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Yttrande över utkast till förordning om gasprisstöd (KN2023/02086) 

 

Naturvårdsverkets ställningstagande 

Naturvårdsverket har inga synpunkter på det remitterade utkastet till 

förordning om gasprisstöd. 

Naturvårdsverket anser att införandet av ett gasprisstöd snarast möjligt bör 

kombineras med ett stöd, eller annat lämpligt styrmedel, för konvertering bort 

från fossilgas till andra energibärare. 

Skäl 

I den remitterade konsekvensanalysen för förordning om gasprisstöd lämnas en 

bedömning om konsekvenserna för klimatet. Gasprisstödet anges vara ett 

retroaktivt stöd som inte bör öka användningen av gas och därför inte bedöms 

få en negativ påverkan på klimatet.  

I konsekvensanalysen anges vidare att det av budgetpropositionen för 2023 

framgår att planeringen både i klimatpolitiken och hos aktörerna behöver 

utgå från att användning av fossila bränslen, i alla tillämpningar, ska upphöra. 

Gasprisstödet beskrivs som en temporär, retroaktiv och extraordinär åtgärd. 

Därför bedöms förslaget inte heller innebära någon signal om 

subventionering av fossila bränslen, som potentiellt kan öka utsläppen. 

När regeringen i december 2022 aviserade införandet av ett gasprisstöd 

angavs att gasprisstödet ska motsvara det elstöd som införts och uppgår till 

samma belopp, 79 öre per kilowattimme. 

Regeringen har under januari 2023 fattat beslut om förberedande åtgärder för 

ett nytt elstöd, riktat till hushåll i hela Sverige och avsett som ersättning för 

hushållens elkostnader under november och december 2022. Oavsett om 

också gasprisstödet förlängs till en period efter september 2022 för att fortsatt 

motsvara elstödet, anser Naturvårdsverket att det inte kan uteslutas att 

införandet av gasprisstöd utgör en signal om subventionering av fossila bränslen, 

i och med att det kan uppstå en förväntan på att hushållens höga energikostnader 

ska kompenseras med någon form av stöd. 
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I budgetpropositionen för 2023 ingick en satsning på 379 miljoner kronor för 

energieffektivisering, däribland ett ekonomiskt investeringsbidrag för 

konvertering av uppvärmningssystem i småhus som i dag värms med 

direktverkande el eller gas. 

Mot bakgrund av detta ser Naturvårdsverket skäl att framhålla vikten av att 

införande av ett gasprisstöd snarast möjligt kombineras med ett stöd, eller 

annat lämpligt styrmedel, för konvertering bort från fossilgas till andra 

energibärare för de hushåll som den remitterade förordningen avser. 

 

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Björn Risinger efter 

föredragning av tillförordnade avdelningschefen Johan Bogren.  

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit enhetschefen Jenny Oltner 

och handläggarna Tea Alopaeus, Petter Larsson Garcia och Anders Hallberg.  

 

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  

För Naturvårdsverket 

Björn Risinger 

   Johan Bogren 
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kn.e.remissvar@regeringskansliet.se 

 


