
 

 

 

Sänkt elskatt för besöksnäringen  
 

• Visita anser att energiskatten på el behöver sänkas för 
besöksnäringen  
 

 

Bakgrund 
Elskatten har höjts flera gånger de senaste åren och elpriserna var runt årsskiftet 
2021-2022 rekordhöga. I sammanhanget bör också nämnas att de statliga 
intäkterna till följd av detta stigit markant. Besöksnäringen betalar idag full 
energiskatt på el vilket innebär att de ökade elpriserna slår hårt mot våra 
medlemsföretag. Visita driver därför att energiskatten på el för besöksnäringen 
behöver sänkas. 
 
På sikt bör energiskatten på el för besöksnäringen ligga på samma nivå som för 
övriga basnäringar, såsom exempelvis tillverkningsindustrin. En sänkning av 
elskatten till övriga basnäringars nivå skulle motsvarar kostnaden för ungefär        
2 000 helårsanställda inom besöksnäringen. 

 

 
 



Besöksnäringen är en viktig basnäring och den bransch som anställer störst andel 
unga och utrikesfödda. Det innebär att våra medlemsföretag, med rätt 
förutsättningar, kan vara en del av lösningen på ett av våra stora samhällsproblem 
– att bryta utanförskapet.  

 
Effekterna av pandemin och omfattande restriktioner har påverkat 
besöksnäringen och våra medlemmar mycket negativt. De skenade elpriserna som 
var fallet runt årsskiftet 2021 - 2022 måste därför ses i sammanhanget av att 
besöksnäringen redan tidigare gick igenom ett stålbad.  
 
Under årsskiftet 2021 - 2022 var det många medlemsföretag inom Visita som fick 
kraftigt ökade elkostnader. Exempel finns på hotellmedlemmar som i december 
2021 fick en elfaktura på drygt 260.000 kr, vilket ska jämföras med att en 
genomsnittlig elfaktura för motsvarande månad tidigare år legat på omkring 
60.000 kr. En sådan typ av kraftig och oförutsägbar kostnadsökning är inte hållbar 
och slår direkt mot jobb och företag.  
 
Visitas medlemsföretag har begränsade möjligheter att vara flexibla i sin 
elanvändning och därmed styra sin användning till de tider på dygnet då priserna 
kan vara lägre. Flera faktorer tyder på att de genomsnittliga elpriserna i Sverige, 
inte minst i södra Sverige, kommer vara högre framöver än de tidigare varit och 
detta därmed är ett problem som behöver åtgärdas. 
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