
Skrivelse till Energi- och näringsminister Ebba Busch med 

anledning av förslag till elprisstöd 
 

Med anledning av regeringens förslag till modell för elprisstöd har idag nedanstående 
organisationer skickat följande skrivelse till energi- och näringsminister Ebba Busch. 

 

Med anledning av regeringens förslag till elprisstöd 
Vi skriver till dig med anledning av regeringens förslag till elprisstöd för södra Sverige.  
Den senaste tiden har elpriset i norra Sverige nått nya rekordnivåer och under långa perioder 
varit över 5 kr/kWh.  

Det är exceptionellt höga priser som påverkar privatpersoner, företag och industrier i vår del 
av landet. I Norrland har många invånare små marginaler som nu krymper på grund av 
skyhöga elpriser lagom till julhelgerna. Samtidigt varnar experter för att prischocken 
framöver kan komma att bli ännu värre. 

Norrland är Sveriges energiproducent av förnybar el och årligen produceras det cirka 60 
TWh enbart via vattenkraften. Den vindkraft tillsammans med kraftvärmeverk + industriellt 
mottryck som redan byggts och de byggnationer som pågår beräknas ge cirka 19 TWh, så 
totalt kommer Norrland leverera cirka 79 TWh – varav den energi som förbrukas i Norrland 
utgör en mindre del motsvarande 28 TWh där industrin förbrukar 17 TWh. Mot bakgrund av 
detta är det svårt att hitta argument för att våra invånare och företag inte bara ska betala 
rekordhöga elpriser utan också utelämnas när regeringen utformar stödpaket. 

I våra norrländska kommuner finns många hushåll som nu under december kommer få se 
sina inkomster ätas upp av dessa elpriser. Dessutom kommer företagare och anställda i 
företag att drabbas hårt av de höga elpriserna när oron för varsel och nedläggningar ökar. 

Ett statligt elprisstöd till privatpersoner, företag, regioner och kommuner under den 
exceptionella situationen som vi nu har är helt rätt, men det måste gälla hela Sverige. 
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