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ELSTÖD TILL FÖRETAG I ELOMRÅDE 3 OCH 4 

Skatteverket har fått i uppdrag av regeringen att utbetala elstöd till företag 

med verksamhet i elområde 3 och 4. Företag som bara har eluttagspunkt i 

elområde 1 och 2 (där bl.a. Västernorrland ingår) får inget stöd. Ansökan 

görs i Skatteverkets e-tjänst från 30 maj till 25 september 2023, enligt 

regeringens förslag. 

För att ha rätt till stödet krävs bland annat att företaget inte har vissa typer 

av skulder hos Kronofogden, att skatterna har betalats och att företaget har 

deklarerat. Storleken på stödet styrs av hur stor förbrukningen varit i 

uttagspunkten under perioden oktober 2021 till september 2022. Företag i 

elområde 4 kan få 79 öre per förbrukad kWh och företag i elområde 3 kan få 

50 öre per förbrukad kWh. Ett företag eller koncern kan maximalt få 20 

miljoner kronor, enligt regeringens förslag. 

På företagarnas hemsida kan du beräkna ditt preliminära elstöd, 

https://www.foretagarna.se/driva-eget-foretag/handbocker-och-

guider/berakna-elprisstod/  

ELKOSTNADSSTÖD FÖR ELINTENSIVA FÖRETAG 

Till skillnad från ovan stöd finns det ett elstöd som redan går att söka och 

som inte begränsas till företag i vissa elområden. Detta stöd kan sökas av 

elintensiva företag med en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt 

krona under 2021, exklusive uppvärmning. Stöd ges inte för elkostnader för 

uppvärmning av företagets lokaler, utan endast för el som förbrukas i 

verksamheten. För att vara berättigad stödet krävs det också att stödet 

uppgår till minst 50 000 kr samt att företaget genomfört eller planerat att 

genomföra åtgärder för att energieffektivisera under de senaste tre åren eller 

det innevarande året. 

Energimyndigheten har tagit fram ett beräkningsverktyg som kan användas 

för att se om ditt företag uppfyller kriterierna för stödet, 

https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-vill-

energieffektivisera-min-organisation/ekonomiska-stod-och-

radgivning/elkostnadsstod-for-foretag2/ 

Elkostnadsstöd kan sökas för perioden oktober till december 2022. Stödet 

söks via Energimyndighetens hemsida mellan den 6 mars till den 17 april 

2023. 
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ARBETSGIVARAVGIFT FÖR UNGDOMAR ÄNDRAS FRÅN 

31 MARS 2023 

För ungdomar födda mellan år 2000 och 2004 har en tillfällig sänkning av 

arbetsgivaravgiften gällt. Sänkningen har inneburit att arbetsgivaravgiften 

för denna ålderskategori är 19,73 % upp till ersättning om 25 000 kr. På 

eventuell del av ersättning överstigande 25 000 kr gäller ordinarie 31,42 % 

arbetsgivaravgifter. Efter 31 mars 2023 kommer den tillfälliga sänkningen 

tas bort. Arbetsgivaravgiften återgår då till 31,42% på hela ersättningen.  

Sänkningen av arbetsgivaravgifter för ungdomar födda mellan år 2005 och 

2007 kommer däremot ligga kvar såsom tidigare (10,21% upp till 25 000 kr 

ersättning, överskjutande del 31,42%). Denna sänkning gäller tillsvidare.  

ÄNDRAD MOMSSATS FÖR PERSONLIGA TRÄNARE 

Skatteverket har i ett ställningstagande från 21 december 2022 ändrat 

momssatsen för personliga tränare och instruktörer. Skatteverket anger att 

företagare som säljer träningstjänster, men inte direkt till träningskunderna 

(t.ex. genom ett gym), inte längre ska anses sälja idrottstjänster. Denna typ 

av tjänst ska istället betraktas som uthyrning av personal med 25 % moms, 

till skillnad mot de 6 % moms som gäller för idrottstjänster.  
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