
Välkomna till
Presskonferens
6 september 2022 

Nooshi Dadgostar, partiledare Vänsterpartiet



Prisutveckling de senaste tre åren

Källa: ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators). 

Spotpris för augusti månad är angivet i öre/kWh och är det genomsnittliga priset som betalades.
Prisskillnad i procent gäller förra månaden jämfört med samma period året innan.



• Hushållen kämpar för att få 
vardagen att gå ihop

• Nattskift, varsel, minskade 
produktionsvolymer i industrin

Priserna på el hotar svensk industri 
och hushållens privatekonomi



V först ut

Elsmitta från Europa med 
chockhöjda priser som följd 

Pausa utbyggnad för utlandskablar

En ny prissättningsmekanism för 
att göra oss oberoende av rysk gas

Produktionskostnaderna måste få 
större genomslag i prissättningen

Redan förra året lyfte V: 



• Regeringen pausar utbyggnaden av exportkablar

• Flera europeiska länderna har vidtagit åtgärder för att 
skydda sina inhemska marknader

• Marginalprissättningen förändras i grunden

• Tyskland går nu fram med förslag där man vill att 
prissättningen mer ska spegla 
produktionskostnaderna

Dagens situation



EU:s och regeringens förslag är 
otillräckliga
• Europeiskt gasberoende och 

elbrist grundproblemet

• Sverige har överskott på el 

• Den dyra europeiska ersättningskraften 
kommer fortsatt att smitta av sig på svenska 
priser



Sverigepriser
• Skilj på volymer som produceras för 

konsumtion i Sverige och det som 
går på export. 

• Normalisera priser, exportnivå och 
konsumtion.

• Sverige kan då solidariskt exportera 
historiskt normala exportvolymer, 
men isolera svenska hushåll och 
industri från elprischocken.



Vad händer nu? 
• Ordförandelandet Tjeckien har kallat till 

energiministermöte på fredag i Bryssel. 

• Näringsutskottet behandlar Sveriges position onsdag 7/9

• EU-nämnden hanterar ärendet torsdag 8/9 



Gör klart i Bryssel att vi inför 
Sverigepriser, sök samråd
• Vänsterpartiet föreslår ny position till EU-mötet 

fredag (Näringsutskottet onsdag, EU-nämnden 
torsdag) 

Regeringen behöver: 

• Deklarera att Sverige kommer införa Sverigepriser

• Söka samrådsprocess inom EU för detta 



Reglera elprissättningen i 
Sverige 

Bygg ut den förnyelsebara 
elproduktionen

Investera i 
energieffektivisering

Vägen framåt för att skydda svenska 
hushåll mot höga elräkningar



Sveriges trygghet är 
politikens ansvar


