
Nyt stort prishop grundet koldt efterårsvejr

Et hidtil mildt efterår er nu blevet afløst 
af iskoldt vejr i store dele af Norden, og 
vejrudsigterne antyder, at temperatu-
rerne i løbet af de næste to uger alt-
overvejende vil holde sig under norma-
len for denne tid på året. Det har løftet 
terminspriserne i Norden, hvor Q1-22 
og YR-22-kontrakterne nu er steget til 
henholdsvis 81,90 EUR/MWh og 47,25 
EUR/MWh. Trods det store prishop har 
prisstigningerne faktisk været endnu 
højere i Tyskland, hvilket betyder, at 
områdepriserne også stiger i store dele 
af Norden, og at de samlede elpriser 
derfor er steget voldsomt. 

Vi har nu set flere uger i træk med 
prisstigninger i Norden, og markedet 
lader nu til i nogen grad at have priset 
en kold vinter ind. Hvis vejrudsigterne 
fortsætter med at vise koldt og tørt 
vejr frem mod jul kan yderligere stig-
ninger ikke udelukkes, men ellers for-
venter vi en sidelæns eller let faldende 
tendens på de nordiske systemforwar-
der den kommende uge. 

Anbefalingen

Fokus uge 47 2021

Terminspriserne i Norden fortsatte deres kraftige stigning denne uge, hvor det koldere vejr også presser spotpriserne 
i vejret. Spændet til Tyskland vokser ikke desto mindre fortsat. 

Her og nu Prisstigningerne fortsætter på spot- og terminsmarked

I Norden er der nu udsigt til koldt og 
tørt vejr i løbet af de kommende uger, 
og krafthandlerne reagerer meget 
kraftigt på det vejrskifte, som nu har 
været undervejs i et stykke tid. Efter at 
hydrobalancens underskud nærmest 
var forsvundet ved begyndelsen af 
november ventes det nu i -7 TWh i 
begyndelsen af december. Med de 
lave temperaturer, der ventes den 
kommende tid, vil størstedelen af 
nedbøren desuden falde som sne, 
og dermed ikke øjeblikkeligt tilflyde 
hydroreservoirerne. Spotpriserne er 
steget mærkbart som følge af det 

koldere vejr, og mandags systempris 
på 104 EUR/MWh er det højeste niveau 
siden september. Vi forventer, at uge 
47 bliver den dyreste nogensinde målt 
i Norden, hvor gennemsnitsprisen for 
ugen meget vel kan komme op omkring 
100 EUR/MWh. På terminsmarkedet 
er årskontrakten for 2022 efter den 
seneste uges stigninger nu steget 
med intet mindre end 50 % i pris 
siden starten af november, hvilket 
naturligvis også kan tilskrives uroen 
på gasmarkedet, som fortsatte med 
uformindsket kraft i sidste uge.

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

ENOMNOV-21 78,50 85,00 →

ENOQ4-21 72,10 81,90 →

ENOYR-22 42,80 63,63 →

SYARHYR-22 56,98 64,03 ↗

SYCPHYR-22 58,55 64,40 ↗



Nedbør: Vejrudsigterne lægger 
fortsat op til tørrere vejr, men 
højtrykket ventes først at lægge 
sig over Norden i anden halvdel af 
denne uge. Derefter ser de kom-
mende uger dog kolde og tørre 
ud, og hydrobalancen ventes at 
være faldet til et underskud på 
ca. 7 TWh om to uger. 

Spot: Temperaturerne falder i 
Norden, og spotpriserne stiger. 
Den gennemsnitlige systempris 
for uge 46 blev 60,97 EUR/MWh, 
og vi forventer, at priserne stiger 
mærkbart i uge 47, hvor vi kan 
nærme os en rekordhøj gennem-
snitspris på 95-100 EUR/MWh. 

Selvom de nordiske system-
forwarder er steget kraftigt i pris, 
har stigningerne været endnu 
større i Tyskland, og derfor er 
de danske EPAD’er steget. YR-
22-EPAD’erne ligger nu på 64,03 
EUR/MWh i DK1 og 64,40 EUR/
MWh i DK2.
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Uro om Norges rolle på certifikatmarkedet

En potentiel bombe lurer under det europæiske certifikatmarked. Norge 
er den største udbyder af certifikater, men nu vil landets regering trække 
nordmændene helt ud af markedet.

Det europæiske marked for grønne certifikater (GO’er) står over for en potentiel 
gamechanger. Den største udbyder af certifikater på markedet er Norge, med 
sine enorme hydrologiske ressourcer og en årlig produktion på ca. 140 TWh hy-
droenergi. Nu vil den nye norske centrum-venstre regering imidlertid trække lan-
det ud af certifikatmarkedet, og det vil naturligvis vil føre til en helt ny virkelighed 
for de resterende lande på markedet, hvis de mange norske hydrocertifikater 
forsvinder.

Årsagen til, at den norske regering vil trække landet ud af markedet er, at den 
opfatter det nuværende system som konkurrenceforvridende. Som det fungerer 
lige nu medfører systemet, ifølge regeringen, unødvendige ekstraudgifter og en 
konkurrencemæssig ulempe for landets industri, da denne er nødt til at bruge 
penge på grønne certifikater, selvom det norske energimix i forvejen er 100 % 
grønt. Rationalet er altså, at det burde være helt unødvendigt for norsk industri 
at indkøbe grønne certifikater.

Skulle nordmændene vælge at forlade markedet, vil det være en alvorlig sten i 
skoen på de europæiske grønne ambitioner for de kommende år, da udbuddet 
som nævnt vil falde, og de resterende certifikater dermed må forventes at stige 
i pris. Spekulationerne om den norske udmeldelse har da også sat gang i købely-
sten på markedet, hvor vi har set efterspørgslen stige efter den norske regerings 
udmelding.

Indtil videre er det dog langt fra sikkert, at det når så langt som et norsk exit fra 
certifikatmarkedet. Den nye regering har ikke selv et flertal i landets parlament, 
og skal dermed ud og have støtte fra minimum ét andet parti for at gennemføre 
forslaget. Regeringen mangler også at præsentere detaljer omkring, hvornår og 
hvordan udtrædelsen af markedet skal finde sted. Samtidig møder ideen mod-
stand fra store aktører i Norge, ikke mindst landets hydrokraftgigant Statkraft, 
der har meldt ud, at de gerne ser Norge fortsætte på markedet. 
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