Moderaternas åtgärder för att motverka
elpriskrisen
Förtida avveckling av kärnkraftsreaktorer, ett underdimensionerat elnät och
skenande europeiska energipriser har skapat en perfekt storm. Elpriset slår
nya rekord varje månad i södra Sverige. Till vintern kommer krisen förvärras
ytterligare, med risk för tredubblade elpriser och till och med strömavbrott.
Moderaterna presenterar nu åtgärder för att mildra elkrisen.

Sverige befinner sig i en elkris
Ett politiskt haveri har tyvärr slagit det svenska energisystemet i spillror. Svenska
folket drabbas av det energipolitiska misslyckandet genom ständiga prischocker i
elräkningen. Prissättningen är volatil, oförutsebar och varierar kraftigt mellan norra
och södra Sverige. I snitt har priserna varit nästan fem gånger högre i södra Sverige
under 2022 än 2020. För svenska hushåll som redan pressas av inflation och höjda
räntor är elpriserna ett hårt slag mot den ekonomiska tryggheten.

Risk för tredubblade elpriser och strömavbrott i vinter
Allt pekar på att det redan ohållbara läget kommer att förvärras i vinter. På elbörsen
Nordpool handlas elpriserna för kommande vinter för södra Sverige i dag på runt det
tredubbla priset, jämfört med vintern 2021/2022. Priset för vintern ligger nu på 300
respektive 400 öre per kilowattimme i Mellansverige och Skåne.
Svenska kraftnät har även varnat för att man kan tvingas att utan förvarning tillfälligt
bryta elen för vissa kunder i vinter på grund av effektbrist. Oväntade strömavbrott kan
få svåra konsekvenser för drabbade hushåll, företag och offentliga verksamheter.

Rödgrön energipolitik har skapat krisen
Elkrisen är resultatet av politiska beslut, fattade i strid med varningar från branschen
och expertis. Den rödgröna regeringen sa 2014 att kärnkraften ska ersättas med
förnybar energi och energieffektivisering. Detta resulterade i att Vattenfall avbröt sina
planer på ny kärnkraft. 2015 höjde man kärnkraftsskatten, trots att både myndigheter
och företag pekade på den överhängande risken för reaktorsnedläggning.
Farhågorna besannades snabbt. Mellan 2015 och 2020 lades fyra kärnkraftreaktorer
ned, först Oskarshamn 1 och 2, sedan Ringhals 1 och 2.
Regeringens stängning av kärnkraft har lett till ökade utsläpp på 8 miljoner ton, högre
elpriser och minskad stabilitet. Avvecklingen av Ringhals 1 och 2 har höjt elpriserna i
södra Sverige med 30-45 procent, enligt Energiforsk. Med 45 procent lägre elpris
hade en eluppvärmd snittvilla i Skåne sparat 2 295 kronor i december 2021.
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Kärnkraft – lösningen för en stabil och fossilfri elförsörjning
Ren, planerbar, elproduktion krävs för Sveriges långsiktiga energiförsörjning.
Kärnkraft är det enda skalbara alternativet. Moderaterna har presenterat en plan för
ny kärnkraft. Den omfattar ett nytt energipolitiskt mål, 400 miljarder i gröna
kreditgarantier, betalning för systemviktiga funktioner och forskningssatsningar.
Moderaterna är även öppna för att se över elprisområdenas utformning och om
SvK:s kapacitetsavgifter kan sänka elkostnader närmaste åren. Men nya elområden
kräver mer produktion och bättre överföring, annars flyttar bara problemen.

Moderaternas åtgärder för att hantera elpriskrisen
Ny kärnkraft är lösningen för att reparera Sveriges energisystem. Men för att mildra
elkrisen i vinter behövs akuta åtgärder. Moderaterna presenterar nu 3 åtgärder för att
snabbt sänka elpriset och mildra prischocken för svenska hushåll.
Mer kraftvärme
Kraftvärme är en källa till planerbar, stabil elförsörjning. Den rödgröna
kraftvärmeskatten har försvagat lönsamheten för kraftvärme i Sverige. Produktionen
minskade omgående när skatten infördes. Nu finns det oanvänd kapacitet
motsvarande en kärnkraftsreaktor, framförallt pga bristande lönsamhet. Skatteverket
har konstaterat att skatten är ineffektiv ur miljösynpunkt och lett till minskade
investeringar. En Moderatledd regering kommer därför:
• Omgående ta bort kraftvärmeskatten för att öka produktionen av planerbar el. Det
skulle på kort sikt minska statens inkomster med 370 mkr.
• Undersöka möjligheten att få ett undantag från EU för skatt på biooljor som
används i kraftvärmeproduktionen. Regeringen har inte sökt något undantag.
• Låta SvK sätta tillgänglig kraftvärme i beredskap för tryggare försörjning i vinter.
Förstärkt grönt skatteavdrag
Moderaterna kommer göra det billigare att minska elkonsumtion genom att utvidga
det gröna avdraget, så att arbets- och materialkostnader vid investeringar för
minskad energianvändning kan dras av med 20 procent. Det befintliga avdraget görs
också mer generöst och höjs för solceller tillfälligt från 15 till 20 procent.
Tillfälligt högkostnadsskydd för privata elkunder vintern 2022/2023
En moderatledd regering föreslår ett tillfälligt högkostnadsskydd för konsumenter
under vintern 2022, enligt samma modell som i Norge. Om månadspriset överstiger
en viss nivå kommer staten stå för en majoritet av den överskjutande kostnaden den
månaden. Exakta nivåer utformas efter marknadsläget, men stödet kommer att ge
hårt drabbade hushåll ett betydande stöd till elräkningen.
Högkostnadsskyddet finansieras genom tillfälligt slopad BNI-justering av biståndet,
omfördelning från Klimatklivet, ökad vinst från Vattenfall och nyttjande av
flaskhalsintäkter.
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