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Högkostnadsskydd för höga elpriser

• Ett land i flera parallella kriser
• Skjutningarna, den bristande integrationen, inflationen, lågkonjunkturen

– och skenande elpriser 

• Rysslands krig mot Ukraina, och avvecklingen av 

kärnkraften har höjt elpriserna i södra Sverige 

• Högkostnadsskydd är en prioriterad fråga – väldigt 

bra att Svenska kraftnät redan idag kan presentera 

en modell
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Högkostnadsskydd för höga elpriser

• Högkostnadsskydd prioriterat

• En modell som kommer innebära ett 

efterlängtat och välbehövligt stöd för 

svenska hushåll och företag
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Uppdrag att ansöka om att använda intäkter från överbelastning 
för att finansiera nödåtgärder för konsumenter och företag 

2022-10-27



• Intäkter från överbelastning (kapacitetsavgifter) 2022 - 2023

• Nödåtgärder till elanvändare i södra Sverige

• Beakta prioriterad användning av kapacitetsavgifter

• Möjlighet att begära arbetsinsatser från andra myndigheter

• Ansökan till Energimarknadsinspektionen senast 15 nov

Uppdraget



Åtgärder

• Kapacitetsavgifter täcker kostnader enligt 

regelverket

• Reduktion av transmissionsnätstariffen

> Sänkning av energiavgiften

> Sänkning av effekttariffen i två steg

• Tisdag 25 oktober ansökan om att sänka 

balansansvarsavgiften 

• Torsdag 27 oktober 

> ansökan om stöd till elanvändare

> hemställan till regeringen om hantering av 

utbetalning av stödet

• Tisdag 15 november kompletterande 

ansökan
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• Administrativt enkel

• Rättssäker och transparent

• Regelverkens möjligheter

• Elanvändare med eget elnätsavtal får stöd i förhållande till ett 

nationellt referenspris
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Modellen
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Ersättningsnivå = medelpriset i öre/kWh i 

elområdet - nationellt referenspris 

Stöd = ersättningsnivå x din elförbrukning i kWh 

under oktober 2021-september 2022 
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Stödmodell
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Tillgängliga medel



Då Svenska kraftnät saknar förutsättningarna att 

sköta utbetalningen av stödet har vi vänt oss till 

regeringen för hantering av utbetalningarna
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Utbetalning



Högkostnadsskyddet hanteras skyndsamt

• Nu tas ett viktigt steg för att införa ett stöd för 

svenska elkonsumenter (hushåll, företag och 

organisationer)

• Svenska kraftnät har svarat på det uppdrag 

som myndigheten fick den 18 augusti i år

• Nu väntar en oberoende prövning av ansökan 

hos Energimarknadsinspektionen
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Vad gör regeringen?

• Regeringen ska ta fram en lösning på hur 

stödet ska kunna betalas ut till elkunderna

• Arbetet kommer att ske parallellt med 

Energimarknadsinspektionens 

handläggning av frågan 

• Övriga åtgärder för att hålla ner elpriserna
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