
Lave spotpriser i mildt og blæsende efterårsvejr

Blæsende og relativt varmt efterårsvejr 
førte til et voldsomt fald i leveringspri-
serne i Danmark i sidste uge. Den gen-
nemsnitlige dagspris i uge 40 blev blot 
99 EUR/MWh i DK1-området og 102 
EUR/MWh i DK2. Det er mere end en 
halvering sammenlignet med niveauet 
fra sidste uge og kun en sjettedel af de 
rekordhøje priser fra august. I perioder 
i den forløbne weekend faldt elprisen 
nærmest til nul, hvilket understreger, 
hvor volatile tider med enorme prisuds-
ving markedet befinder sig i under de 
nuværende omstændigheder. 

Terminspriserne i Norden ligger nogen-
lunde samme sted som de gjorde for 
en uge siden, men niveauet er faldet en 
anelse i begyndelsen af uge 41. Yder-
ligere prisfald virker sandsynlige den 
kommende uge, men skulle der komme 
ændringer i vejrudsigten vil det fortsat 
nervøse marked reagere på dette øje-
blikkeligt. 

Anbefaling

Fokus uge 41 2022

De ekstremt høje spotpriser, som vi efterhånden har vænnet os til, blev i sidste uge afløst af et abrupt prisfald og 
perioder med negative timepriser i dele af Norden. 

Her og nu Negative timepriser i store dele af Norden

Den forgangne uge har budt på 
nogle helt andre prisniveauer i 
Norden, end vi har vænnet os til i 
løbet af de forgangne måneder. Med 
en gennemsnitlig systempris på 
59,98 EUR/MWh oplevede Norden 
sin billigste uge siden starten af 
juli, baseret på en kombination af 
blæsende, varmt og vådt efterårsvejr. 
Det var særligt ugens sidste dage, 
der bød på lave priser. I hele Sverige 
og Finland samt dele af Norge var 
der negative priser i fem timer natten 
mellem torsdag og fredag samt en 
enkel time natten mellem fredag og 
lørdag, og generelt var prisniveauet i 

disse dage tæt på 0 også i de øvrige 
timer. I Danmark var niveauet også 
ekstremt lavt i slutningen af ugen, 
men nåede dog på intet tidspunkt 
under 0. Produktionen fra de nordiske 
vindmøller lå både fredag og lørdag 
på et meget højt niveau på knap 20 
GW per dag. Om end niveauet givetvis 
vil stige en anelse, ser denne uge 
ud til at fortsætte med, hvad der 
sammenlignet med de sidste mange 
måneder er at regne som lave priser 
i Norden. Vi forventer således en 
gennemsnitlig systempris for ugen på 
70-75 EUR/MWh.

Forward Uge 39 (EUR/MWh) Uge 40 (EUR/MWh) Forventning (u. 41)

ENOMNOV-22 225,00 220,00 →

ENOQ1-23 316,00 315,00 →

ENOYR-23 159,50 160,50 →

SYARHYR-23 220,00 207,50 →

SYCPHYR-23 209,00 212,00 →



Vejret: Efter en lang periode med 
lunt og vådt vejr er der lidt køli-
gere og tørrere forhold på vej fra 
slutningen af denne uge. Allere-
de fra midt i næste uge ser både 
nedbørsmængder og temperatu-
rer dog ud til at stige igen. Samlet 
set forventes nedbørsmængder-
ne i Norden i de kommende 10 
dage at ligge 30-40 % over sæ-
sonnormalen.

Spot: Selvom spotpriserne i Nor-
den kommer til at holde sig rela-
tivt lavt den kommende tid, ser 
niveauet alligevel ud til at stige en 
anelse sammenlignet med uge 
40. Vi forventer høje EPAD’er i le-
veringen i ikke mindst Danmark. 

På terminsmarkedet har vi set 
en stabilisering den sidste uge, 
efter flere uger med kraftige 
bevægelser i den ene eller an-
den retning. I Danmark var der 
heller ingen større udsving på 
2023-EPAD’erne.
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Hurtig bedring på hydrobalancen

Underskuddet på den nordiske hydrobalance svinder lynhurtigt ind i øjeblikket. 
Høje nedbørsmængder over Norden samt lavt forbrug grundet det lune efter-
årsvejr har skabt grundlag for, at balancen, der har ligget i et stort underskud 
størstedelen af året, nu er i bedring. Ifølge tal fra analysebureauet PointCarbon 
ventes underskuddet på balancen at være svundet ind til kun 4 TWh i slutningen 
af oktober, hvis de næste uger bliver så våde og milde, som prognoserne forud-
ser. Dette kun ca. en måned efter at niveauet var helt nede i -18 TWh.  
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Voldsomt prisfald på kvotemarkedet

I august nåede det europæiske CO2-kvotemarked sit højeste niveau nogensinde 
med en pris på 99 EUR/t. Siden da har pilen imidlertid kun peget nedad, og en 
kvote koster nu ca. 66 EUR/t. De ekstremt stigende energipriser har fået marke-
det til at forvente et mærkbart fald i efterspørgslen på kvoter henover vinteren, 
hvor priserne på ikke mindst el og gas ventes at toppe. EU’s energispareplaner 
har også haft en bearish effekt på markedet. EU-landene enedes i sidste uge 
således om en hensigtserklæring om at spare 10 % på elforbruget i vintermåne-
derne.


