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Om Installatörsföretagen 

Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivareorganisation inom Svenskt Näringsliv. Våra 
3 600 medlemsföretag med 55 000 medarbetare arbetar dagligen med att göra Sveriges energi- 
och klimatomställning möjlig. Installatörsföretagens medlemmar verkar för en ökad 
elektrifiering och energieffektivisering men är neutrala i förhållande till energislag.   

 

Sammanfattning av våra synpunkter 

• Använd flaskhalsintäkterna till energieffektiviserande åtgärder 

• Ge stöd till hela Sverige, det är inte endast södra delarna som fått höjda energipriser 

• Både privatpersoner och företag behöver stöd i närtid 

 

Regeringen remitterade den 30 november 2022 en förordning om högkostnadsskydd för 
elkunder som är konsumenter. Installatörsföretagen har analyserat förordningen och dess 
konsekvenser för energimarknaden i Sverige. 

Installatörsföretagen välkomnar att Svenska kraftnäts flaskhalsintäkter ska komma 
befolkningen och samhället till del. Däremot anser Installatörsföretagen att regeringen bör tillse 
att flaskhalsintäkterna också används för energieffektiviserande åtgärder i bostäder och 
fastigheter, för att den besparande effekten ska bli ekonomiskt långsiktig samt bidra till en 
bättre fungerande energimarknad. 

Regeringen skriver att elkonsumenter har rätt att få ersättning för utgifter för el uttagen från 
elnätet under perioden oktober 2021-september 2022. Ersättningen utgår med 79 öre per 
kilowattimme för elkonsumenter i elområde 4 och med 50 öre per kilowattimme för 
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elkonsumenter i elområde 3. Ersättningen finansieras genom de så kallade flaskhalsintäkter som 
finns hos Svenska kraftnät. 

Installatörsföretagens bedömning av den föreslagna modellen är att dess retroaktivitet är 
gynnsam ur ett energianvändningsperspektiv, på så sätt att utformningen inte eliminerar 
konsumters incitament att fortsatt söka minska sin energianvändning. Det finns dock en viss risk 
att elanvändare förväntar sig fler kontantstöd framöver. Trots att priserna höjts mest i södra 
Sverige så har priserna även stigit i norra delarna. Stödet bör därför utformas så att hela Sverige 
kan ta del av det. 

Den modell som regeringen föreslår saknar positiva effekter på längre sikt. Såväl 
Energimyndigheten som Svenska kraftnät har uttryckt intresse för att använda 
flaskhalsintäkterna till energieffektiviserande åtgärder. En sådan modell skulle bidra till att 
sänka hushållens elkostnader såväl som deras energianvändning, såväl direkt som på lång sikt.  

Installatörsföretagen föreslår regeringen att lyssna på myndigheternas förslag och att använda 
delar av de samlade flaskhalsintäkterna till att stötta energieffektiviserande åtgärder och 
investeringar i bostäder och fastigheter. 
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