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Nu betalas elpriskompensationen ut i Nacka 
 
Regeringen beslutade tidigare i år om en elpriskompensation till de hushåll som drabbats av de 
höga elpriserna under vintern. Nu är det dags för Nacka Energis kunder att få utbetalningen.  

Vinterns höga gas- och kolpriser i Europa i kombination med brist på överföringskapacitet från norra 
till södra Sverige gjorde att elpriserna nådde nivåer vi inte tidigare sett i Sverige. Regeringen 
beslutade därför om en elpriskompensation till drabbade hushåll. 

Kompensationen gäller för månaderna december 2021 och januari och februari 2022.  
Kompensationen är baserad på varje kunds enskilda förbrukning och är utformad som en trappa. 
Trappan startar vid en förbrukning på 700 kWh per månad då får kunden 100 kronor per månad och 
den slutar vid en förbrukning på 2 000 kWh eller mer per månad med maxbeloppet 2 000 kronor per 
månad.  

De höga elpriserna har påverkat det priset som kunden betalar till elhandlaren, alltså inte 
kostnaderna för transporten av el via nätet som elnätsbolagen tar betalt för. ”Trots detta har 
regeringen bett elnätsbolagen att administrera utbetalningarna eftersom de har stort förtroende för 
oss och anser att vi är bäst lämpade att administrera kompensationen.” säger Anna Casparan, kund 
och marknadschef på Nacka Energi.  

Elnätsföretagen får själva välja om man vill betala ut pengarna direkt till sina kunder eller om man 
väljer att göra avdrag på kommande fakturor. ”Vi har beslutat att göra en utbetalning till våra berörda 
kunder eftersom fakturorna nu börjar bli lägre och då kan det ta flera månader innan kunden fått alla 
pengar.” säger Anna Casparan. Nacka Energi kommer att använda Swedbanks utbetalningstjänst SUS. 
Många kunder är redan anslutna till denna tjänst och annars är det enkelt att gå in på swedbank.se 
och anmäla sitt konto. Man blir inte kund hos Swedbank och man slipper utbetalningsavi. 

8500 kunder kommer inom en vecka få en utbetalning från Nacka Energi som kommer betala ut 
kompensationen automatiskt så ingen behöver ansöka om det. Totalt sett rör det sig om en summa på 
7,5 miljarder kronor och Nacka Energis kunder står för ungefär 45 miljoner kronor. 

I början av april fattade Regeringen beslut om en kompensation även för mars månad.  Detta stöd är 
lite annorlunda utformat och innebär att hushåll som haft en elförbrukning på 400 kWh eller högre i 
mars 2022 ges ersättning utifrån en trappa, med lägst 100 kronor och högst 1 000 kronor. Denna 
kompensation kommer betalas ut separat. 
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