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Elkostnadsstöd för elintensiva 
företag 
Stöd som lämnas enligt förordning (2023:66) om elkostnadsstöd till vissa särskilt 

drabbade företag, riktar sig till företag i hela Sverige som använder mycket el i sina 

processer och har drabbats hårt av höga elpriser hösten 2022. Sista dag för ansökan 

är 17 april 2023. 
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1 Elkostnadsstöd 

Regeringen har gett Energimyndigheten i uppdrag att hantera ansökningar om och 

utbetalningar av statligt stöd till elintensiva företag som drabbats hårt av energikrisen.  

Förordning (2023:66) om elkostnadsstöd till vissa särskilt drabbade företag  

Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt stöd till företag som har drabbats av 

stora elkostnadsökningar.  

Syftet med stödet är att förbättra vissa särskilt drabbade företags möjligheter att mildra 

konsekvenserna av den pågående energikrisen 

Stöd lämnas för perioden oktober–december 2022 (stödperioden).  

Företag som uppfyller förutsättningarna har efter ansökan rätt till stöd.  

Sista dag för att ansöka om stöd är den 17 april 2023 därefter upphör möjligheten att 

ansöka.  

Beslut fattas löpande och du kan följa din ansökan via mina sidor.  

Första dag för ansökan Sista dag för ansökan 

6 mars 2023 17 april 2023 

2 Förutsättningar för stöd 

Ett företag har efter ansökan rätt till stöd om kvoten av företagets elanvändning under 

kalenderåret 2021 och företagets årsomsättning under kalenderåret 2021 är minst 0,015 

kWh/krona. Med elanvändning menas den el som företaget enligt ett avtal med ett 

nätföretag har tagit ut från elnätet i en eller flera uttagspunkter i Sverige och som inte avser 

uppvärmning av fastigheter.  

 

Elkostnadsstöd – Räkna ut hur mycket stöd ditt företag kan få här 

 

Förutsättning för stöd är även att stödet per företag uppgår till minst 50 000 kronor och att 

företaget har genomfört energieffektiviseringsåtgärder de senaste 3 åren eller har för avsikt 

att vidta energieffektiviseringsåtgärder under det innevarande året.  

 

Stöd får inte lämnas till ett företag som: 

1. är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som 

förklarar ett stöd från en svensk stödgivare olagligt och oförenligt med den inre 

marknaden, eller 

https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2023-02/SFS2023-66.pdf
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-vill-energieffektivisera-min-organisation/ekonomiska-stod-och-radgivning/elkostnadsstod-for-foretag2/
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2. omfattas av sanktioner antagna av Europeiska unionen med anledning av Rysslands 

angrepp mot Ukraina i enlighet med punkt 47 i Europeiska kommissionens meddelande 

Tillfällig krisram för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin till följd av Rysslands 

angrepp mot Ukraina (2022/C 426/01). 

3 Så här ansöker du – börja direkt 

Ansökan skickas in via Energimyndighetens e-tjänst (Mina sidor). Observera att det 

kan ta ett par dagar innan ni har alla behörigheter så att ni kan skicka in er ansökan.  

För att kunna skicka in er ansökan om stöd behöver ni förbereda er genom att: 

1. Använd vårt beräkningsverktyg för att ta reda på om ditt företag har rätt till stöd. 

2. Om någon annan än firmatecknaren ska göra ansökan hos Energimyndigheten 

måste firmatecknaren dela ut fullmakt till ett ombud via Mina ombud. 

3. Logga in på Mina sidor  https://minasidor.energimyndigheten.se/ och ansök om 

behörighet till e-tjänsten Elkostnadsstöd för företag. Ansök om behörighet 

direkt, eftersom det kan ta ett par dagar att få behörigheten. 

4. Ta fram samtliga uppgifter och underlag som behöver bifogas er ansökan  

5. Var noggrann – uppgifterna i en ansökan om stöd ska lämnas på heder och 

samvete 

6. Ladda upp underlag – När ansökan skickats in via Mina sidor kommer du inom 

ett dygn få ett e-postmeddelande med instruktioner för hur underlag som behöver 

bifogas er ansökan ska skickas in.  

7. Ansökan om stöd ska ha inkommit senast 17 april 2023. En ansökan omfattar 

ansökningsformuläret som skickas in via mina sidor och underlaget som skickas 

in genom att laddas upp.  

Observera att det ovan sagda innebär att processen sammanlagt kan ta tre till fyra dagar, 

varför processen behöver påbörjas i god tid innan den 17 april 2023.  

3.1 Vem kan ansöka? 

Ansökan ska göras av firmatecknare eller av ombud som har en fullmakt registrerad hos  

Mina ombud. Firmatecknare delar ut fullmakt till ett ombud via e- tjänsten Mina ombud 

som är en nationell tjänst för digitala fullmakter, där du som företagare kan dela ut en 

digital fullmakt till ett ombud. Denna tjänst förvaltas av Bolagsverket, om ni har 

problem att använda mina ombud ska ni mejla till: minaombud@bolagsverket.se. 

3.2 Ansök om behörighet 

Ansökan skickas in via Energimyndighetens e-tjänst (mina sidor). Du som är firmatecknare 

eller är ombud (med fullmakt) behöver ansöka om behörighet till e-tjänsten innan du kan 

skicka in ansökan.   

https://minasidor.energimyndigheten.se/
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-vill-energieffektivisera-min-organisation/ekonomiska-stod-och-radgivning/elkostnadsstod-for-foretag2/
https://minaombud.se/
https://minasidor.energimyndigheten.se/
https://minasidor.energimyndigheten.se/
https://minaombud.se/
https://minasidor.energimyndigheten.se/minaombud@bolagsverket.se
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Logga in med Bank-id på minasidor.energimyndigheten.se och ansök om behörighet till e-

tjänsten för Elkostnadsstöd för elintensiva företag. (Det kan ta ett par dagar att få 

behörigheten.) 

Du får ett mejl när din behörighet till e-tjänsten är beviljad och då kan du logga in på Mina 

sidor och påbörja din ansökan. 

3.3 Inlämning av ansökan 

Använd minasidor.energimyndigheten.se för att skriva din ansökan.  

När du har fått behörighet till e-tjänsten Elkostnadsstöd för företag kan du logga in på 

Mina sidor med bank-id och skapa ett ansökningsärende och där följa anvisningarna för 

att fylla i era uppgifter. Spara dina uppgifter på varje sida.  

För att skicka in ansökan klicka på ”förhandsgranska” och skicka in första delen av er 

ansökan om stöd. 

Inom 24 timmar efter att du skickat in din ansökan får du ett e-postmeddelande med 

instruktioner om hur du laddar upp underlag till ärendet. Titta i din skräppost om du inte 

hittar något e-postmeddelande från Energimyndigheten.  

Ansökan om stöd ska ha inkommit senast 17 april 2023. En ansökan omfattar 

ansökningsformuläret som skickas in via mina sidor och underlaget som skickas in genom 

att laddas upp. 

Efter den 17 april 2023 upphör möjligheten att ansöka om stöd.   

Observera att det ovan sagda innebär att processen sammanlagt kan ta tre till fyra dagar, 

varför processen behöver påbörjas i god tid innan den 17 april 2023.  

Om du behöver hjälp, ring 016-544 20 00 eller mejla oss på 

elkostnadsstod@energimyndigheten.se.  

4 Vad ska finnas med i ansökan? 
I ansökan ska följande uppgifter anges:  

1. uppgifter om det företag som ansöker om stöd, 

2. de uppgifter som krävs för att bedöma om företaget är berättigat till stöd.  

3. hur stor andel av företagets elanvändning som avser uppvärmning av fastighet,  

4. företagets elanvändning under stödperioden,  

5. företagets genomsnittliga elkostnad under stödperioden och kalenderåret 2021,  

6. anläggnings-id för de aktuella uttagspunkterna,  

7. stöd som företaget har beviljats för samma stödberättigande kostnader, 

https://minasidor.energimyndigheten.se/
https://minasidor.energimyndigheten.se/
mailto:elkostnadsstod@energimyndigheten.se
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8. uppgifter om huruvida kriterierna för anknutna företag enligt artikel 3.3 i bilaga I 

till förordning (EU) nr 651/2014 är uppfyllda för det sökande företaget och ett 

eller flera andra företag, 

9. uppgifter om stöd som andra anknutna företag än det sökande företaget har 

beviljats enligt denna förordning, 

10. uppgifter om stöd som det sökande företaget och dess anknutna företag har 

beviljats enligt förordningen (2022:1363) om statligt stöd för ökade 

bränslekostnader för yrkesfiskare och enligt förordningen (2022:1365) om statligt 

stöd för ökade kostnader inom jordbrukssektorn, och   

11. övriga uppgifter som Energimyndigheten behöver för att kunna fatta beslut om 

stöd 

4.1 Underlag som ska bifogas ansökan: 

Till de uppgifter som anges i ansökan ska följande underlag bifogas när den skickas in: 

1. Underlag som styrker företagets årsomsättning under kalenderåret 2021 

2. Underlag som styrker företagets elanvändning och elkostnader under kalenderåret 

2021. 

3. Underlag som styrker företagets elanvändning och elkostnader under oktober–

december 2022. 

4. Underlag om lokalytan på företagets fastigheter.  

5. Energikartläggningsrapport eller energideklaration om företaget de senaste fem 

åren har tagit fram en sådan rapport eller deklaration.  

6. Beslut om stöd som företaget har beviljats för samma stödberättigande kostnader 

7. Beslut om stöd som andra anknutna företag än det sökande företaget har beviljats 

enligt denna förordning och beslut om stöd som det sökande företaget och dess 

anknutna företag har beviljats enligt förordningen (2022:1363) om statligt stöd 

för ökade bränsle- SFS 2023:66 4 kostnader för yrkesfiskare och förordningen 

(2022:1365) om statligt stöd för ökade kostnader inom jordbrukssektorn.  

 

Företaget ska på begäran av Energimyndigheten lämna de ytterligare handlingar eller 

uppgifter som behövs för prövningen. 

Ett företag som har ansökt om stöd eller beviljats stöd enligt denna förordning ska till 

Energimyndigheten anmäla om de uppgifter som lämnats till myndigheten visar sig vara 

felaktiga eller om det inträffat sådana förändringar som kan påverka rätten till stöd eller 

stödets storlek. 

5 Stödets storlek 

Stöd lämnas med 50 procent av de stödberättigande kostnaderna, som mest kan ett företag 

få upp till 2 miljoner euro. Maxbeloppet gäller gemensamt för det sökande företaget och 

dess anknutna företag. En förutsättning för stöd är att stödet beräknas uppgå till minst 50 

000 kronor.  
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Stödet ska minskas med annat stöd som det sökande företaget och dess anknutna företag 

har beviljats för samma stödberättigande kostnader. Maxbeloppet beräknas på det 

sammanlagda stöd som det sökande företaget och dess anknutna företag har beviljats för 

enligt: 

• Förordning 2023:66 om elkostnadsstöd till vissa särskilt drabbade företag, 

• Förordning (2022:1363) om statligt stöd för ökade bränslekostnader för 

yrkesfiskare och 

• Förordningen (2022:1365) om statligt stöd för ökade kostnader inom 

jordbrukssektorn.  

5.1 Stödberättigande kostnader 

Stödberättigande kostnader ska beräknas som företagets elanvändning under 

stödperioden multiplicerat med de ökade elkostnaderna.  

De ökade elkostnaderna ska beräknas som differensen mellan företagets genomsnittliga 

elkostnad under stödperioden (kronor/kWh) och företagets genomsnittliga elkostnad 

under kalenderåret 2021 (kronor/kWh) multiplicerat med en faktor om 1,5.  

Den elanvändning under stödperioden som läggs till grund för beräkningen får inte 

överstiga 70 procent av elanvändningen under stödperiodens motsvarande period 2021. 

5.1.1 Beräkningsformel för stödberättigade kostnader: 

Gör en preliminär beräkning för att se hur mycket stöd ditt företag kan få och om 

du uppfyller kriterierna på minst 0,015kWh per omsatt krona under 2021(exklusive 

uppvärmning)  

elanvändning under stödperioden × (genomsnittlig elkostnad under stödperioden – 

(genomsnittlig elkostnad under kalenderåret 2021 × 1,5)) 

Du kan även använda detta beräkningsverktyg, länk till beräkningsverktyg. 

5.1.2 Vilka elkostnader avses? 

Med elkostnader avses kostnader som företaget har haft för förbrukning av el i företagets 

uttagspunkt eller uttagspunkter (en uttagspunkt är anslutningen mellan din elanläggning 

och ditt elnätsföretags elnät).  

Med elkostnader avses inte  

• elnätsavgifter,  

• kostnader som utgörs av mervärdeskatt som medför rätt till avdrag eller 

återbetalning, eller 

• energiskatt.  

https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-vill-energieffektivisera-min-organisation/ekonomiska-stod-och-radgivning/elkostnadsstod-for-foretag2/
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6 Vad händer efter att ansökan har lämnats in?  

När ansökan har inkommit granskas den av Energimyndighetens handläggare för att 

säkerställa att ansökan är komplett och att alla formella krav är uppfyllda. En ansökan 

omfattar ansökningsformuläret som skickas in via mina sidor och underlaget som skickas 

in genom att laddas upp. 

Energimyndigheten kan komma att begära in kompletterande handlingar som behövs för 

prövningen.  

Energimyndigheten fattar beslut löpande. 

 

Du kan följa vad som händer i ditt ärende på Mina sidor. 

7 Beviljat stöd 

När ansökan om stöd beviljats kommer hanteringen av utbetalning av stöd att inledas.  

7.1 Utbetalning av stöd 

Ni anger i ansökan vilket konto ni vill få pengarna utbetalade till, beviljat stöd utbetalas i 

samband med att ansökan beviljas. Det kan ta upp till 7 arbetsdagar, efter beslut, innan 

pengarna är tillhanda på angivet konto.  

7.2 Underrättelseskyldighet angående stöd  

Ett företag som har ansökt om stöd eller beviljats stöd enligt denna förordning ska till 

Energimyndigheten anmäla om de uppgifter som lämnats till myndigheten visar sig vara 

felaktiga eller om det inträffat sådana förändringar som kan påverka rätten till stöd eller 

stödets storlek. 

7.3 Återbetalning  

Den som har tagit emot stöd är återbetalningsskyldig om   

• stödmottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att 

stödet har bestämts felaktigt eller med för högt belopp,  

• stödet av någon annan orsak har bestämts felaktigt eller med för högt belopp och 

stödmottagaren skäligen borde ha insett detta, eller 

• villkoren för stödet inte har följts. 

 

På det belopp som en stödmottagare är återbetalningsskyldig för ska ränta betalas från och 

med den dag som infaller en månad efter det att beslut om återkrav har fattats och efter en 

räntesats som vid varje tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter. 

https://minasidor.energimyndigheten.se/
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7.4 Återkrav 

Om stödmottagaren är återbetalningsskyldig ska Energimyndigheten besluta att helt eller 

delvis kräva tillbaka stödet med ränta. Kravet eller räntan får sättas ned helt eller delvis 

om det finns särskilda skäl. 

8 Överklagande 

Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Linköping i enlighet med 40 § 

förvaltningslagen (2017:900). Överklagandet ska vara skriftligt. 

Senaste dag för att överklaga 

Inom tre (3) veckor från den dag då du tog emot beslutet måste ditt överklagande ha 

kommit in till Statens energimyndighet (Energimyndigheten). 

I ditt överklagande ska du 

1) Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets diarienummer, 

2) redogöra för vad du tycker är fel i beslutet, varför du vill att beslutet ska ändras 

och på vilket sätt du vill att beslutet ändras, 

3) om du hänvisar till handlingar eller uppgifter behöver du bifoga dessa handlingar 

till ditt överklagande, 

4) uppge dina kontaktuppgifter så att förvaltningsrätten kan nå dig: namn, 

personnummer eller organisationsnummer, postadress, e-postadress och 

telefonnummer. 

Om du anlitar ett ombud ska fullmakt för ombudet bifogas överklagandet. En sådan 

fullmakt ska innehålla uppgift om ombudets namn och kontaktuppgifter samt uppdragets 

omfattning. Om ombudet får sätta någon annan i sitt ställe, ska även detta framgå av 

fullmakten. 

Vem tar emot överklagandet? 

Du ska skriva att du vill överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Linköping, men du ska 

ändå skicka överklagandet till Energimyndigheten. 

E-postadress 

registrator@energimyndigheten.se 

Postadress 

Statens energimyndighet 

Box 310 

631 04 Eskilstuna 

Vad händer sedan? 

Energimyndigheten prövar först om ditt överklagande har kommit in i rätt tid. Om det har 

kommit in för sent kan överklagandet avvisas. Annars överlämnar Energimyndigheten 

överklagandet och övriga handlingar i ärendet till Förvaltningsrätten i Linköping som 
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prövar överklagandet. I vissa fall kan Energimyndigheten själv ompröva det överklagade 

beslutet men överklagandet kommer fortfarande att överlämnas till Förvaltningsrätten i 

Linköping. 

9 Om du har frågor 

På vår webb finns frågor och svar om stödet, som uppdateras löpande. Ta en titt där och 

se om du hittar ditt svar. Länk till webben (FAQ): Elkostnadsstöd för elintensiva företag 

(energimyndigheten.se) 

Delta på webbinarium den 8 mars eller 15 mars för att få en beskrivning av hur 

ansökningen går till, och för att kunna ställa frågor.  

Du kan också mejla dina frågor till: elkostnadsstod@energimyndigheten.se  eller ringa 

vår kundtjänst på 016-544 20 00. Vår kundtjänst är öppen vardagar 8–16.  

 

 

https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-vill-energieffektivisera-min-organisation/ekonomiska-stod-och-radgivning/elkostnadsstod-for-foretag2/
https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-vill-energieffektivisera-min-organisation/ekonomiska-stod-och-radgivning/elkostnadsstod-for-foretag2/
mailto:elkostnadsstod@energimyndigheten.se

