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”Kärnkraften ska ersättas med förnybar 
energi och energieffektivisering”

Vattenfalls planer på 
ny kärnkraft avbryts.

Kraftigt höjd 
kärnkraftsskatt, trots att 
både myndigheter och 
företag pekade på den 
överhängande risken för 
reaktorsnedläggning.
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Kärnkraftavvecklingen 
är en direkt följd av den 
rödgröna regeringens 
beslut.



Elkrisen driver fram lågkonjunktur

• Att Nordstream fortsätter att vara 

stängd ökar osäkerheten på 

energimarknaden.

• Risken för att elpriserna långvarigt blir 

högre gör att krisen kan bli långvarig. 

Industrier med höga elkostnader 

möter existentiella utmaningar.

• Redan skett flera bail-outs av 

energibolag i EU.

Möjliga BNP-förluster p.g.a. produktionsminskningar 

vid ransonering av naturgas

Källa: Deutsche Bundesbank.

-8,5%
BNP Q1 2023 i 

Tyskland vid 

stoppade ryska 

energileveranser. 



Moderaternas strategi för att klara 
lågkonjunkturen

• Stabila offentliga finanser:

• Undvik lånefinansiering för att blåsa på inflationen.

• Dämpa hushållens oro:

• Högkostnadsskydd, sänkt inblandning, sänkta 

skatter på arbete, drivmedel och sparande.

• Värna arbetslinjen.

• Lös energikrisen på både kort och lång sikt.



Verklig risk för bortkoppling från elnätet 

• Reell risk att elanvändare behöver 

kopplas bort från elnätet i södra Sverige.

• Om bortkoppling blir verklighet kan det 

röra sig om upp mot 600 MW under en 

vinterdag med maxförbrukning – det är 

ungefär samma effektuttag som hela 

Göteborg. 

Vi har gått från låg till reell risk, vilket 

innebär att vi kan tvingas koppla bort 

elanvändare i vinter. 

- Erik Ek, strategisk driftchef, SvK



Risk för långvarigt nätsammanbrott  

• Systemet betydligt mindre robust än 

tidigare

• Planerbar kraft har ersatts av 

väderberoende kraft som inte bidrar med 

stabilitet. 

• Risken har ökat för nätsammabrott och 

att elsystemet i södra och mellersta 

Sverige inte kan startas om vid en stor 

störning.  



• Sverige befinner sig i mycket allvarlig 

situation. 

• Människor kan behöva gå från hus och 

hem och företag gå i konkurs om 

ingenting görs.

• Antalet elkunder hos Kronofogden ökar 

snabbt. 

• Ständigt nya larm om företag som 

stoppar eller avvecklar produktion. 

• Regeringen är kvar i förnekelsestadiet.

20%
Ökning i elskulder

hos Kronofogden 

första halvåret 2022. 

Läget är mycket allvarligt – Magdalena 
Andersson sitter på händerna 



Nya prisrekord för el

• Augusti blev den dyraste elmånaden

någonsin i södra och mellansverige. 

Kommer att bli ännu dyrare i vinter.

• Elbolag varnar för elräkningar på 40 000 

kronor i månaden i vinter.

• Elpriserna hade inte drabbat Sverige på 

samma sätt om Sverige varit 

självförsörjande på el
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Idag Augusti 2019

Skåne Luleå

Månadskostnaden för 

bundet elavtal, snittvilla

Källa: Vattenfall, SCB

En något större effekt på elpriset än 

Rysslands krig. 

- Energisystemforskare Henrik Wachtmeister svarar på 

frågan om vad nedläggningen av Ringhals 1 och 2 har betytt. 



Om det är Putinpriser – varför skonas 
Norrland?

Prisskillnad norra och 

södra Sverige

Avveckling 

Ringhals 2

Avveckling 

Ringhals 1

• Stängningen av kärnkraft har gjort södra 

Sverige mer beroende länder med generellt 

sett högre elpriser.

• SvK konstaterar att det finns en högre 

samvariation mellan elpriserna i södra 

Sverige och på kontinenten som en 

konsekvens av kärnkraftens nedläggning.

• Hade vi haft tillräcklig planerbar elproduktion 

i söder hade vi inte behövt importera de här 

höga priserna. - Henrik Svensson, 

kraftverkschef Karlshamnsverket.
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5 akuta åtgärder för att 

hantera elkrisen
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Aktivera alla tillgängliga 

kraftanläggningar 

Ta bort hinder för kraftvärme

Högkostnadsskydd senast 1 

november

Stöd till energieffektivisering

Krav på minskad 

elförbrukning i offentlig 

verksamhet



Aktivera alla tillgängliga kraftanläggningar 
för mer el i södra Sverige

• En M-ledd regering kommer se till att SvK aktiverar alla tillgängliga 

kraftanläggningar i Sverige.

• I första hand vill vi avvända den stora outnyttjade kapaciteten i Sveriges 

kraftvärmeverk – på mellan 1000 och 2000MW. 

• Men vi behöver också sätta annan kraftproduktion i beredskap med 

outnyttjad kapacitet – för att kunna använda om det behövs för att 

undvika bortkoppling och elpriser som driver folk hemifrån och företag i 

konkurs. 

• Den sammanlagda outnyttjade kapacitet bör kunna motsvara effekten i 

Ringhals 1 och 2 på totalt 1800MW. 

1.



Ta bort hinder för kraftvärme

• Magdalena Andersson har höjt eller infört en rad nya skatter, som har 

försvagat kraftvärmens lönsamhet. 

• I vårbudgeten 2019 höjde regeringen kraftvärmeskatten

• I höstbudgeten 2019 infördes avfallsförbränningsskatt 

• År 2021 infördes skatten på biooljor

• För att öka produktionen i kraftvärmeverken kommer Moderaterna 

att avskaffa skatterna i BP23. 

2.



Inför högkostnadsskydd senast 1 
november och säkra EU-stöd

• Vallöfte: Om vi vinner valet kommer högkostnadsskyddet för 

hushåll och företag finns på plats senast 1 november.

• M vill återföra 90 miljarder kronor till hushåll och företag vintern 2022-

2023 – fem gånger mer än förra vintern. Utformning tas fram av SvK.

• Osäkert om återföringen av kapacitetsavgifterna kan gå till alla hushåll, 

eller bara till de värst drabbade – beror på EU-tillstånd.

• M har föreslagit alternativ för finansiering. Det innebär att alla hushåll kan 

få ta del av högkostnadsskyddet oberoende av EU-processen.

3.



Inför stöd för energieffektivisering

• Förstärkt och utvidgat grönt avdrag:

• Gör det billigare för privatpersoner att minska sin elkonsumtion. 

• Dagens skattereduktionen utvidgas till investeringar för att minska sin 

elkonsumtion:

• Till exempel bättre isolering och installation av värmepump.

• Höjning av avdraget från 15 till 20 procent. 

4.



Krav på minskad elförbrukning i offentlig 
verksamhet 

• Krav på att all offentlig verksamhet som inte är samhällskritisk ska 

minska sin icke-nödvändiga elförbrukning.

• Moderaterna kommer ge Energimyndigheten i uppdrag att stödja 

verksamheterna i arbetet - samt införa ett nationellt elbesparingsmål

för myndigheterna.

5.
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