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REMISSYTTRANDE;  
Förslag till förordning om elstöd till företag 
(Ert diarienummer KN2023/02353) 
 

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

samlar ca 6000 medlemsföretag med runt 8 590 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 
 

Grunder för förslaget 

Regeringen föreslår en förordning om elstöd till juridiska personer och enskilda 

näringsidkare i syfte att mildra effekterna av höga elpriser. I budgetpropositionen för 

20231 aviserade regeringen att ett elstöd finansierat av intäkter från överbelastning i 

elnätet, s.k. kapacitetsavgifter (ofta kallade flaskhalsintäkter), hos Svenska kraftnät ska 

återföras till elkonsumenter. På uppdrag av regeringen har Svenska kraftnät ansökt hos 

Energimarknadsinspektionen om ett stöd för näringsidkare och juridiska personer, en 

ansökan som godkändes av Energimarknadsinspektionen den 11 januari 2023. 

 

 
1 Prop. 2022/23:1 utg.omr. 21 avsnitt 2.8. 
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Den föreslagna förordningen innebär att företag, definierat som en juridisk person eller 

näringsidkare, efter ansökan hos Skatteverket kan ha rätt till elstöd. Att stödet lämnas till 

juridiska personer innebär att det kan bli aktuellt både för företag och organisationer, 

t.ex. stiftelser, föreningar och registrerade trossamfund. Även kommuner och regioner 

omfattas. Företaget behöver även vara elkund, dvs. ett företag vars köp av el avser eget 

bruk.2 

 

För rätt till stöd krävs att 

• företaget hade rätt att ta ut el i uttagspunkten enligt ett avtal med ett nätföretag 

den 17 november 2022, 

• uttagspunkten finnas i något av de två sydligaste elområdena (elområde 3 och 4), 

• el har tagits ut för förbrukning i uttagspunkten någon gång under oktober 2021–

september 2022, och 

• eluttaget inte berättigar till elstöd enligt förordningen om elstöd till konsumenter 

för oktober 2021–september 2022.  

 

Vidare föreslås vissa ytterligare krav3 för att ett företag ska få ta del av stödet, utöver 

ovan angivna rekvisit och de begränsningar som finns i EU:s statsstödsregler bl.a. att:  

 

• den stödberättigade behöver vara godkänd för F-skatt alternativt uppfylla samma 

krav som för F-skatt om godkännande inte finns.4 

• den stödberättigade inte vid beslutstillfället har statliga skulder hos 

Kronofogdemyndigheten som handläggs som allmänt mål enligt 1 kap. 6 § 

utsökningsbalken. 

 

Ett krav enligt EU:s statsstödsregelverk är att enskilda företag eller en koncern inte kan 

få stöd med mer än 20 mnkr.  

 

Regeringen menar att elstödet lämnas för framtida elkostnader. Beräkningen av stödets 

storlek utgår dock av praktiska skäl från mängden el som har tagits ut för förbrukning 

under oktober 2021–september 2022. Stöd lämnas med 79 öre per kilowattimme för en 

uttagspunkt som finns i det sydligaste elområdet (elområde 4) och med 50 öre per 

 
2 Begreppet ”eget bruk” innebär inte att företaget måste ha konsumerat elen. Om företagets verksamhet 

består i att tillhandahålla lokaler med el till hyresgäster eller motsvarande anses den el som behövs för 

tillhandahållandet vara använd för eget bruk även om den i slutändan konsumeras av hyresgästen.  
3 Förutsättningar för stöd finns i 8 -13 §§ i den föreslagna förordningen om elstöd till företag. 

4 Detta gäller dock inte för sådana stiftelser, föreningar eller registrerade trossamfund som undantas från 

skattskyldighet enligt 7 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), privatbostadsföretag enligt 2 kap. 17 § 

inkomstskattelagen, dödsbon och samfällighetsföreningar.  
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kilowattimme för uttagspunkter i elområde 3. Svenska kraftnät har uppskattat det 

sammantagna stödbeloppet till cirka 29 mdkr. Antalet uttagspunkter som kan förväntas 

bli föremål för elstöd till företag uppgår till cirka 600 000, men eftersom ett företag kan 

ha mer än en uttagspunkt beräknas antalet ärenden bli färre än 600 000. 

 

Skatteverket är den myndighet som ansvarar för hanteringen och utbetalningen av 

elstödet. Den beräknade kostnaden för Skatteverkets hantering är osäker men den 

beräknas inte överstiga 400 mnkr, kostnader som Svenska kraftnät får ta från 

kapacitetsavgifterna för att ersätta Skatteverket.  

 

 

 

Visitas synpunkter på förslaget 
 

Visita välkomnar att regeringen nu har överlämnat ett förslag till förordning för elstöd 

till företag. Återbetalningen bidrar till att dämpa de kostnadsökningar på el som har 

drabbat och kommer drabba besöksnäringen. Det är positivt att det nu finns ett datum 

från när det är möjligt att ansöka om elstöd men det är anmärkningsvärt att möjligheten 

till att inkomma med ansökningar dröjer ända fram tills 30 maj.  

Det är därmed högst olyckligt att det kommer dröja fram tills sommaren 2023 innan 

återbetalningen av flaskhalsintäkterna de facto kan komma företagen till del. Detta är 

klart senare än vad våra medlemsföretag räknat med och inte i linje med tidigare 

politiska utfästelser. Att detta sker i ett allmänt alltmer ansträngt ekonomiskt läge ökar 

sårbarheten och den negativa effekten av att elstödet dröjer för våra medlemsföretag. 

Visita anser att det är problematiskt att förordningen innehåller ett förslag på tak om 20 

miljoner kronor. Att taket beräknas på koncernnivå och inte för varje enskild 

näringsidkare förstärker denna problematik. Detta innebär tydliga avsteg från 

konkurrensneutralitet då företag kommer att behandlas olika beroende på storlek och 

organisationsform. Större företag kommer missgynnas i förhållande till mindre.  

Visita är kritiska mot att den föreslagna modellen för utformning av elstödet kan komma 

att innebära att hyresgäster som saknar eget elnätsabonnemang ej kommer erhålla något 

elstöd.  

För det första anser Visita att det tydligt borde framgå av förordningen att en hyresvärd 

som fakturerar en hyresgäst för elen ska låta stödet komma hyresgästen till del. Det är 

nämligen tusentals hyresgäster som erlägger betalning för elkostnaderna för såväl 

lokalen som fastigheten i stort till hyresvärden. Det förefaller oss orimligt att stödet nu 
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kan komma att tillfalla andra än de som de facto haft kostnaderna som stödet är tänkt att 

kompensera med tanke på den föreslagna definitionen av elkund. 

För det andra innebär taket på 20 miljoner kronor även en klart begränsande faktor för 

många fastighetsägare som i sin tur är de aktörer som många av våra medlemmar hyr 

sina lokaler av. Då många stora fastighetsägare kommer slå i taket på 20 mnkr blir 

möjligheten att skicka vidare stöd till hyresgästerna begränsad.  

Visita hade önskat en modell på elstöd som garanterat att återbetalningen verkligen nått 

fram till de företag som sett sina elräkningar öka kraftigt. En mer lämplig modell vore att 

den elkostnad som direkt härrör till elförbrukningen hos den enskilda hyresgästen inte 

räknas med i takbeloppet för fastighetsägarens koncern och att det relevanta takbeloppet 

för fastighetsägaren endast borde gälla de gemensamma driftskostnaderna för 

fastigheten.  

Visita avstyrker därför regeringens förslag till definition av elslutkund och anser att 

förslaget bör omarbetas i enlighet med ambitionen i Svenskt Näringslivs och 

Fastighetsägarnas gemensamma förslag till definition av begreppet elslutkund enligt 

nedanstående. 

• Stödmottagare/Elanvändare verksamhetsändamål: näringsidkare eller 

juridisk person som tar ut el direkt från ett nätföretags elnät i en eller flera 

uttagspunkter, eller via hyresvärds uttagspunkt, för verksamhetsändamål i 

Sverige5 

Denna definition av begreppet elslutkund skulle möjliggöra att lokalhyresgäster blir 

stödberättigade, oavsett om de har eget elnätsabonnemang eller ej. Detta skulle även 

medföra att fristående restauranger och caféers egen elförbrukning inte av lagtekniska 

skäl faller under fastighetsägarens koncerntak. 

Visita vill även betona vikten av att företag kan börja ansöka om ersättning den 30 maj 

som utlovats. Ansökan bör utformas så enkelt som möjligt för att minska det 

tillkommande administrativa arbetet. Visita förväntar sig att Skatteverkets hantering av 

inkommande ansökningar sker skyndsamt och effektivt för att därmed möjliggöra att 

elstödet kommer våra medlemmar till del så fort som möjligt. Med tanke på den höga 

kostnadsersättning som beräknas för Skatteverkets handläggning av ärendet anser vi att 

elstödet till företag bör kunna nå våra medlemsföretag kort efter att ansökan lämnats in.  

 
5 Fastighetsägarna och Svenskt Näringsliv gemensam inlaga till Regeringskansliet 24/1 – 2023 
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Som tidigare beskrivits utgör elstödet till företag en återbetalning av flaskhalsintäkter 

som Svenska Kraftnät tidigare erhållit. Visita vill därmed understryka vikten av att 

Skatteverket, i egenskap av ansvarig myndighet för hantering och utbetalning av 

elstödet, hanterar detta ärende som just en återbetalning och inte som ett skatteärende. 

 

Avslutningsvis 

Avslutningsvis vill vi betona att överväganden om kompletterande åtgärder eller en 

omarbetade definition av elslutkund inte får ske till priset av ytterligare förseningar. Det 

är av yttersta vikt att företag kan börja ansöka om ersättning den 30 maj och att 

utbetalningarna av elstödet därefter kan inledas omgående.  

 

Visita står naturligtvis till Klimat- och näringslivsdepartementets förfogande för 

förtydligande och fortsatt dialog om så önskas. 
 

 

  
 

  

 

 

 

 

Jonas Siljhammar                                                           Marcus Morfeldt                                    

VD                                                                                     Näringspolitisk expert   

                                                                                                   

 


