressionsanalys

• Vi skattar den sammantagna effekten på prisskillnaderna mellan SE4 och SE1

∆𝑝𝑝𝑑𝑑 = 𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝑁𝑁𝑁𝑁∆𝑁𝑁𝑁𝑁𝑑𝑑 + 𝛽𝛽𝐺𝐺𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑 + 𝛽𝛽𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑 + 𝛽𝛽𝑁𝑁𝐶𝐶𝑁𝑁𝐶𝐶𝑑𝑑 + 𝜀𝜀𝑑𝑑

• ∆𝑝𝑝𝑑𝑑 mäter den genomsnittliga prisskillnaden mellan SE4 och SE1 dag 𝑑𝑑
(Nord Pool)

• ∆𝑁𝑁𝑁𝑁𝑑𝑑 mäter den genomsnittliga skillnaden i nettoefterfrågan mellan SE4 och 
SE1 dag 𝑑𝑑 (Nord Pool)

• 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑑𝑑 mäter spotpriset på gas dag 𝑑𝑑 (EEX)

• 𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑 mäter priset på utsläppsrätter inom EU-ETS dag 𝑑𝑑 (EEX)

• 𝑁𝑁𝐶𝐶𝑑𝑑 mäter den genomsnittliga kärnkraftsproduktionen i Sverige dag 𝑑𝑑 (Svk)

• Vi skattar inte betydelsen av kolpriset, effekterna av inhemska flaskhalsar i 
transmissionsnätet eller skillnader i vattenkraften
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