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REMISSYTTRANDE;  
Utkast till förordning om elpriskompensation  
(Ert diarienummer I2002/00333) 
 

Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för den svenska besöksnäringen. Visita samlar 

drygt 5 640 medlemsföretag med runt 8 120 arbetsställen, huvudsakligen hotell, restauranger, 

caféer, nöjesrestauranger, cateringföretag, konferens-anläggningar, spa, campingföretag, 

vandrarhem, skidanläggningar, nöjes- och djurparker, turistbyråer, museer samt turist- och 

eventföretag. Visita tecknar branschens kollektivavtal och är en medlemsorganisation i 

Svenskt Näringsliv. Som branschorganisation hjälper Visita företagen att växa och utvecklas 

och är besöksnäringens företrädare i politiska frågor.  

 

Visita har tagit del av rubricerat betänkande och får härmed inkomma med följande: 

 

YTTRANDE 
 

 

1. Sammanfattande synpunkter 
 

• Visita hade önskat att regeringen presenterat ett förslag om kompensation för höga 

elpriser som även inkluderade någon form av ekonomiskt stöd till företag inom 

besöksnäringen.  

 

• Besöksnäringen betalar redan idag en hög energiskatt på el och är även hårt pressade 

efter två år av pandemi och restriktioner som kraftigt begränsat lönsamheten i 

näringen. 

 

• För att stödja en hårt ansatt bransch anser Visita att den höga elskatten som 

besöksnäringen betalar tillfälligt slopas under december 2021 samt januari och februari 

2022. 
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2. Visitas synpunkter på förslaget 
 

Redan innan Coronakrisen pressades lönsamheten i besöksnäringen av en hög energiskatt på el. 

Företag inom besöksnäringen går fortsatt igenom en tuff period efter två år av pandemi och 

omfattande restriktioner som påverkat branschen negativt. Även om vi nu  ser en ljusning 

kommer det ta flera år för besöksnäringen att återhämta sig..   

De senaste månadernas skenande elpriser har ytterligare försvårat för våra medlemsföretag. En 

del av Visitas medlemmar har mottagit elräkningar som varit upp till fem gånger högre än vad de 

vanligtvis brukar vara under motsvarande tid. Det innebär en tillkommande kostnadsökning i ett 

läge där man inom branschen redan vänder på varje krona för att det ska gå runt. Energiskatten 

på el har även höjts flera gånger de senaste åren och elpriserna är numera rekordhöga. 

 

Regeringens förslag om kompensation för höga elpriser riktar sig enbart till hushåll och ger inget 

stöd till företag i vår basnäring. Företag inom tjänstesektorn betalar idag full energiskatt på el 

vilket innebär att de ökade elpriserna slår extra hårt. Visita anser därför att även besöksnäringens 

företag kompenseras för de skenande elpriserna. För att rädda jobb och företag anser Visita att  

elskatten tillfälligt slopas under december 2021 samt januari och februari 2022.  

  
 

  

 

 

 

 

Jonas Siljhammar                                                           Marcus Morfeldt                                    

VD                                                                                     Näringspolitisk expert   

                                                                                                   

 


