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Priser på el og gas er eksploderet i de seneste måneder. Det rammer familier, ældre borgere og
energitunge virksomheder knusende hårdt.
En gennemsnitsfamilie kan se frem til en ekstra regning på flere tusinde kroner - alt afhængig af,
hvordan deres forbrug er sammensat. Og ikke mindst energitunge virksomheder som eksempelvis
gartnerier, teglværker og slagterier er hårdt ramt, og i sidste ende havner regningen hos
forbrugerne – hvis ellers virksomhederne overlever.
Situationens alvor understreges af de mange borgerhenvendelser, jeg som lokalt folketingsmedlem
har modtager i de seneste uger.
De høje el- og gaspriser skyldes ikke mindst geopolitiske årsager. De høje gaspriser skyldes, at vi i
Europa fejlagtigt har gjort os afhængig af russisk gas, og når Putin skruer ned for hanerne, ja; så
stiger priserne.
Også de høje elpriser kan til dels tilskrives, at når prisen på gas stiger, så følger prisen på el med
op, fordi store mængder el produceres på gas. Der er også mange andre forklaringer – bl.a. at der
er en stigende efterspørgsel og en mindre produktion af el fra vedvarende energi.
På længere sigt skal vi gøre os uafhængige af russisk gas – og dermed undgå, at det er Putin, der
bestemmer gasprisen i Europa. Så vi skal i større omfang være selvforsynende med energi – og vi
kommer heller ikke uden om at diskutere moderne og sikker atomkraft som en del af løsningen.
På kort sigt skal vi komme de hårdest ramte familier til undsætning. Det kan ske ved midlertidigt at
reducere nogle af de mange afgifter, der er på el og gas – eksempelvis elafgiften.
Ikke mindst pensionister og familier med lave indkomster er ekstraordinært hårdt ramt, og for
mange familier venter der en stor ekstraregning, når de får deres næste el- og gasregning.
De stigende energipriser rammer socialt skævt, for uanset om man har en høj eller lav indkomst,
så har vi alle brug for energi for at få livet til at hænge sammen.
For de energitunge virksomheder bør regeringen og Folketinget lægge et loft over gasprisen og
midlertidigt finde en model for at kompensere for el- og gaspriserne. Ellers risikerer vi, at de
stigende energipriser kommer til at koste gode danske arbejdspladser.
Vi må håbe, at energipriserne falder til ro og kommer tilbage på det niveau, vi kendte for et år
siden. Men håb er ikke nok. Der er også behov for politisk handling på kort og længere sigt.

