
Framtidens solel  till hyresgäster



Bakgrund
• Solenergimarknaden i Sverige är på snabb 

tillväxt och intresset för solel är stort bland 
Sveriges befolkning

• Av Sveriges 2,5 miljoner lägenheter är 
62 % hyresrätter

• Området solel till boende i hyresrätter har 
halkat efter – varför?



Projektets frågeställningar
• Varför är solel till hyresgäster inte utbrett 

mer än det är?

• Vilka hinder finns?

• Vad kan vi göra åt det?



Projektets frågeställningar
Fokus har legat på att identifiera
möjligheter för fastighetsägare att 
tillhandahålla solel till sina hyresgäster som
ligger inom ramen för befintligt regel- och 
lagutrymme.

Tidigt i projektet identifierades en stor 
informationsbrist hos fastighetsägare, varför en 
stor del av projektet har omfattat 
informationsspridning och att samla 
erfarenheter. 



Hinder för fastighetsbolag
Informationsbrist – vad får vi göra? 

Svårt att ta del av andras erfarenheter

Vad är en lämpliga affärsmodell?



Hinder för fastighetsbolag
Informationsbrist – vad får vi göra? 

• Gemensamhetsabonnemang
Fastighetsbolaget upprättar en anslutningspunkt mot 
elnätsbolaget och distribuerar elen internt till lägenheterna 
med individuell undermätning och debitering.

Gemensamhetsabonnemang möjliggör utökat nyttjande av 
takyta för solel med bibehållen egenanvändningsgrad. 
Solelanläggningen kan dimensioneras för en större last än 
enbart fastighetsel. 

Enligt EU-lag ska varje medlemsland lagstifta om att alla 
elkonsumenter ska ha rätt till att fritt välja elhandlare. I 
Sverige finns det dock ingen sådan lagstiftning. Rättigheterna 
för elkonsumenter finns reglerade i Ellagen (1997:857) och 
rör då främst villkoren för koncessionspliktigt nät. 



Hinder för fastighetsbolag
Informationsbrist – vad får vi göra? 

• Sälja el till hyresgäster - skatteregler
I den nya lagstiftningen som trädde i kraft 1 juli 2016 har skrivelsen om yrkesmässig 
verksamhet ersatts. Den nya lagen lyder:

Elektrisk kraft är inte skattepliktig om den
1. framställts
a) i en anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 
50 kilowatt,
b) av någon som förfogar över en sammanlagd installerad generatoreffekt av 
mindre än 50 kilowatt, och
c) den elektriska kraften inte har överförts till ett ledningsnät som 
omfattas av
nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen (1997:857),…”

Detta möjliggör alltså för fastighetsägare att distribuera och debitera hyresgäster för 
solel inom fastigheten utan att betala energiskatt för denna. Detta bekräftas av SABO 
samt Skatteverkets rättsliga rådgivning.



Hinder för fastighetsbolag
Informationsbrist – vad får vi göra? 

• Nätkoncession
Ledningar mellan byggnader omfattas av 
nätkoncession och solel som distribueras över dessa 
blir alltså skattepliktig. Nät mellan en fastighet och 
mindre byggnad t.ex garage eller tvättstuga kan vara 
undantaget koncessionsplikt. Hos 
Energimarknadsinspektionen kan man ansöka om 
"Begäran om bindande besked av undantag av 
koncessionsplikt" om man är osäker på vad som 
gäller i ett enskilt fall.



Hinder för fastighetsbolag
Svårt att ta del av andras erfarenheter

Lösningar:
• Peer-to-peer-learning

Sammanföra hyresrättsbolag, bland annat genom 
kontaktyta på Solelmässan

• Sprida exempel via informationsblad



Hinder för fastighetsbolag
Vad är en lämpliga affärsmodell?

• Alla gör olika 
Tradition verkar vara avgörande. Solavkastning, 
debitering i samma nivå, lägre pris för solel…

Stört inverkan på solanläggningens lönsamhet har 
gemensamhetsabonnemang, vilket möjliggör att 
solelen kan säljas till de boende. 



Hinder för fastighetsbolag
Informationsblad för fastighetsägare och 
personer inom bostadsbolag som är 
intresserade av möjligheterna att sälja solel 
från en fastighetsanknuten solelanläggning 
till boende i byggnaden.

www.stunsenergi.se



Rekommendationer 
Till fastighetsägare:
• Kör! Testa!
• Satsa på hög grad av egenförbrukning
• Gemensamhetsabonnemang är i de flesta 

fall en bra utgångspunkt
• Sälj solelen till hyresgästerna och gör 

dem uppmärksamma på det



Rekommendationer 
Till beslutsfattare
• Gör det enkelt och tydligt vad som gäller
• Modernisera nätkoncessionen för att 

möjliggöra att flytta kraft mellan 
byggnader 

• Skattelättnader för solelproduktion även 
för boende i flerbostadshus



Vad sker härnäst?
- Fortsatta samtal med Hyresgästföreningen 

för att få dom involverade i frågan

- Initierat projekt hos fastighetsägare i Heby 
för att installera solel på hyresbostäder 
och distrubuera till hyresgäster. Test av 
affärsmodeller och kombinera med 
prosument-undersökning. 



Rekommendationer 
Till fastighetsägare:
• Kör! Testa!
• Satsa på hög grad av egenförbrukning
• Gemensamhetsabonnemang är i de flesta fall 

en bra utgångspunkt
• Sälj solelen till hyresgästerna och gör dem 

uppmärksamma på det

Frågor? hanna.jansson@stuns.se




