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Låt inte kärnkraften än en gång 
lamslå en klok energipolitik 
De senaste dagarnas debatt om kärnkraftens effektskatt understryker behovet av en 

bred energipolitisk överenskommelse och av Energikommissionens arbete. 
Energikommissionen måste dock inse allvaret i den situation vi har just nu med 

bristande lönsamhet i en stor del av den svenska elproduktionen som förstärks av 
beskattningen av kärnkraften och vattenkraften. Det har aldrig varit viktigare att vi 
har en konstruktiv politisk diskussion om energipolitiken. Det säger Svensk Energis vd 

Pernilla Winnhed i en kommentar. 

Den unika svenska effektskatten har ingen koppling till vare sig miljö- eller säkerhetsaspekter, 

utan handlar bara om att få in pengar till statskassan. Med de låga elpriser som råder och som 

marknaden bedömer gälla framöver betyder det att kärnkraften inte kan drivas vidare om 

effektskatten är kvar i nuvarande form. 

Pernilla Winnhed: 

– Vi kan inte lägga ned stora delar av elproduktionen utan att ha ersättande produktion på 

plats. Genom att behålla kärnkraften så länge den fungerar och uppfyller säkerhetskraven ges 

utrymme för ytterligare sänkta kostnader och teknikutveckling av de förnybara energislagen – 

en utveckling som redan sker snabbt. På så sätt kan vi hålla nere kostnaderna för 

energisystemet och därmed för kunder och samhälle. 

Det gäller att ha respekt för de storheter vi talar om. Kärnkraften svarade förra året för knappt 

35 procent av svensk elproduktion och bidrar starkt till effektbalansen, särskilt i de södra 

delarna av landet. Eller annorlunda uttryckt: effektfrågan handlar om att kunna leverera el 

under alla årets timmar, även i ansträngda lägen. 

I alla sammanhang talas det om att använda ändliga resurser på ett klokt sätt – kasta inte 

bort det som fungerar. Det gäller till exempel tv-apparater och mobiltelefoner. Stänger vi ned 

ett antal reaktorer i förtid så gör vi dessvärre på det sättet, säger Pernilla Winnhed och 

avslutar: 

– Vi uppmanar regeringen och övriga partier i Energikommissionen att se allvaret i situationen 

och inte fatta förhastade beslut som riskerar en hållbar energipolitik. Det svenska samhället 

och svenska energikunder behöver en ansvarsfull energipolitik och en bred energipolitisk 

uppgörelse har kanske aldrig varit viktigare än nu. Effektskatten behöver dock lösas snarast i 

särskild ordning. 

Vill du veta mer? 

Mer information finns på vår hemsida, www.svenskenergi.se 

Pernilla Winnhed: pernilla.winnhed@svenskenergi.se, tel 0701-64 44 40 

Kalle Karlsson: kalle.karlsson@svenskenergi.se, tel 0733-01 73 68 
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