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Lägesbild elförsörjning

Föregående vecka (1–9 januari)

• Relativt låga elpriser

• Relativt milda utomhustemperaturer 

i hela landet

• God tillgång på kraftproduktion i 

form av vind-, vatten- och kärnkraft

• Finska kärnkraftverket OL3 har producerat ca 1500 MW

• Stadig export av fossilfri el till 

grannländer

• Fyllda gaslager i Europa Elområde
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Lägesbild elförsörjning
Kommande vecka

• Prognos på måttliga elpriser

• Fortsatt stora osäkerheter framöver 

då väder är en avgörande faktor

• Viktigt att fortsätta med åtgärder på 

kort och lång sikt för att mildra 

energikrisen, öka vår 

motståndskraft och värna vårt 

näringsliv och konkurrenskraft
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Kraftsamla Spara Stötta 

• Elstöd till hushåll med 

elpriser över 75 öre

• Elstöd till företag med 

elpriser över 75 öre

• Stöd till elintensiva företag

• Gasstöd till hushåll

• Utökat skatteanstånd till 

företag

• Nytt: elstöd till hushåll i 

hela Sverige

• Regeringsuppdrag om 

upphandling av 

förbrukningsflexibilitet 

• Pågående 

regeringsuppdrag via 

Energimyndigheten om 

energibesparing inom 

statliga förvaltningar 

• Nationell kampanj om att 

spara el: Varje 

kilowattimme (kWh) räknas

• SvK har avtalat med 

kraftproducenter för att

stötta driften av elsystemet

• I BP23 avskaffas

kraftvärmeskatterna

• Lagrådsremiss om 

bestämmelser kring 

aggregeringstjänster

• Regeringsuppdrag om 

försörjningstrygghet i 

energisektorn



Stöd till hushåll och företag
• Elstöd till hushåll

• Regeringen har beslutat om en ny förordning för att Försäkringskassan ska kunna betala ut 
ett generellt elstöd till hushåll där elpriset översteg 75 öre i snitt oktober 2021 till sept 2022, 
dvs i elområdena 3 och 4.

• Generellt elstöd till näringsidkare och juridiska personer
• Svenska kraftnät har inkommit med en ny ansökan till Energimarknadsinspektionen om att 

kunna betala ut medel till näringsidkare och juridiska personer. Regeringen planerar att 
remittera en förordning i samband med att Energimarknadsinspektionen godkänner ansökan. 
Bygger på samma modell som tidigare men justerad pga statsstödsregler.

• Riktat stöd till elintensiv industri
• Statsstödsanmälan pågår och ett beslut från EU-kommissionen väntas under januari månad. 

En förordning för ansökningsprocess kommer att beslutas i samband med EU-kommissionens 
beslut.

• Skatteanstånd till företag.
• Remiss till den 16 januari. Regleringen träder i kraft den 13 februari 2023. 

• Gasstöd till hushåll
• I nästkommande ändringsbudget för 2023. I samband med att propositionen läggs kommer en 

förordning att remitteras. 



Regler för användning av intäkter från överbelastning 

för att finansiera nödåtgärder för hushållen 

• Kapacitetsavgifter tillfaller Svenska kraftnät och uppstår när det förekommer 

prisskillnader mellan elområden inom Sverige eller mellan nationsgränserna 

till Sverige. 

• Legala förutsättningar: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

2019/943 reglerar hur kapacitetsavgifter får användas. 

• EU:s krisåtgärder: 
• Den 23 mars 2022 beslutades en tillfällig krisram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin till följd av 

Rysslands angrepp mot Ukraina

• Rådets förordning (EU) 2022/1854 av den 6 oktober 2022 om en krisintervention har för att komma tillrätta med 

de höga energipriserna trätt i kraft den 8 oktober 2022 som innebär utökade möjligheter för detta ändamål 

under 2022 och 2023.
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Höga elpriser i november och december

• Elpriserna under månaderna november och december 2022 varit tidvis 

mycket höga i hela landet.

• Detta under en period när hushållen har haft en högre förbrukning främst 

på grund av uppvärmning av bostäder

• Kunderna har sparat 6 procent i november 2022 jämfört med november 

2021 och ca 7 procent i december 2022 jämfört med december 2021

• Relativt små skillnader i elpriset mellan södra och norra Sverige under 

perioden (ca 200 procent högre elpris förra stödperioden, medan bara ca 

25 procent högre i skillnad nu)
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Volatila elpriser nov-dec

Genomsnittligt spotpris dec-nov 2022 SE1 SE2 SE3 SE4

Nov 1,22 1,22 1,31 1,35

Dec 2,1 2,1 2,69 2,71

November

Dagsmin 0,21 0,21 0,21 0,21

Dagsmax 4,25 4,25 4,25 4,25

December

Dagsmin 0,1 0,1 0,1 0,1

Dagsmax 4,84 4,84 4,84 4,84



Nytt elstöd till hushåll i hela Sverige

• Svenska kraftnät får nytt uppdrag att ta fram utökat 

elstöd till hushåll i hela Sverige

• Det utökade elstödet bör bygga på tidigare modell

• Tidigare modell skulle innebära 

• stöd till hushåll där elpriset i snitt överstigit 75 öre 

under stödperioden (nov-dec). 

• Genomsnittligt spotpris minus 75 öre utgör ersättning 

per kWh för förbrukning under nov och dec

•



Nytt elstöd till hushåll i hela Sverige

• Nytt: Höga spotpriser i hela landet nov-dec: alla 
hushåll i hela landet bedöms få stöd

• Nytt: SvK ska pröva frågan om ett förbrukningstak
förutsatt att det inte försenar utbetalningarna. 

• Nytt: SvK ska pröva om förbrukningstaket kan ta 
hänsyn till högre elförbrukning på grund av kallare 
klimat.  



Nytt elstöd till hushåll i hela Sverige

• Svenska kraftnät ska inkomma med en ny ansökan till 

Energimarknadsinspektion för perioden november –

december 2022.

• När Energimarknadsinspektionen godkänt går regeringen 

vidare och remitterar en förordning

• Planeringen att förordningen kommer att beslutas under 

februari månad
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