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A 1935/UVU medlemsforslag om ændring af prissætning på 

elmarkedet 

Nordisk Frihed foreslår, at Nordisk Råd rekommanderer Nordisk Ministerråd at 

 

Bidra till att driften av elmarknaden och prismekanismen ändras på ett så-

dant sätt att ren energi som produceras billigt i Norden förblir förmånlig 

för konsumenterna i området, och dyr, smutsig el är dyr endast i området 

där den produceras 

• Bidra till att de nordiska ländernas regeringar går med i förhandlingsbordet 

med energibranschen för att stärka det nordiska samarbetet och skydda 

medborgarna, t.ex. Från kostnaderna för Tysklands energipolitiska miss-

tag. 

 

Baggrund 

Priset på el har fått odelad uppmärksamhet av alla nordiska medborgare. Grundor-

saken till elprisets stigande och hotet om dess slut är den ideologiskt färgade ener-

gipolitik som praktiseras i Europa, inklusive de nordiska länderna, under hela 

2000-talet. 

 

Kärnkraftverk har stängts (Sverige och t.ex. Tyskland) eller så har de inte fått 

byggas (Finland) samtidigt som värmekraften kraftigt har dragits ned. 

 

Vind- och solkraft har ökat kraftigt utan att säkra motsvarande inhemska bas- och 

styrkraft – man har förlitat sig på att den saknade kraften i mörkt, kallt och lugnt 

väder kommer att importeras från grannländerna, eller tillverkas med gas, som 

man har tänkt sig. i Tyskland. 

 

Denna utveckling gjorde det möjligt för Ryssland att använda energi som ett va-

pen. 

Sveriges och Finlands ömsesidiga beroende av import är ett bra exempel på en 

kortsiktig energipolitik 

 

Nordisk Frihet föreslår att driften av elmarknaden och prismekanismen ändras på 

ett sådant sätt att ren energi som produceras billigt i Norden förblir förmånlig för 
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konsumenterna i området, och dyr, smutsig el är dyr endast i området där den pro-

duceras. 

 

Priset som konsumenten betalar ska bestå av priset på billig, ren energi och dyr, 

smutsig energi i den proportion de används i konsumentens område. 

 

Nordisk Frihet föreslår att de nordiska ländernas regeringar går med i förhand-

lingsbordet med energibranschen för att stärka det nordiska samarbetet och 

skydda medborgarna, t.ex. Från kostnaderna för Tysklands energipolitiska miss-

tag. 

 

De nordiska EU-medlemmarnas regeringar måste tillsammans driva på nödvän-

diga förändringar av EU:s regelverk och vid behov genomföra dem ensidigt. 

 

 

 

Reykjavik, den 6. september 2022 
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Mette Dencker (DF) 
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