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Värmeproduktion med importerade bränslen billigare än
tidigare
Priserna på inhemska bränslen fortsatte stiga, vilket för sin del bidrog till att priserna på fjärrvärme
steg med 2–4 procent i olika konsumtionsklasser. Priset på frästorv som används för
värmeproduktion, inkl. punktskatt, var 19 procent högre under årets fjärde kvartal än året innan.
Enligt Statistikcentralens uppgifter steg priset på skogsflis med mindre än 8 procent från året
innan. Priserna på trafikbränslen och lätt brännolja sjönk, vilket delvis berodde på billigare råolja.
Energiskatterna på el och trafikbränslen steg från och med början av året.

Bränslepriser vid kraftverk inom värmeproduktion

De nordiska vattenreserverna har varit mindre än i genomsnitt i slutet av år 2013, men situationen
förbättrades fram mot årsskiftet. Tillgången till vattenel har inte varit riklig. Priserna på den nordiska

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 20.3.2014
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elbörsen vände i december nedåt medmer än tjugo procent. Priserna för större elkonsumenter vände också
nedåt i december beroende på tariffklass.

Inom värmeproduktionen sjönk priset på naturgas med omkring en procent och priset på stenkol med mer
än tre procent från året innan. Priset på träpellets för konsumentbruk steg med nästan 12 procent. Av
trafikbränslena sjönk priset på diesel och bensin med ungefär 3–4 procent under fjärde kvartalet 2013
jämfört med året innan. Detta gällde också priset på lätt brännolja.
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Tabelbilagor

Tabellbilaga 1. Energiskatter, försörjningsberedskapsavgifter och oljeskyddsavgifter

ElektricitetBränslen1)Datum
ProduktionFörbrukning

ImportVatten-
kraft

Kärn-
kraft

Elektricitet,
II 5)

Elektricitet,
I 4)

TorvNaturgas11)StenkolTung
brännolja

Lätt
brännolja12)

Diesel- 
olja3)

Motor- 
bensin,
blyfri2)

c/kWh€/MWhc/nm³€/tc/kgc/l

Punktskatt10)

-----0,340,172,690,340,3416,8221,531.1.1990

-----0,350,182,830,350,3517,4926,571.1.1991

-----0,350,182,830,350,3517,4928,261.1.1992

-----0,350,182,830,350,3517,4931,621.8.1992

0,10-0,100,250,250,700,355,611,121,4119,1739,521.1.1993

0,10-0,100,250,250,700,355,611,121,4116,6539,521.7.1993

0,220,030,35--0,351,0911,301,982,0517,2940,051.1.1994

0,370,070,40--0,590,9419,533,123,0227,5045,121.1.1995

0,370,070,40--0,590,9419,533,123,0227,5051,851.1.1996

---0,400,400,711,1928,423,724,8827,5051,851.1.1997

---0,240,560,711,1928,423,724,8827,5051,851.4.1997

---0,340,560,821,4033,404,345,5030,0255,221.1.1998

---0,420,691,511,7341,375,406,3730,0255,221.9.1998

---0,440,731,591,8243,525,686,7131,5958,081.1.2003

---0,440,73-1,8243,525,686,7131,5958,081.7.2005

---0,220,73-1,8243,525,686,7131,5958,081.1.2007

---0,250,87-2,01649,326,428,3536,0562,021.1.2008

---0,691,691,908,94126,9118,5115,7036,0562,021.1.2011

---0,691,691,908,940126,9118,5115,7046,6064,361.1.2012

---0,691,694,9011,38131,5318,9315,9946,6064,361.1.2013

---0,691,694,9011,38131,5318,9315,9946,6064,361.1.2013

---0,691,894,9011,38131,5318,9315,9949,3166,611.1.2014

Energiinnehållsskatt8)

------3,0054,548,797,70-50,361.1.2011

------3,0054,548,797,7030,7050,361.1.2012

------4,4547,107,596,6530,7050,361.1.2013

Koldioxidskatt9)

------5,9472,379,728,00-11,661.1.2011

------5,9472,379,728,0015,9014,001.1.2012

------6,9384,4311,349,3415,9014,001.1.2013

------6,9384,4311,349,3418,6116,251.1.2014

Energiskatt 7)

---0,691,691,90------1.1.2011

0,691,694,90------1.1.2013

0,691,894,901.1.2014

Försörjningsberedskaps avgifter
-------1,480,320,390,390,721.7.1984

---0,0130,013-0,0841,180,280,350,350,681.1.1997

4



ElektricitetBränslen1)Datum
ProduktionFörbrukning

ImportVatten-
kraft

Kärn-
kraft

Elektricitet,
II 5)

Elektricitet,
I 4)

TorvNaturgas11)StenkolTung
brännolja

Lätt
brännolja12)

Diesel- 
olja3)

Motor- 
bensin,
blyfri2)

Oljeskydds avgifter 6)

--------0,0370,0310,0310,281.1.1990

--------0,0500,0420,0420,0381.1.2005

--------0,1500,1260,1260,1131.1.2010

Bränslen inom elproduktionen skattefria sedan 1.1.19971)

Reformulerad, sedan 1.1.1993, också svavelfri sedan 1.9.2004. Fossilt bränsle2)

Svavelfri, svavelhalt < 50 ppm sedan 1.7.1993, svavelhalt < 10 ppm sedan 1.9.2004. Fossilt bränsle.3)

Skatteklass I: övriga4)

Skatteklass II: industri och yrkessmässiga växthus5)

Avgiften för importerad olja och oljeprodukter: 1,50 €/t6)

Punktskatt innehåller i energiskatt.7)

Energiinnehållsskatt infår i punktskatt8)

Koldioxidskatt ingår i punktskatt9)

Punktskatt innehåller energiinnehållsskatten, koldioxidskatten och energiskatten.10)

Punktskatt för stenkol är in värmeproduktion. In CHP produktion är accis mindre.11)

Fossilt bränsle.Savelfri.12)

Tabellbilaga 2. Energipriser i värmeproduktionen i december 2013

Årsförändring -%1)Pris €/MWhEnergikällä

-3,228,062)Stenkol (moms. 0 %)

-0,845,31Naturgas (moms. 0 %)

7,520,95Skogflis (moms. 0 %)

19,118,24Frästorv, (moms. 0 %)

Inkluderar punktskatter. Priserna på skogsflis och frästorv är från fjärde kvartalet1)

Preliminärt pris2)

Tabellbilaga 3. Konsumentpriser på uppvärmningsenergi i december 2013

Årsförändring -%1)Pris €/MWhEnergikällä

-0,3108,40Lätt brännolja (moms. 24 %)

-0,3151,50Hushållsel, K2 ( moms. 24 %)

7,560,00Träpellet (moms. 24 %)

2,776,32Fjärrvärme, radhus/låghus (moms 24 %)

Priset på träpellet är från februari och fjärvärme januari 2014.1)
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Figurbilagor

Figurbilaga 1. Importpriser på olja

Källa: Tullen/Utrikeshandelsstatistik

Figurbilaga 2. Konsumentpriser på de viktigaste oljeprodukterna

Källa: Oljebranschens Centralförbund rf
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Figurbilaga 3. Bränslepriser vid kraftverk inom värmeproduktion

Källor: Tullen/Utrikeshandelsstatistik, Energimarknadsverket/Gasum Oy, Bioenergi rf/Torvindustriförbundet rf , Oljebranschens
Centralförbund rf

Figurbilaga 4. Bränslepriser vid elkraftverk

Källor: Tullen/Utrikeshandelsstatistik, Energimarknadsverket/Gasum Oy, Bioenergi rf /Torvindustriförbundet rf , Oljebranschens
Centralförbund rf
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Figurbilaga 5. Pris på elektricitet enligt konsumenttyp

Källa: Energimarknadsverket

Figurbilaga 6. Månadsmedelvärdena för spot-priserna vid elbörsen
Nord Pool Spot

Källa: Nord Pool Spot
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