
Store stigninger på danske og svenske EPAD’er

Heller ikke i sidste uge var der nogen 
ende på prisfaldene på systemforward-
erne i Norden. Alle de mest handlede 
kontrakter fortsatte nedad, og det 
er fortsat vejrudsigterne der er altaf-
gørende. Anden halvdel af november 
ser ud til at byde på dobbelt så meget 
nedbør som normalt for årstiden, og 
da temperaturerne vil forblive høje, 
er der samtidig udsigt til lavt forbrug. 
Derfor faldt Q1-21 og YR-21-kontrak-
terne begge yderligere, og koster nu 
henholdsvis 14,60 EUR/MWh og 14,45 
EUR/MWh. Til gengæld er der stærkt 
stigende EPAD’er i især Danmark og 
Sydsverige. 

Prisfaldene i Norden fortsætter, og 
selvom de fleste kontrakter ligger på 
rekordlave niveauer er det ikke utæn-
keligt at markedet skal længere ned. 
2020 ligger således til at blive leveret i 
ca. 10 EUR/MWh, mens YR-21 nu han-
dler godt 4 EUR/MWh højere. Det giv-
er plads til yderligere fald, hvilket ikke 
virker usandsynligt, da vejrudsigterne 
ikke ser ud til at ændre sig. 

Anbefaling

Fokus uge 47 2020

Mens prisfaldene på de nordiske systemforwarder fortsætter, stiger områdepriserne i Danmark og Sverige til gengæld 
voldsomt. 

Her og nu Tysklands elpriser stiger

Mens de nordiske systemforwarder 
er styrtdykket i pris i løbet af de 
seneste uger, har udviklingen været en 
ganske anden for de tilsvarende tyske 
kontrakter. Her er markedet nemlig 
steget siden starten af november, 
hvilket har ført til et øget spænd 
mellem de nordiske og de tyske 
elpriser, og dermed har bidraget til 
de voldsomt stigende EPAD’er vi lige 
nu ser i Danmark og Sydsverige. Den 
tyske 2021-kontrakt er således steget 
med 7,5 % i pris siden månedens 
start, og ligger nu intet mindre 
end 25 EUR/MWh højere end den 
tilsvarende nordiske kontrakt. Det 

er ikke mindst CO2-kvotemarkedet 
der formår at holde hånden under 
det tyske elmarked. Kvotemarkedet 
har genfundet momentum efter lidt 
coronavirus-forskrækkelser i oktober, 
og er nu oppe i et prisleje på knap 27 
EUR/t igen. Nyheden om en kommende 
vaccine mod coronavirussen førte til 
en generel positiv stemning på tværs 
af markederne i sidste uge, og der lader 
til at være optimisme på de markeder 
der påvirker de tyske elpriser, trods 
en fortsat nedlukning af store dele af 
Europa. 

Forward Uge 46 (EUR/MWh) Uge 47 (EUR/MWh) Forventning (u. 48)

ENOMDEC-20 12,75 10,00 ↘

ENOQ1-21 17,36 14,60 ↘

ENOYR-21 17,20 14,45 ↘

SYARHYR-21 14,80 19,78 ↗

SYCPHYR-21 15,65 22,00 ↗



Nedbør: Der er ikke noget der ty-
der på et vejrskifte i Norden lige 
foreløbigt. Med få undtagelser 
ser resten af november meget 
mild og våd ud, og hydrobalan-
cens overskud fortsætter med at 
vokse. Der er således ikke uds-
igt til at vejrudsigterne sætter 
en stopper for prisfaldene lige 
foreløbigt. 

Produktion og spot: System-
prisen ligger fortsat på et eks-
tremt lavt niveau. Vi forventer en 
gennemsnitspris for uge 47 på 
under 5 EUR/MWh, godt hjulpet 
på vej af høj vindproduktion flere 
af dagene. 

Som allerede beskrevet i denne 
publikation fortsætter de dan-
ske YR-21-EPAD’er deres him-
melflugt. I sidste uge steg både 
DK1- og DK2-EPAD’en igen dras-
tisk. De koster nu henholdsvis 
19,78 EUR/MWh og 22,00 EUR/
MWh. 

EPAD’er
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Voldsomt stigende områdepriser

De prisfald vi har set på de nordiske systemkontrakter de seneste uger har ført til 
voldsomt stigende områdepriser i både Danmark og Sydsverige.

I de seneste uger har vi oplevet nogle meget store prisfald på de det nordiske ter-
minsmarked. Årskontrakten for 2021 er faldet med ca. 40 % i løbet af godt og vel 
en måned, og den nærmeste kvartalskontrakt, Q1-21, er i samme periode blevet 
mere end halveret. Det er, som vi har beskrevet flere gange, først og fremmest 
særdeles vådt vejr, en stærk hydrobalance og norske hydroreservoirer, der er 
fyldt til randen, der har sendt priserne nedad.

Det store hydrologiske overskud kommer dog kun i lille grad Norges nabolande 
til gode. Elpriserne i dette område læner sig i højere grad op ad Tyskland, og da 
de tyske elpriser ikke er faldet i samme grad som systemet, er spændet mellem 
Norden og Tyskland vokset mærkbart de seneste uger. Mens Norden falder vold-
somt grundet det våde vejr, holder Tyskland nemlig skindet på næsen som følge 
af stigningerne på råvare- og CO2-kvotemarkederne. 

Det stigende spænd mellem Norden og Tyskland betyder, at områdepriserne 
i Danmark og Sydsverige har oplevet massive stigninger den sidste tid. De to 
danske YR-21-EPAD’er koster således nu hver især ca. 18 EUR/MWh, hvilket for 
DK1-EPAD’ens vedkommende er en fordobling i løbet af den sidste måned, mens 
det for DK2 er en stigning på knap 40 %. Endnu voldsommere er udviklingen i 
Sydsverige. Her er YR-21-EPAD’en i SE3 (Stockholm) næsten tredoblet i pris i 
løbet af den seneste måned, og koster nu knap 10 EUR/MWh. I SE4 (Malmø) er 
YR-21-EPAD’en i samme periode fordoblet til knap 15 EUR/MWh. 

Det er en meget voldsom udvikling, som naturligvis især påvirker kunder med 
variabel EPAD i deres kontrakter, og det er værd at bemærke, at udviklingen sker, 
selvom de kabelproblemer der har præget Norden henover sommeren og starten 
af efteråret er ved at være løst. For at EPAD’erne skal falde i pris kræver det sti-
gende priser på systemdelen i Norden eller prisfald i Tyskland. 
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