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Pressmeddelande 

 
 

 

Norra Sverige måste ta del av elpriskompensationen för att 

stödpaket ska anses godtagbart 

 
Norrbottens Kommuner har i en skrivelse uppmanat regeringen att inkludera norra Sverige i 

stödpaketet för höga elpriser som håller på att utformas. Det saknas giltiga skäl för att Norrland som 

viktig producent av förnybar el ska drabbas av samma höga priser som övriga Sverige och utelämnas 

från stödpaket. Elprisstödet måste omfatta hela Sverige för att kunna anses godtagbart. 

 

Norrbottens Kommuner har tillsammans med regioner och kommuner i norra Sverige uppmanat 

energi- och näringsminister Ebba Busch att elprisstödet måste vara tillgängligt för hela landet.  

 

Nuvarande stöd är i dess planerade form bara tillgängligt för södra Sverige medan elpriser i norr har 

nått nya rekordnivåer på 4,83 kronor per kilowattimme. De exceptionellt höga priserna har stor 

påverkan på privatpersoner, företag och industrier. 

- När elpriserna skjuter i höjden som de gör nu så slår det direkt på privatpersoners ekonomi. På 

längre sikt drabbar höga elpriser även de företag som driver utvecklingen framåt. Människor 

och företag i norr har likt sina motsvarigheter i södra Sverige inte råd att vänta på stöd för de 

höga elkostnader som redan i dag är en verklighet, säger Claes Nordmark, kommunalråd 

Boden (S), ordförande Norrbottens Kommuner 

 

Hushåll i norr betalar ett högt pris utan stöd då en större del av inkomsten går till elkostnader. Även 

företag och anställda drabbas när risk för varsel ökar som följd av höga elpriser. Norrbottens 

Kommuner välkomnar stöd för de höga elpriserna, men under förutsättningen att norra Sverige beaktas 

likvärdigt sett till övriga delar av landet. 

- Eftersom stödet för de höga elpriserna syftar till att lindra ekonomiska svårigheter saknas det 

helt och hållet skäl att aktivt utesluta norra Sverige som regeringen nu vill göra. Till detta hör 

även att Norrland är en viktig producent av förnybar el vilket visar att stödet baseras på 

orimliga grunder som det ser ut i dag. Det enda rätta vore att inte diskriminera någon landsdel 

och därför måste statligt stöd för de höga elpriserna gälla för hela Sverige, säger Claes 

Nordmark. 

 

 

Kontakt: 

Claes Nordmark, kommunalråd Boden (S), ordförande Norrbottens kommuner 070-234 24 27 
 
 
 
 
Norrbottens Kommuner är en intresseorganisation som företräder landets 14 nordligaste kommuner.  
Vi verkar för ett utökat kommunalt samarbete och ett hållbart samhällsbygge.  
I samverkan skapar vi konkurrenskraftiga arenor för dialog och kunskapsutveckling. 
Vi ger Norrbottens kommuner en samlad och tydlig röst, både hemma och ute i världen.  

 


