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Vad är förutsättningarna?

• Sjunkande priser, växande marknad
• Stark opinion för solenergi
• Politisk vilja att stötta – Energikommissionens 

slutbetänkande:
– ”Det ska bli enklare att vara en småskalig producent av el.”
– ”Det ska utredas hur förenklingar och anpassningar kan ske 

av befintliga regelverk och skattelagstiftning för att underlätta 
för nya produkter och tjänster inom energieffektivisering, 
energilagring och småskalig försäljning av el till olika 
ändamål samt elektrifieringen av transportsektorn.”



Regeländringar,	genomförda	och	på	gång

• Slopat momsregistreringskrav för försäljning upp till   
30 000 kronor från årsskiftet 16/17

• Proposition om utvidgad skattebefrielse för förnybar el
– Lagändringar föreslås träda i kraft 1 juli 2017
– ”Förslaget är det första av de aviserade stegen i ett arbete för 

ett avskaffande av energiskatten på solel som är framställd i 
små (< 255 kW) anläggningar på den plats där elen förbrukas.”

• Boverket har i uppdrag att utreda förutsättningarna för 
undantag för bygglovskrav 

• Proposition om utökning av elcertifikatsystem med 18 
TWh till 2030 



Hur	ser	det	ut	nu?

• Elcertifikat + ursprungsgarantier
• Investeringsstöd till solceller
• Energiskattebefrielse på direktförbrukning från 

anläggningar under 255 kW
• Skattereduktion 60 öre (<100 ampere)
• Undantag från nätinmatningsavgift (<63 ampere)



Vad	kan	vara	krångligt?

• Olika krångel för olika målgrupper
• Osäkerheter

– Tekniska
– Regelmässiga

Mer inom kort i ”Produktionskostnad för el från solceller”



Hur	kan	det	bli	(ännu)	mindre	krångligt?



Målbild:	Solelen	bidrar	till	den	framtida	
förnybara	elproduktionen



Några	av	förslagen

• Målgruppsanpassning av regelverk
– Utfasning av privatpersoner från investeringsstöd, ersätts med 

solROT
– Höjd gräns för undantag från inmatningsabonnemang från 63 A till 

100 A

• Informationsplattform för solel samt solkarta
• Informationsinsatser för att främja solel bland annat genom 

energi- och klimatrådgivare
• Reducerad utbildningskostnad för certifiering av 

solcellsinstallatörer



Vad	händer	nu?
• Strategiförslaget remissbehandlas.
• Några av de föreslagna förenklingarna är 

redan på väg. 
• Energimyndigheten jobbar i linje med 

strategin.



Vad	är	på	gång?

• Första installatörerna certifierade
• Kommunal statistik hos SCB
• Solel insatsprojekt inom energi- och 

klimatrådgivningen
• Informationsfolder för privatpersoner i vår webbshop 
• Intervjustudie av produktionskostnader för solel i 

Sverige, rapport till sommaren
• Stöd till forskning och affärsutveckling



Tack	för	mig!

Mejladress: sara.grettve@energimyndigheten.se



Tips

• Mer information på vår hemsida: 
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/

• Mälardalens högskola projekt: ”Investeringskalkyl för 
solceller”

• Nätverket Bebos innovationskluster kring solenergi 
http://www.bebostad.se/kunskapsbanken/solenergi/

• Prosument.se – få reda på bästa solelavtalet


