
Utbyggnad av solel i Sverige 
- möjligheter, utmaningar och systemeff ekter

Olika regler för olika aktörer
Solceller åtnjuter olika stöd och subven  oner i sy  e a   göra 
dem mer lönsamma och således intressanta a   investera i. 
Förenklat fi nns det investeringsstöd, ska  ereduk  oner och 
elcer  fi kat för såld el. Där  ll är egenanvändning av solel i 
många fall ska  ebefriad. Nivåer och  llämplighet varierar 
dock för olika typer av aktörer och med storleken på anlägg-
ningen. U  från regelverkets u  ormning kan typiskt fyra olika 
huvudfall iden  fi eras, kopplade  ll fyra olika aktörer, som vi 
valt a   benämna enligt följande: privatperson, litet företag, 
stort företag och fl erbostadshus. Dessa fyra huvudfall pre-
senteras närmare nedan och de kommer även a   vara hu-
vudfallen i analysen av solcellers ekonomi i nästkommande 
resultatblad.

Privatperson 
Det första fallet är typiskt en villaägare som installerar sol-
celler på si   tak. En privatperson är enligt aktuellt regel-
verk egentligen en undergrupp  ll nästa huvudfall – mikro-

producent - men särskiljs här då en privatpersons ekonomi 
bör analyseras separat e  ersom kalkylen sällan liknar e   
företags. För privatpersoner fi nns statliga investeringsstöd 
i form av solcellsstöd som för närvarande är 20 % av inves-
teringen. Som alterna  v  ll solcellsstöd kan man välja a   
utny  ja ROT-avdrag för investeringen. ROT-avdraget är läg-
re – schablonmässigt 9 % av investeringen – men betydligt 
enklare och snabbare; handläggningen för solcellsstöd är 
nämligen både omständlig och långsam. På sikt kommer sol-
scellstödet eventuellt a   utgå helt för privatpersoner. Även 
själva elproduk  onen med solceller stöds, och det genom 
elcer  fi kat, vilket även privatpersoner kan få. För a   y  er-
ligare subven  onera solel specifi kt infördes från och med 
1 januari 2015 e   ska  eavdrag motsvarande 60 öre/kWh för 
såld el. Denna subven  on  llåter a   man på sin inkomstska   
gör avdrag u  från den mängd el som man har matat ut på 
nätet. Ska  eavdraget begränsas  ll 18 000 kr/år samt   ll 
den mängd el som köps in från nätet (om man över e   år 
säljer mer el än man köper får man ska  eavdrag endast för 

Resultatblad 3: 

Stödsystem och regelverk för solceller
För a   uppmuntra  ll installa  on av solceller fi nns det ekonomiska stödsystem, både i form av inves-
teringsstöd och förmånliga regler kopplade  ll användning och försäljning av solel. Regelverket är dock 
komplext, och särskilt för företag fi nns en hel del undantag och begränsningar a   beakta. U  från regel-
verket har vi iden  fi erat några olika huvudfall för hur stödet kan se ut för olika typer av investerare på 
solelmarknaden. 
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det som motsvarar köpt el). Med de  a ska  eavdrag blir värdet 
av såld el ungefär lika stort som total kostnad för inköp av el, 
se Figur 1. Konsekvensen av de  a styrmedel är a   ekonomiskt 
op  mum för privatpersoner blir en så stor anläggning som 
möjligt (u  från redan nämnda begränsningar), då solceller 
normalt har en ekonomisk skalfördel. En följd av a   en an-
läggning är stor, i rela  on  ll den momentana förbrukningen, 
är a   det sommar  d blir en stor överproduk  on som kan leda 
 ll elnätsproblem om solcellsutbyggnaden blir  llräckligt stor. 

Det är dock långt kvar  ll en problema  sk situa  on i nuläget, 
se mer i resultatblad 1: ”Tillgänglig yta för solel är mycket stor 
- vad är det då som begränsar?”.

Litet företag
En anläggning med en säkringsstorlek om 100 A eller mindre 
räknas i de  a sammanhang som mikroproducent. Mikropro-
ducenter är berä   gade e   ska  eavdrag om 60 öre/kWh för 
såld el med samma princip och konsekvens som beskrivits för 
privatperson ovan. Är säkringsstorleken dessutom mindre än 
63 A är man även befriad från inmatningsavgi    ll elnätet (en 
avgi   nätägaren o  a tar ut för större elproducenter). Mikro-
producenter behöver vidare inte betala inkomstska   på såld 
el, så länge försäljningen unders  ger 40 kkr/år. Aktörerna i 
denna kategori kan också få statligt solcellsstöd och nivån är i 
nuläget 30 % för företag (och 20 % för off entliga organisa  o-
ner), dock max 1,2 Mkr. Solcellsstödet är dock rambegränsat 
och har, som nämnts, långa handläggnings  der så i prak  ken 
bortser vissa investerare från de  a stöd i sin kalkyl. Stödet har 
således tveksam eff ekt på investeringsviljan och är i vissa fall 
kanske en onödig utgi   för staten (mer om de  a i e   kom-
mande resultatblad om intervjuresultat). Företag kan,  ll skill-
nad från villaägare, inte få ROT-avdrag. En annan skillnad mot 
villaägare är a   företag kan dra av momsen, vilket innebär a   
investeringskostnaden blir lägre, men sam  digt är ny  an av 
minskade elköp mindre. 

Stort företag 
På samma sä   som för mindre anläggningar fi nns solcellsstö-
det  llgängligt även för större anläggningar. För större anlägg-
ningar är dock regelverket i övrigt anpassat för försäljning av 
el  snarare än egenanvändning. Med en säkringsstorlek över 
100 A räknas man således inte som mikroproducent och får 
inte ska  eavdraget på 60 öre/kWh som ovanstående katego-
rier åtnjuter. Vidare gäller kvotplikt för elcer  fi kat om egen-
konsum  onen är större än 60 MWh/år och anläggningens 
eff ekt är större än 50 kW. En annan vik  g gräns för anläggning-
ens storlek är 255 kW per juridisk person (organisa  onsnum-
mer). Över denna gräns  llkommer nämligen en energiska   
på egenanvändning. Denna ska   är ifrågasa   och utreds nu på 

uppdrag av regeringen. För större solcellsanläggningar är bild-
en alltså betydligt mer komplex än för privatpersoner och stöd-
systemet är betydligt mindre gynnsamt, sam  digt som större 
anläggningar normalt har lägre specifi k investeringskostnad. 
I denna kategori ingår exempelvis kra  producenter.

Flerbostadshus
Flerbostadshus är egentligen en undergrupp  ll någon av de 
två ovanstående företagskategorierna beroende på anlägg-
ningens storlek och följer således deras regelverk i huvudsak. 
Flerbostadshus har ändå separerats ut som en särskild grupp 
för den ekonomiska analysen då de är en vik  g aktör i sam-
manhanget och har lite speciella omständigheter. En skillnad 
a   beakta är a   e   fl erbostadshus är momsplik  gt, vilket 
innebär a   den ekonomiska kalkylen bör inkludera moms. Vi-
dare  llstöter en komplika  on genom a   de boendes elkon-
sum  on inte kan räknas som egenkonsum  on då det måste 
vara samma utmatningspunkt som inmatningspunkt för a   
räknas som egenanvändning. Egenanvändningen utgörs såle-
des normalt endast av fas  ghetsel i de  a fall, vilket kan påver-
ka ekonomin (se nästkommande resultatblad).

Dessa fyra huvudgrupper kommer a   användas för a   illustre-
ra hur regelverket slår för olika aktörer i den analys av solcel-
lers ekonomi som redovisas i nästa resultatblad. Som framgår 
av ovanstående så går det a   hi  a undergrupper i dessa hu-
vudgrupper, men genom a   belysa ekonomin för dessa fyra 
fall fångar man in de huvudsakliga förutsä  ningarna för inves-
tering i solceller.
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Figur 1: Kostnad för köpt el (de rörliga delarna i elpriset) och värdet 
av såld solcellsel.


