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Remiss av utkast till Förordning om högkostnadsskydd för 

elkunder som är konsumenter (I2022/02185) 

Pensionsmyndigheten har inga synpunkter på förslaget att det genom förordning införs 

ett högkostnadsskydd för elkunder som är konsumenter.  

Enligt förslaget kommer högkostnadsskyddet att vara skattefritt, vilket innebär att dess 

utbetalning inte kommer att ha en direkt påverkan på förmånerna bostadstillägg och 

äldreförsörjningsstöd som Pensionsmyndigheten administrerar. Det är endast vissa i 

lagtexten angivna skattefria ersättningar som påverkar hanteringen av förmånerna. 

Skulle den gjorda utbetalningen vara stor och beloppet sparas av den enskilde kan det 

påverka förmögenhetsberäkningen som utgör underlag för beräkning av förmånerna 

inför året efter att utbetalningen skett.  

Pensionsmyndigheten vill framhålla att myndigheten nyligen har beslutat om 

föreskrifter (PFS 2022:6) om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, 

hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad. Föreskrifterna gäller för 

2023 och för de som får bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd och bostadsbidrag. 

Föreskriften fastställer schabloner som kompenserar för kostnader avseende en 

bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift. 

De som inte betalar uppvärmningskostnaden genom hyresavgift, till exempel om de 

bor i småhus eller om de har kallhyra, får höjt tillägg, stöd eller bidrag genom 

föreskriften samtidigt som de kompenseras för sina elkostnader genom 

högkostnadsskyddet, givet att de bor i zon 3 och 4. Konsekvensen kan bli att de som 

får bostadstillägg och betalar uppvärmning själv via elräkning blir 

dubbelkompenserade. 

  

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Daniel Barr efter föredragning av 

verksamhetsutvecklare Sonila Yliniemi. I beredningen av ärendet har analytikern 

Stefan Granbom och juristen Ylva Rosenkvist Sjögren deltagit. I den slutliga 

handläggningen deltog chefsjurist Lena Aronsson och enhetschef ledningsstöd för 

produktionsavdelningen Erik Jönsson. 
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