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Yttrande över utkast till förordning 

om högkostnadsskydd för elkunder 

som är konsumenter 

Riksrevisionen har getts möjlighet att lämna synpunkter på utkast till förordning 

om högkostnadsskydd för elkunder som är konsumenter.  

Riksrevisionen ser i våra granskningar ofta svagheter i beslutsunderlag (jmf t ex 

Riksrevisorns årliga rapport 2022, dnr 1.2.2-2021-1056). Med utgångspunkt i 

denna generella iakttagelse vill vi här peka på att det i den remitterade 

promemorian saknas ett redovisat resonemang om möjliga risker och effekter av 

att basera ett stöd rörande framtida elpriser på historiska data. Att explicit redovisa 

ett sådant resonemang skulle stärka beslutsunderlaget. 

I den remitterade promemorian beskrivs det föreslagna högkostnadsskyddet på ett 

sätt som gör det tydligt att syftet med högkostnadsskyddet är framåtriktat, mot den 

kommande vintern och de höga elpriser som då kan komma att råda. Samtidigt 

baseras utformningen av stödet på historisk förbrukning, nämligen den 

förbrukning som respektive berörd kund hade under perioden oktober 2021 till 

september 2022. Under denna period har enligt promemorian höga elpriser i 
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huvudsak drabbat elkunder i södra Sverige. Av detta skäl föreslås stöd utgå till 

kunder i elområdena 3 och 4, men inte till kunder i elområde 1 och 2.  

Riksrevisionen bedömer att det ur ett elsystemperspektiv är bra att stödet baseras 

på historisk förbrukning, och inte ges som en rabatt på löpande konsumtion 

eftersom detta skulle riskera att subventionera fram en ökad förbrukning under 

den kommande vintern i ett redan ansträngt elsystem. Dock saknar vi i det 

remitterade underlaget en diskussion kring hur elpriserna i olika delar av landet 

kan komma att skilja sig åt under den kommande vintern. Om prisskillnaderna 

mellan olika elområden under denna period t ex blir mindre än de var under den 

historiska period som utgör grunden för stödet, så finns en uppenbar risk att 

stödet inte når alla de kunder som drabbas av höga elpriser. Många faktorer 

påverkar elpriset och det går inte att med säkerhet prognosticera det framtida 

priset. Som ett exempel noterar vi dock att skillnaderna i pris mellan elområdena 

förefaller ha varit lägre under november 2022 än motsvarande skillnader under 

november 2021 (jmf marknadsdata från https://www.nordpoolgroup.com/). 

 

 

Riksrevisor Helena Lindberg har beslutat detta remissvar. Enhetschef Jörgen 

Lindström har varit föredragande. Enhetschef Jesper Antelius, enhetschef Anna 

Hessel, jurist Daniel Lindén Remstam och revisionsdirektör Johannes Österström 

har deltagit i den slutliga handläggningen. 

Helena Lindberg 

 Jörgen Lindström 
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