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Yttrande över förordning om elstöd till konsumenter för 

november–december 2022 (KN2023/02306) 
 

Villaägarnas Riksförbund har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad utredning och har 

anledning att anföra följande. 

- Förbundet tillstyrker förordningen om elstöd till konsumenter för november-december 

2022. 

Regeringen redovisar i promemorian KN2023/02306 förslag till förordning om elstöd för elkunder 

som är konsumenter. Tidigare elstöd har kallats högkostnadsskydd, något Villaägarnas 

Riksförbund ansåg vara missvisande. Det har nu korrigerats. 

Enligt förslaget ska en fysisk person eller ett dödsbo efter en fysisk person som har avlidit den 31 

december 2022 eller senare ha rätt till elstöd. Stödet baserar sig på förbrukningen under november 

och december 2022.  Så länge inte förbrukningen har överstigit 3 miljoner kWh kan mottagaren få 

129 öre per förbrukad kilowattimme i elområde 4 och 126 öre per förbrukad kilowattimme i 

elområde 3. För elområde 1 och 2 uppgår stödet till 90 öre per förbrukad kilowattimme.  

Ett elstöd för hela landet 

Villaägarnas Riksförbund har i samband med remitteringen av det tidigare elstödet som baserades 

på perioden oktober 2021 till september 2022, kritiserat att flera grupper då blev utan stöd. 

Särskilt betonade vi vikten av att hela Sverige skulle inkluderas utifrån att norra delen av landet 

har ett kallt klimat där det krävs mer energi i uppvärmningen. 

Det är därför med tillfredsställelse som vi konstaterar att elområde 1 och 2 nu inkluderas och vill 

därför tillstyrka det nya aktuella förslaget. Att elområde 1 och 2 nu inkluderas i elstödet grundar sig 

på att elpriserna överstiger referensvärdet för perioden. Därtill angav regeringen i sitt uppdrag till 

Svenska Kraftnät att elstödet skulle beläggas med ett förbrukningstak för vad som kvalificerade till 

stöd. Om lämpligt skulle även förbrukningstaket sättas på olika nivåer av hänsyn till det kallare 

klimatet i norra Sverige där förbrukningen angavs som högre. 
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Det tänkta differentierade förbrukningstaket var ett erkännande från regeringen om att villkoren 

ser annorlunda ut i landet. Svenska kraftnät avstod dock från att sätta ett förbrukningstak med 

hänvisning till för kort utredningstid. Inte heller ansåg man sig kunna differentiera mellan de olika 

delarna av Sverige.  

Om ett förbrukningstak införts hade en differentiering varit angelägen och bidragit till att illustrera 

det faktum att Sverige är stort och förutsättningarna varierar. Norra Sveriges lägre 

medeltemperatur orsakar en högre förbrukning som leder till högre elkostnader. Detta avspeglas 

nu genom att förbrukningen ersätts med 90 öre per kWh.  

Med vänliga hälsningar, 
Villaägarnas Riksförbund 

 

 

 Kenneth Kanckos 
Förbundsdirektör 


