
Stöd för höga elpriser 
 

 
 
 
Regeringen tillsammans med generaldirektören för Svenska Kraftnät presenterade i förra 
veckan ett förslag på hur det i valrörelsen utlovade stödet kommer att se ut. 
 
Svenska Kraftnät har tid på sig till den 15:e november varefter Energimarknadsinspektionen 
avgör om förslaget är genomförbart med hänsyn till de lagar och regler som gäller. 
 
Parallellt tar Näringsdepartementet nu fram förslag på hur detta ska genomföras och vem 
som ska ansvara för utbetalningen av stödet. 
 
För vårt elområde 3 ser förslaget ut så här: Alla med ett elabonnemang får en återbetalning 
på 50 öre/kWh för all förbrukad elenergi under perioden 1:a oktober 2021 till och med 30:e 
september 2022. 
 
Utbetalningen görs till abonnemangsägaren, i vårt fall till Brf Karlberga Park. Föreningens 
styrelse har nu beslutat att återbetalningen från Svenska Kraftnät ska betalas vidare till våra 
medlemmar. Du kan själv räkna ut vad du får tillbaks genom att lägga ihop din förbrukning 
enligt HSB:s avier för ovanstående tid och multiplicera med 50 öre. Observera att din 
förbrukning för september 2022 har du ännu inte fått HSB:s avi för, den kommer först i 
december. Däremot kan du läsa av förbrukningen på din elmätare med hjälp av de 
inloggningsuppgifter som du fått tidigare. Där kan du dessutom se förbrukningen för 
samtliga aktuella månader. 
 
Genomsnittsförbrukningen för våra 50 lägenheter motsvarar en återbetalning med  
1 329 kr/lägenhet, mer för de större förbrukarna och mindre för de som använt mindre 
elenergi. 
 
Utbetalningen från Svenska Kraftnät kommer antagligen att göras i början av nästa år, och 
därefter ska HSB betala ut till medlemmarna troligen i samband med den närmast följande 



omgången lägenhetsavier, som skickas ut i början av mars. Summan kan i så fall räknas av på 
den avi som ska betalas den 31:a mars. 
 
Tidplanen är bara en gissning, och inget löfte. Och som sagt, det förutsätter att 
Energimarknadsinspektionen godkänner utbetalningarna. 
 
Observera också att något energistöd för perioden efter den 30 september i år finns det 
varken förslag eller beslut på.  
 
Telge Nät har samtidigt meddelat att de från och med den 1:a november till och med den 
31:a mars går in i höglasttid, som under den här perioden gäller på helgfria vardagar kl. 
07:00 – 20:00. Under denna tid kommer elöverföringsavgiften att vara  9,13 öre/kWh. Det är 
alltså viktigt att alla våra medlemmar tänker igenom användningen av elenergin så att mesta 
möjliga förbrukas på låglasttid dvs. kl. 20:00 – 07:00 helgfria vardagar. Tvättmaskin, 
diskmaskin, laddning av elbilar är sådant som är påverkbart. (Tänk bara på tystnadskravet 
enligt våra ordningsregler 22:00 – 06:00.) EcoGuard, som är vår leverantör av elmätare för 
lägenheterna och som ansvarar för överföringen av förbrukningen till HSB för debitering, 
arbetar just nu för att före vintern få systemet att fungera för den uppdelade debiteringen 
mellan låglast och höglast. 
 
Avierna, som innehåller din elenergiförbrukning under höglastperioden enligt ovan, skickas 
ut först i mars 2023 och innehåller då förbrukning och kostnad för november 2022 till och 
med januari 2023. 
 
Karlberga den 4:e november 2022 
Styrelsen  


