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Bäste Ibrahim Baylan, 
 
Vi representerar Sveriges mest energiberoende industrier och skriver till dig på grund av vår 
oro för landets elförsörjning. Strax efter nyår varnade Vattenfall och Uniper om att alla 
kärnkraftreaktorer kan komma att ställas av i förtid. De angav effektskatten som en starkt 
bidragande orsak. Att politiskt tvinga fram stängning av klimatsmarta kraftverk med 
decennier kvar av teknisk livslängd är inget annat än en omfattande kapitalförstöring med 
stora konsekvenser för svensk basindustri, menar vi. 
 
I den politiska debatten framförs ibland att det svenska elsystemet behöver stöpas om 
radikalt och snabbt. Det är då viktigt att påminna sig om att vårt system är klassat som 
näst bäst i världen av World Energy Council. Sverige har alltså lyckats med det många 
andra länder strävar efter - att balansera leveranssäkerhet, systemkostnad och 
miljöpåverkan. Och det har gjorts genom att under mer än 100 år ha investerat i en 
produktionsmix, där de olika kraftslagen kompletterar varandra. Det har handlat om kloka, 
pragmatiska politiska beslut, där nyttan för svensk industri vägt tungt.  
 
Som energiminister är du väl insatt i dimensionen av vad en total nedstängning av 
kärnkraften skulle innebära i det korta tidsperspektivet. Det handlar om att inom några få 
år kapa över 40 procent av dagens svenska elproduktion - utan att det finns realistiska 
lösningar på hur elförsörjningen ska kunna garanteras.  
 
Från studiebesöken du och övriga Energikommissionen genomförde i höstas vid två av våra 
industriers anläggningar är du bekant med att basindustrin idag skapar sysselsättning för 
över 400 000 människor, vilka tillsammans årligen betalar 46 miljarder kronor i 
inkomstskatt. Produktionen sker dygnet runt, året om och industrin måste därför alltid 
kunna lita på att det är ”kräm i ledningen”. Vi förädlar knappt 40 terawatt timmar el per år, 
vilket motsvarar användningen för 1,6 miljoner eluppvärmda villor. Konkurrenskraftiga 
elpriser i Sverige är en förutsättning för att vi ska kunna hävda oss internationellt. Den 
svenska koldioxidsnåla elmixen är viktig, eftersom den gör att våra produkter får ett lägre 
klimatavtryck än konkurrenternas.  
 
Det torde inte ha undgått någon att svenska basindustriföretag går en stenhård fight mot 
konkurrenter på den globala banan. Ovanpå ett redan högt kostnadsläge skulle en 
stängning av kärnkraften servera ytterligare ett argument för att inte lägga nästa 
investering i Sverige. 
 
Den regering som du representerar har uttryckt att den vill se ett 100 procent förnybart 
elsystem på sikt. Tvärtemot vad som ibland framförs i debatten finns det inget 
motsatsförhållande mellan basindustrin och förnyelsebar el. Istället är det så att vi bidrar till 
utvecklingen – dels genom en växande egen produktion av vind-, vatten- och biokraft, dels 
genom att våra produkter behövs för att till exempel bygga vindkraftverk och överföra 
kraft. Vi tror dock att en forcerad och alltför snabb omställning riskerar att ge sämre 
leveranssäkerhet, höjda kostnader och ökade klimatutsläpp.  
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Därför skriver vi nu till dig med uppmaningen att regeringen måste säkerställa att de sex 
yngre kärnkraftsreaktorerna kan drivas vidare till 2040-talet. Det skulle ge tid och 
handlingsutrymme för att utforma en ekonomiskt och miljömässigt hållbar politik. En 
bärande förutsättning för att kunna driva dessa yngre reaktorer vidare är att avskaffa den 
hårt kritiserade effektskatten. Regeringen bör därför använda vårpropositionen för att lägga 
ett förslag till riksdagen om att omedelbart avskaffa skatten, innan det är för sent.  
 
Vi noterade med tillfredsställelse det uttalande du gjorde i Dagens Industri den 14 januari 
om att regeringen är redo att vidta de åtgärder, som krävs för att värna produktionen i de 
sex modernaste reaktorerna för att de ”behövs som en brygga in i ett förnybart system på 
sikt.” 
 
Men redan senare samma dag oroades vi av dina svar på samma frågeställning i riksdagen. 
Du hänvisade då till förhandlingar i Energikommissionen istället för att ange regeringens 
position. Energikommissionen har regeringens uppdrag att fokusera på Sveriges 
elförsörjning för tidsperioden efter 2025. Hotet mot elproduktionen är dock här och nu. 
Effektskatten höjdes av regeringen i augusti 2015 – utan att Energikommissionen 
tillfrågades. Effektskatten kan därför också sänkas snarast efter förslag från regeringen, till 
exempel i samband med vårpropositionen, utan att saken dras i långbänk i 
Energikommissionen. 
 
Vi hoppas nu på ett svar från dig om att du som energiminister kommer lägga fram förslag 
om att snarast avskaffa effektskatten. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Bo-Erik Pers, VD Jernkontoret 
Carina Håkansson, VD Skogsindustrierna 
Magnus Huss, Förbundsdirektör och vice VD, IKEM 
Per Ahl, VD SveMin 
Per Hidesten, VD Industriarbetsgivarna 
Anna Holmberg, Energidirektör, SKGS 
 


