
2017-01-20

1

Några juridiska frågor kring solceller

MÅSTE SOLCELLER UPPHANDLAS OFFENTLIGT?

Upphandlingslagstiftningen

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (”LOU”)

eller

Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (”LUF”)

LUF går före LOU. Om undantag gäller enligt LUF gäller undantag även enligt LOU.
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MÅSTE SOLCELLER UPPHANDLAS OFFENTLIGT?

LUF

2 kap 1 §
En verksamhet omfattas av denna lag om den består av leverans av el till ett fast publikt nät.

3 kap 24 §
LUF gäller inte om verksamheten är direkt konkurrensutsatt på marknader med fritt tillträde och 
detta har fastställts av EU-kommissionen.

EU-kommissionens beslut 2007/706/EG (”Elundantaget”)
Försörjningsdirektivet får inte tillämpas på kontrakt som avser inköp för att bedriva produktion eller 
försäljning av el i Sverige.

MÅSTE SOLCELLER UPPHANDLAS OFFENTLIGT? 

”Leverans” enligt LUF

Konkurrensverkets beslut 2010-05-05 dnr 198/2010 (”Upplands Väsbys vindkraftverk”)

-> Skatteverkets ställningstagande 2008-10-06 dnr 131 560566-08/11
• Enbart inmatning på elnätet utgör inte leverans enligt då gällande regler om energiskattebefrielse
• Leverans kräver att producenten dessutom överlåter elen genom försäljning eller annat avtal om 

överlåtelse.

Nu då? Nuvarande energiskatteundantaget gäller ju oavsett yrkesmässig leverans eller ej, och 
endast om el inte matas ut på elnätet. 
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VEM ÄGER SOLCELLERNA EGENTLIGEN?

1 kap 1 § JB
Fast egendom är jord. 

2 kap 1 § JB
Allmänna fastighetstillbehör; byggnader och anläggningar som anbragts i eller ovan jord för 
stadigvarande bruk.

2 kap 2 § JB
Byggnadstillbehör; fast inredning eller annat varmed byggnaden blivit försedd för stadigvarande 
bruk (krävs inte att föremålet är fastbultat, men ska ha anbringats på sätt som motsvarar 
föremålets ändamålsgemenskap med byggnaden).

VEM ÄGER SOLCELLERNA EGENTLIGEN?

2 kap 3 § JB
Industritillbehör; på industrifastigheter utgör inte bara allmänna fastighetstillbehör och 
byggandstillbehör fastighetstillbehör. Även maskiner och annan utrustning som tillförts fastigheten 
för att användas på denna utgör fastighetstillbehör (s.k. industritillbehör). 

2 kap 4 § JB
Föremål som tillförts av nyttjanderättshavare eller annan än fastighetsägaren är inte 
fastighetstillbehör (om föremålet och fastigheten inte kommit i samma ägares hand). 
Föremål som kan vara industritillbehör blir inte heller fastighetstillbehör om fastighetsägaren inte 
ägde föremålet, eller om återtagandeförbehåll gäller.
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VEM ÄGER SOLCELLERNA EGENTLIGEN?

2 kap 5 § JB
Återtagande- eller äganderättsförbehåll gäller inte föremål som tillförts fastigheten och som enligt 
2 kap 1 § (allmänna fastighetstillbehör) eller 2 kap 2 § (byggnadstillbehör) hör till fastigheten. 

Gäller alltså inte ens mellan parterna i avtalet!

VEM ÄGER SOLCELLERNA EGENTLIGEN?

Exempel på lösningar

A) Fastighetsägaren bildar separat bolag som hyr fastigheten och driftar solcellsanläggningen

B) Leasegivaren hyr/arrenderar en del av fastigheten för installation av anläggningen + drift och 
underhåll.
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TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN!
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