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Diskussionsforum

Beställargruppen 
energieffektiva 
flerbostadshus, BeBo

Eftermiddagens upplägg

à Aktuellt och trender inom solel Sverige
Charlotta Winkler, solenergiexpert WSP

à Juridiska aspekter på att installera solceller på egna och andras 
fastigheter samt energiskattefrågans roll i sammanhanget
Andreas Lindström, jurist på advokatbyrån Foyen

à Utveckling av helhetslösning för solel i bebyggelsen - likström i ett 
mikronät?
Christer Kilersjö, VD Eksta Bostads AB

à Solel i flerbostadshus – erfarenheter från Gårdsten
Maria Haegermark, doktorand på Chalmers tekniska högskola

à Modeller för solel och lagring i flerbostadshus
Gustaf Svantesson, examensarbetare WSP från Uppsala Universitet

à Diskussion med talarna i panel
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Charlotta Winkler

Aktuellt och 
trender i 
solel-Sverige

2017-01-18

LKF Kv. Rådhusrätten

Faktorer och system som påverkar

à Statligt investeringsstöd för solelanläggningar
§ Förlängt och förhöjt, men föreslås fasas ut

à Statligt stöd för energilager
§ Gällande och inkluderat i stöd för solelsystem  
§ Förslag på omfattning i Energimyndighetens förslag på strategi

à Elcertifikatsystem
§ Varierande ersättningsnivå (osäkert långsiktigt)
§ Tilldelas under 15 år

à Skattereduktion för el matad till elnätet 
§ Kopplad till inkomstskatt och ges för föregående år, begr. till 30 MWh/år 

och till att i anslutningspunkten ska vara < 100 Ampere
§ Oklar längd för ersättningssystemet, ska utvärderas
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Kommande faktorer som påverkar

à Boverkets byggregler
§ NNE 2019 & 2020 
”Byggnadens energianvändning får reduceras med energi från solfångare eller 
solceller på eller i anslutning till byggnaden, i den omfattning byggnaden kan 
tillgodogöra sig energin för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och 
fastighetsenergi”

à Undantag från energiskatt
§ Från och med 1/7 2016:
Gäller för egenanvändning från solcellsanläggningar på mindre än 255 
kW. Dvs fastighetsägare, kommuner m.fl. med en eller flera anläggningar 
med en total toppeffekt över 255 kW betalar 29,5 öre/kWh i skatt. 

§ Komplettering (antagligen) 1/7 2017:
Undantag enligt ovan kvarstår, men kompletteras med att aktörer som har 
sammanlagd installerad toppeffekt > 255 kW endast behöver betala 
reducerad energiskatt om 0,5 öre/kWh för egenanvänd el från enskild 
anläggning mindre än 255 kW.

Remissvar senast 2017-01-19

Energikommissionen

à Arbetar för en omställning av energisystemet med en 
gemensam färdplan för en övergång till 100 % förnybar elproduktion
2040 och kraftiga effektiviseringar av energianvändningen
§ solelen ska utgöra 5 –10 % av den svenska energimixen!

à Energiskatten höjs framöver (för att kompensera sänkt fastighetsskatt på 
vattenkraft och borttagandet av skatten på termisk effekt) vilket ger högre 
värde på den egenanvända solelen

à Elcertifikatsystemet förlängs och utökas med 18 TWh nya elcertifikat till år 
2030

à Få bort hinder för att utveckla nya energisnåla tjänster och få mer aktiva 
elkunder
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Energimyndighetens 
Strategi för ökad användning av solel

à Målbild med 3 utbyggnadsfaser för solel
§ Etablering, expandering och fortsatt kommersiell utbyggnad
§ Identifierar förutsättningar som behövs för en säker marknadsutveckling 

av solel i Sverige
§ År 2040 består elmixen av 5-10 % solel (7-14 TWh)

à Huvudsakligen sker detta genom 2 faser
§ Nu till och med 2022 – målgruppsanpassning, förstärkt infrastruktur, 

certifierade installatörer och statistik
§ 2022-2040 – expansion av solel samt undanröjt hinder för detta

Stockholm Stad

Positiva reformer 

à Reformer har alltså gjorts för att undanröja hinder
§ Solel från små anläggningar/villor får ersättning genom 

skattereduktion för inmatad el (2015)
§ Skyldigheten för momsregistrering (omsättning < 30 kkr/år)

har tagits bort (2017)
§ Undantaget för energiskatten på egengenererad och använd solel

maxgränsen (antagligen) ändras till per anläggning (2017)
§ Elcertifikatet utökas och förlängs (2018)
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Mer att önska för flerbostadshus/andelsägd solel

à Ingen skattebefrielse för egenproducerad förnybar el
§ Energiskattpliktig för producerad solel inkl den som används i 

lägenheterna
à Skattereduktionen riktar sig till privatpersoner och villaanläggningar 
§ Inmatad el till elnät och max 30 MWh/år och max 100 Ampere på 

säkringen i anslutningspunkten
à Föreslagen SolRot
§ Riktar sig inte till lägenhetshushåll/andelsägare (utan endast till 

privatpersoner enligt förslag)

Mer att önska för flerbostadshus/andelsägd solel

à Juridiska och regelmässiga förändringar av definitionen av 
koncessionspliktigt elnät
§ skulle kunna möjliggöra överföring av solel mellan byggnader inom en 

fastighet
§ skulle kunna ge möjligheter att optimera anläggningen efter bra tak och 

olika profiler på elbehov
ØÖnskemål om öppna upp för undantag och flexibilitet
ØÖnskemål att förändra regler

SolarAgentur
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Flerbostadshus

Energimyndighetens 
Strategi för ökad användning av solel: 

Energimyndigheten bör fungera som stöd i planeringsprocessen till 
kommuner genom att göra en sammanställning av exempel på lyckad fysisk 
planering för främjande av solel som gjorts exempelvis inom myndighetens 
forskningsprogram eller genom framtagandet av en vägledning på området.

Ø Eksta Bostads AB, aktuellt projekt som utforskar gränserna

Eksta Bostads AB

Ett nytt branschöverskridande program om solel

Energimyndighetens 
Strategi för ökad användning av solel: 

”För att få igång solcellsinvesteringar behöver kunskapsnivån om 
solcellsinstallationer hos byggherrar, byggkonsulter och energikonsulter 
ökas. …
Energimyndigheten föreslår ett branschöverskridande program för att 
involvera fler aktörsgrupper. Befintliga innovationskluster som samlar 
marknadens aktörer inom flerbostadshus (Bebo), lokaler (Belok), småhus 
(Besmå) och livsmedelslokaler (Belivs) kan med fördel involveras i 
satsningen för att få spridning och engagemang.”

Ø detta Kluster som svar från BeBo.
Ø fortsätta lyfta frågeställningar viktiga för utbyggnad inom flerbostadshus 
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Dagens och nästa diskussionsforum

Dagens presentationer och filmmaterial inom kort på bebostad.se

Vidare insatser inom Innovationskluster Solenergi:
à Teknik för att matcha solel och behov
à Stöd vid genomförande av solelprojekt för flerbostadshus/BRF:er
à Utmaningar inom nya sätt att handla upp solcellsanläggningar
à Diskussion om lönsamhetsberäkningar

Hör gärna av er med frågeställningar som kan behandlas med liknande 
upplägg!

Diskussionsforum från april 2016

Befintliga modeller för att öka egenanvändning av solel i flerbostadshus 
http://www.bebostad.se/kunskapsbanken/solenergi/
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SolKartan för Storstockholm

à Energi & Klimatrådgivningen Stockholmsregionen

010-722 52 58
charlotta.winkler@wspgroup.se

Tack för er uppmärksamhet! 


