
För dig som är pensionär

Får du pension från Pensionsmyndigheten kommer elstödet istället till det konto som 
finns anmält där, och du behöver alltså inte anmäla ditt konto till Swedbank.

VARNING FÖR BEDRAGARE!

Varken Försäkringskassan, banken, Svenska kraftnät eller 
någon annan kommer att kontakta dig för att be dig logga in 
någonstans eller lämna ut personliga koder, i samband med 
utbetalningen av elstöd. Om någon kontaktar dig på det sättet 
kan det handla om ett bedrägeriförsök. Avsluta därför sådana 
kontakter direkt.

Det här krävs för båda stöden

Du behöver ha eget elnätsavtal direkt med ett elnätsföretag.

Det här gäller för första elstödspaketet (elområde 3 och 4)

Du behöver ha stått på elnätsavtalet vid brytpunkten för stödet, alltså den 17 
november 2022. Detta stöd inkluderar perioden 1 oktober 2021 till 30 
september 2022.

Det här krävs för det andra elstödspaketet (hela landet)

Du behöver ha stått på elnätsavtalet från och med 31 december 2022. Detta 
stöd inkluderar november och december 2022.

1

Del ett – betalas ut från och med 23 februariFörsta delen inkluderar enbart 
elområde 3 och 4. Bor du i elområde 3 får du 50 öre per förbrukad kWh, 
medan du får 79 öre per kWh om du bor i elområde 4. Båda elområdena får 
ersättning för 100 procent av sin uppmätta elförbrukning.
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Del två – datum ej bestämt

Elstödets andra del kommer att inkludera hela landet. Elområde 1 och 2 får 
tillbaka 90 öre per förbrukad kWh. Bor du i elområde 3 får du istället tillbaka 
126 öre per kWh, och för dig som bor i elområde 4 är det 129 öre per kWh 
som gäller. Samtliga elområden får ersättning för 80 procent av uppmätt 
elförbrukning.

Vad menas med elstödspaket?

Elstödet delas in i två delar. Den första gäller enbart för elområde 3 och 4 (oktober 
2021.september 2022), och börjar betalas ut 23 februari. Det andra elstödet gäller 
hela landet (november-december 2022), tiden för utbetalning har ännu inte bestämts.

Vilket elområde tillhör du?

Landet delas in i fyra så kallade elområden. Elstödet ser olika ut beroende på var 
man bor – vissa får sina pengar redan 23 februari medan andra får vänta. Hur ser det
ut för dig? Kolla vår karta eller ta en titt på Svenska kraftnäts egen sida.
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