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Till namngiven kontaktperson på 
elnätsföretag 

 

 

Nu kan elnätsföretag rapportera in ändrade uppgifter till 
Försäkringskassan 

Från och med 20 mars kan elnätsföretag rapportera in ändrade uppgifter på 
anläggningsidentiteter som tidigare rapporterats in.  
 
Så rapporterar du ändringar 
Elnätsföretag ska leverera uppgifter om korrekt elkonsument och total förbrukning 
under perioden oktober 2021-september 2022 i uttagspunkten som det såg ut den 
17 november 2022, enligt 6 § i förordning (2022:1872) om elstöd till konsumenter. 
  
Rapportera bara in anläggningar där det skett en förändring.  
  

✓ En anläggning som rapporterats in tidigare som inte har rätt till stöd enligt 

förordningen ska rapporteras in igen med 0 kilowattimmar. Rapportera då 

information om den elkonsument som rapporterats tidigare 

✓ Om en anläggning rapporterats med fel elkonsument tidigare rapporterar du 

in anläggningen igen med rätt elkonsument. 
✓ Samtliga uppgifter om anläggningen ska rapporteras 

 
Exempel på förändringar: 

✓ Anläggningen har en annan elkonsument än vad som tidigare har 

rapporterats 

✓ Totalförbrukningen är en annan än vad som tidigare har rapporterats 

✓ Elkonsuments personnummer, namn eller faktureringsadress är en annan än 

vad som tidigare har rapporterats 

✓ Elkonsuments personnummer, namn eller faktureringsadress är tillagt 

eftersom det saknats tidigare 

Beslut om elstöd 
Försäkringskassan kommer att beräkna stödets storlek och fatta nytt beslut med 
ledning av de nya uppgifter som elnätsföretagen levererat. 
 
Om för mycket elstöd har betalats ut kan Försäkringskassan komma att rikta 
återkrav.   
 
Rapportering av uppgifter 
För att rapportera till Försäkringskassan ska samma e-tjänst som tidigare användas, 
och rapportering ska även ske enligt samma XSD-schema som tidigare. 
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https://www.forsakringskassan.se/myndigheter-och-samarbetspartner/e-tjanster-for-myndigheter-och-samarbetspartner/elstod/teknisk-beskrivning-av-e-tjansten
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 Checklista innan filen laddas upp 
 

✓ En anläggningsidentitet ska bara förekomma en gång i samma fil 

• Om en anläggning har en annan elkonsument än tidigare behöver 

bara anläggningen rapporteras med den korrekta elkonsumenten 

✓ Validera den skapade XML filen mot det fastställda XSD-schemat 

• Använd ej onlinetjänster som kräver att filen ska laddas upp på 

internet 

• Validera i lokalt verktyg (exempelvis kodeditor) för att validera mot 

vårt XSD schema 

• Om du inte har möjlighet att validera mot vårt schema i ett lokalt 

verktyg kan du validera XML-filen genom att öppna XML-filen i 

webbläsaren som vid korrekt formaterad XML inte ska visa något 

felmeddelande 

✓ Namnge XML-filen enligt namnstandarden 

orgnummer_nätområde_datum_löpnr 

(1234567890_ABC_20221221_1.xml) 

• Tänk på att inte använda samma filnamn som tidigare har 

rapporterats. 

✓ Komprimera filen med ZIP 

• ZIP-filen får enbart innehålla en stycken XML fil. 

• Namnge ZIP-filen enligt samma namnstandard som XML filen.  

✓ Kontrollera ZIP-filens filstorlek 

• Högerklicka på filen och välj Egenskaper. Storleken i bytes måste 

vara mindre än 10 485 760 bytes. 

• Om filen är större får man dela upp nätområdet i flera filer och 

använda e-tjänsten flera gånger. Löpnummer i filnamnet ska då 

ändras för varje fil. Nästa filnamn får då löpnummer 2 och så vidare. 

Ladda upp filen i e-tjänsten 
 

✓ Behörig uppgiftslämnare loggar in och laddar upp ZIP-filen i 

Försäkringskassans e-tjänst 

• som du hittar här https://www.forsakringskassan.se/myndigheter-och-

samarbetspartner/logga-in-som-elnatsforetag.  

✓ E-tjänsten kontrollerar filens struktur 

• Om filen är godkänd kommer du att kunna gå vidare och granska och 

signera med bank-id. När du gör det skickas filen in till 

Försäkringskassan. 

✓ En kvittens visas för uppgiftslämnaren 

• Kvittensen kan skrivas ut. 

  

https://www.forsakringskassan.se/myndigheter-och-samarbetspartner/logga-in-som-elnatsforetag
https://www.forsakringskassan.se/myndigheter-och-samarbetspartner/logga-in-som-elnatsforetag
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På elstod@forsakringskassan.se kan du ställa både tekniska eller allmänna frågor 
om elstöd. Vi svarar på vardagar under kontorstid. 
 
Skicka aldrig filer till denna e-postadress! Filer ska bara levereras via e-
tjänsten. E-postadressen är ENDAST för elnätsbolagen och ska ej lämnas ut 
till privatpersoner eller kunder. 
 
Elstödet hanterar mycket pengar och är av stort allmänintresse. Det betyder att olika 
delar i förfarandet riskerar att utsättas för försök att störa, missbruka eller utnyttja 
hanteringen av elstödet. Därför är en höjd säkerhetsmedvetenhet hos alla 
inblandade nödvändig. (Läs även Wikipedias artikel om nätfiske, phishing på 
engelska, för att bättre förstå riskerna.) 
 
Information om hur underlag för utbetalning av elstödet skall lämnas till 
Försäkringskassan kommer endast att ges på följande sätt: 
 
- Via e-post skickad från elstod@forsakringskassan.se  
 
- Via Elstöd - Försäkringskassan (forsakringskassan.se) 
 
Om du är osäker på äktheten i någon information du får från Försäkringskassan så 
ring växeln på telefonnummer 08 786 90 00 och be att få tala med avsändaren. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Jan Wallin 
Projektledare 
Projekt elstöd 
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