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Pressmeddelande 

 
 

 

Regeringen måste nu även avstå från planerna på ett 

elprisområde för hela Sverige 

 
 

Regeringen har, efter månader med höga elpriser i samtliga landsdelar, svängt i frågan och föreslår 

nu att Norrland inkluderas i ett nytt elprisstöd. Ställningstagandet innebär ett steg i rätt riktning för 

norra Sverige som har kämpat för ett stödpaket som inkluderar hela landet. Nu måste regeringen även 

backa från de skadliga planerna på att göra hela Sverige till ett enda elprisområde. 

 

Energi- och näringsminister Ebba Busch presenterade under måndagen förslaget om ett nytt elstöd till 

hushåll i hela Sverige. Förslaget innebär att regeringen frångår sitt tidigare förslag där utformningen 

inte omfattade norra Sverige. Stödet avser nu att utgå från ett förbrukningstak som kan fastställas på 

olika nivåer för att kunna beakta kallare klimat i Norrland. 

 

- Hela Sverige påverkas av de exceptionellt höga elpriserna och att inkludera Norrland är därför 

det enda rätta. Ett godtagbart elstöd får däremot inte förbli tomma ord utan att leda till 

proportionerlig kompensation även här i norr. Det kräver att elstödet utformas enligt de lokala 

förutsättningarna med högre uppvärmningskostnader för att vara acceptabelt, säger Claes 

Nordmark, kommunalråd Boden (S), ordförande Norrbottens Kommuner. 

 

Den utlovade elpriskompensationen är viktig för hushåll i Norrbotten som likt övriga Sverige drabbas 

av de höga elpriserna. Ett krav som kommuner och regioner i norr framfört till regeringen är att 

Norrland som viktig producent av förnybar el måste få ta likvärdig del av kommande stödpaket. 

Norrbottens Kommuner ser därför positivt på att regeringen hörsammar situationen i norra Sverige och 

uppmanar regeringen att inkludera Norrland som alla andra landsdelar oavsett sakfråga. 

 

- Det är riktigt att regeringen lyssnar på kritiken och inkluderar Norrland som en del av Sverige. 

Att fortsatt räkna med norra Sverige i övervägningar är nödvändigt om regeringen faktiskt ska 

bedriva en långsiktig och sund politik för hela landets bästa. Sett till energipolitiken innebär 

detta att regeringen omedelbart måste överge det direkt skadliga förslaget som att slå samman 

hela Sverige till ett enda elprisområde. Det förslaget skulle inte öka tillgången till el i södra 

Sverige och gör elen endast marginellt billigare där medan skulle bli mycket dyrare i norra 

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.  


