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Vänd och läs mer

Elområden kan ha
olika elpriser

Elområden ger pengar
till investeringar

Mot en gemensam
europeisk elmarknad

Den 1 november delar Svenska Kraftnät
– som driver stamnätet – in Sverige i fyra
elområden. Gränserna går där det råder
begränsad förmåga ett föra över el i näten,
så kallade flaskhalsar. Varje område har
sina förutsättningar för balans mellan
tillgång och efterfrågan på el.

I områden där underskott på el råder
(södra Sverige) stiger priset för att signalera
att det behövs ökad elproduktion här eller
minskad elanvändning. Där överskott på el
råder (norra Sverige) gäller det omvända.
Producenter av el i södra Sverige får mer
betalt för elen i södra Sverige medan kunderna betalar mindre i överskottsområden.

Svenska Kraftnäts uppdelning av Sverige
i elområden är en konsekvens av EU:s
strävan att skapa en gemensam europeisk
elmarknad. Elområdena är en åtgärd på
kort sikt för att stimulera utbyggnad av
elproduktion där efterfrågan på el är högre
än tillgången, och för att signalera var elnäten måste förstärkas.

När flaskhalsar uppstår får också elbörsen
Nord Pool Spot intäkter. Dessa så kallade
flaskhalsintäkter ska enligt EU:s regelverk
föras vidare till elbörsens ägare, som är de
nordiska stamnätsoperatörerna. Svenska
Kraftnät får därmed intäkter som ska
användas till nätinvesteringar för att minska
flaskhalsarna i näten.

Elbranschen har två huvudbudskap i
sammanhanget:
• Svenska Kraftnät måste bygga bort
flaskhalsarna i det svenska elnätet.
• För att kunna bygga nya kraftverk
där de behövs krävs att tillståndshanteringen blir mycket smidigare.

Under timmar med stora elflöden inom
Sverige räcker inte alltid överföringskapaciteten i näten. Då kan olika priser uppstå
i områdena. Priset bedöms kunna bli lägre
i norra Sverige där det är överskott på el
och högre i södra Sverige där det råder
underskott på el.

