
För första gången i år - Negativa elpriser
över hela Sverige under morgondagen
Efter en vinter med rekordhöga elpriser har det nu vänt. Nu kan svenskarna få betalt för att
använda el. Natten till imorgon mellan 01.00 - 06.00 kommer elpriset vara negativt, som
lägst står det mellan kl 02.00-03.00 då elpriser står på -1,5 öre (exklusive moms och
elavgifter)

Anledningen är starka vindar som ger ett överflöd av vindkraftsproduktion i kombination med
låg efterfrågan. Negativa priser i Sverige är relativt ovanliga men händer då och då, och
förväntas öka ju mer förnybar el som kommer in i elsystemet. Faktum är att den mest
variabla faktorn när det kommer till tillgång av energi i Norden är vind. Det finns mer än
18GW installerad kapacitet av vind i Norden (motsvarande ungefär 18 kärnkraftverk) som
inte kan kontrolleras. Blåser det, så blåser det, vilket genererar ett större utbud än
efterfrågan och därmed påverkar priset.

- De stora vinnarna när vi får negativa elpriser är givetvis alla de med timprisavtal.
Som mellan 01.00-06.00 kan ladda sin elbil i princip gratis. Planerar man sin
elförbrukning smart finns det pengar att spara genom att  skifta sin elförbrukning till
de timmar elpriset är negativt. Genom smart teknik kan man göra det automatiskt.
Dessutom gör man något gott för elsystemet genom att förbruka el när efterfrågan är
låg, säger VD får det digitala elbolaget Tibber, Edgeir Vårdal Aksnes.

Negativa elpriser påverkar främst de kunder med timprisavtal, speciellt om du dessutom har
ett timprisavtal där du köper elen för inköpspris. Att konsumera el under de timmarna vi ser
negativa elpriset är både bra för plånboken och sveriges elnät, då du hjälper till att hålla
sveriges elnät i balans genom att förbruka “överflödet” av el.

Tips

● Ladda elbilen. Negativa elpriser inträffar inte under en hel dag, så se till att ladda din
elbil mär elpriset står som lägst eller är negativt. Har du smart elbilsladdning görs
detta automatiskt. Imorgon gäller det att ladda elbilen mellan kl 01.00 - 06.00

● El batterier är fortfarande relativt ovanliga i sverige. Men har du ett kan du med fördel
passa på att ladda det under timmarna med negativa elpriser. Så har du el att
förbruka vid ett senare tillfälle.

● Skaffa dig en överblick: För att kunna veta när negativa elpriser inträffar behöver du
skaffa dig en överblick över elpriset, tex genom Tibber appen eller genom att följa
elpriset på Nordpool.



Om Tibber

Tibber är ett digitalt elbolag som vill minska hushållens elförbrukning genom smart teknik. Företaget erbjuder sina kunder

möjligheten att köpa förnybar el direkt från producenten för inköpspris och genom Tibber-appen får kunden översikt av sin

elförbrukning i realtid. Tibber grundades 2016 av Daniel Lindén och Edgeir Vårdal Aksnes och är aktivt i Sverige, Norge och

Tyskland. Företaget har som vision att sänka europeiska hushållens elförbrukning med 20% till 2025 och har idag över 100

000 kunder. Läs mer på www.tibber.com


