
Fördubbling av elpriset i sommar

En global pandemin i kombination med trasiga elledningar i Europa gjorde sommaren 2020
till en sommar med extremt låga elpriser. Denna sommar förväntas elpriserna ligga runt 40
öre per kWh exkl. moms. Vilket är en fördubbling av förra årets elpriser som i snitt låg på
18,79 öre per kWh under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Anledningen till den
kraftiga prisuppgången är stigande bränslepriser i Europa i kombination med den pågående
nedläggningen av kol och kärnkraft i Tyskland. Elmarknaden i Norden är tätt
sammankopplad med Europa, och framförallt Tyskland vilket gör att ett stigande elpris i
Tyskland även påverkar oss.

Elpriset väntas dock fortsätta att svänga kraftigt, vilket innebär att man kan spara en hel del
pengar genom att planera sin elförbrukning och bli en smart elförbrukare.

- Förra sommarens elpriser var extremt låga. Men ett förväntat elpris på runt 40 öre
kWh under sommaren är ovanligt högt, generellt sätt brukar elpriset ligga runt 30 öre
under sommaren. Det finns dock olika sätt att ta kontroll över sin elförbrukning, tex
genom att flytta över sin elförbrukning till de timmar elpriset ligger som lägst, säger
Edgeir Vårdal Aksnes, VD på det digitala elbolaget Tibber.

I takt med att elpriserna stiger och svänger kraftigt finns det goda skäl att se över sin
elförbrukning.

- Ju högre elpriset står, ju större möjlighet har du att spara pengar genom att använda
el på ett smart sätt. Ska du ut på en roadtrip med din elbil i sommar kan du spara
pengar genom att smartladda din elbil, vilket innebär att du automatiskt laddar elbilen
när elpriset står som lägst. Ett annat exempel är att investera i ett smart
värmningssystem som ser till att värma huset utefter väderprognos eller huruvida du
är i bostaden eller inte. Jag har smart uppvärmning i sommarstugan som kan styras
från distans, så jag slår på den när jag sitter i bilen på väg ut, fortsätter Edgeir.

3 tips till att ducka sommarens elpriser

1. Använd el smart. Elpriset kan skifta kraftigt under dagen och det finns olika typer av
appar, tex Tibber appen som kan hjälpa dig att konsumera el när elpriset är som
lägst. Tex genom att skicka dig en pushnotis när elpriset är högt eller lågt.

2. Få en överblick över din elförbrukning. När du vet vad det är som drar mycket el samt
när på dygnet du förbrukar elen kan du försöka flytta din konsumtion till när elpriset
är som lägst. Detta kan du göra automatiskt genom att använda olika typer av smarta
produkter eller på egen hand genom att anpassa dina konsumtionsvanor.



3. Se över ditt elavtal. De flesta brukar se över sina elavtal under vintern när elpriserna
står som högst, men för den som vill göra en bra deal är sommaren ett ypperligt
tillfälle att få ett bättre avtal.
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