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Yttrande över promemorian förordning om gasprisstöd 

(KN2023/02086)  

Med anledning av promemorian Förordning om gasprisstöd har Villaägarnas Riksförbund 

valt att avge följande yttrande. 

- Förbundet anser att gasprisstödet också bör utfärdas till de hushåll som ingår i 

Stockholms gaskluster. 

- Förbundet anser också att ett gasprisstöd bör utfärdas även för perioden november-

december 2022, där Stockholms såväl som det sydvästsvenska gasnätet inkluderas. 

- Förbundet noterar att regeringen motiverat valet att använda Försäkringskassan 

som utbetalare av elprisstödet utifrån rättssäkerhet men för gasprisstödet valt att 

uppdra gasnätsföretagen till uppgiften. 

- Förbundet anser att om ett andra gasprisstöd utfärdas för perioden november-

december bör Försäkringskassan kunna utföra uppgiften.  

- Förbundet anser att utbetalningen av det första gasprisstödet omfattande perioden 

okt 2021 till sept 2022 bör omgärdas av tydlig information som kan förebygga 

bedrägerier och svindlerier. 

Bakgrund 
Regeringen avser med förordningen om gasprisstöd att utge ett ekonomiskt stöd, 

retroaktivt för den förbrukning av gas som tagits ut i det västsvenska naturgassystemet 

under perioden oktober 2021 till september 2022. Stödet uppgår till 79 öre per förbrukad 

kilowattimme under perioden.  I det västsvenska naturgassystemet ingår 27 000 hushåll. 

Precis som med elprisstödet så är det innehavaren av uttagspunkt som har avtal efter en 

brytpunkt som har rätt till stödet. Brytpunkten för gasstödet är satt till den 1 februari 

2023.  
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Utbetalningen av gasstödet kommer att skötas av fem gasnätsföretag vilka kan ansöka om 

ersättning hos Energimyndigheten för att sedan ge ut till de berörda hushållen. Den 

administrativa börda som utbetalningen innebär ersätta gasföretagen med ett fast belopp 

om 200 000 kr samt 70 kronor för varje mottagare av stödet.  

Stockholms gaskunder exkluderas från stödet 

De ca 49 000 lägenheter med gasspis och närmare 200 flerbostadshus och småhus med 

gasvärme i Stockholmsområdet får inte ta del av stödet. Mellan oktober 2021 till 

september 2022 har priset på gas i Stockholms nät (B2C mätt, Biogas 100) stått på en nivå 

av 1,295 till 1,298 kWh, en ökning med 0,2 procent men väl över det referensvärde om 75 

öre kWh som regeringen utgått ifrån för att bedöma om ett elområde kvalificerar för 

elprisstöd. Därefter tvingades priset upp med 60 % för att till december ställa sig på 2,075 

kr/kWh.  Det motsvarar en kostnadsökning om 12 000 kr för en medianvilla med en 

förbrukning på 15 MWh per år. Kostnadsökningen aktualiserar också behovet av att 

utfärda ett gasprisstöd för november och december av samma slag som elhandelskunderna 

fått besked om. Ett sådant andra stöd bör då inkludera Stockholms såväl som det 

sydvästsvenska gasnätets kunder. Gasnätet i Stockholm är inte ihopkopplat med det 

sydvästsvenska nätet.  

Utbetalningen görs på ett sätt regeringen valt bort för elprisstödet 

Regeringen har för elprisstödet valt att använda Försäkringskassan som myndighet för 

utbetalning av stödet. Försäkringskassan har för detta ändamål efterfrågat 180 miljoner 

kronor och kommer administrera vad som beräknas bli ca 4,4 miljoner utbetalningar. 

Valet av Försäkringskassan som utbetalare har motiverats utifrån rättssäkerhet. 

Utbetalningen av gasstödet omfattar betydligt färre utbetalningar och involverar endast 5 

gasnätsföretag, men utifrån samma rättssäkerhetsskäl som fick regeringen att välja en 

myndighet för utbetalningen av elprisstödet borde det vara motiverat att också välja 

Försäkringskassan för gaskunderna. Det administrativa utbetalningssystem som byggts 

upp av myndigheten skulle även kunna användas för att betala ut gasstödet om 

rättssäkerheten fick samma status för gaskunderna som elkunderna. Tidsramen är dock 

snäv och för ekonomiskt pressade hushåll är det angeläget att utbetalningen kommer dem 

till del snarast. Om ett andra gasprisstöd utfärdas för perioden november-december bör 

Försäkringskassan kunna utföra uppgiften. Utbetalningen av det första gasprisstödet bör 

omgärdas av tydlig information som kan förebygga bedrägerier och svindlerier. 

Med vänliga hälsningar, 
Villaägarnas Riksförbund 

  

 

Kenneth Kanckos 
Förbundsdirektör 


