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Energimyndighetens uppdrag

• Styrning – verkställer regeringens och riksdagens beslut

• Stöd – informationsspridning inom energi- och klimatområdet och 

forsknings- och innovationsstöd

• Expert – tar fram data för allmänhet, politik och forskning 

(statistik, analyser, scenarier och prognoser)

Vår vision är ett hållbart Energisystem



Några av våra övriga aktiviteter för solel

• Investeringsstödet för solceller och energilagring

• Certifierade installatörer av förnybar energi 

• Stöd till forskning och innovation

• Officiell solelstatistik

• Kunskapshöjande satsningar

– Bebo fördjupningsområde solenergi

– Insatsprojekt solel inom energi- och klimatrådgivningen

http://www.energimyndigheten.se/certifierade-installatorer-inom-fornybar-energi/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/tillforsel-och-anvandning-av-energi/natanslutna-solcellsanlaggningar/
http://www.bebostad.se/om-bebo/foerdjupningsomraaden/solenergi/


www.solelportalen.se

http://www.solelportalen.se/


Bakgrund

• Snabbt ökande marknad

• Ökat offentligt stöd 2018

• Stort intresse hos aktörer 

utan erfarenhet av egen 

elproduktion

IEA PVPS, National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2016



Bakgrund informationsplattform för solel

• 2015 Elsäkerhetsverket föreslag – myndighetsgemensam 

målgruppsanpassad webbplats

• 2016 Energimyndighetens förslag – informationsplattform 

för solel för minskade transaktionskostnader vid investering

• 2018 Utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i 

förändring konstaterar - informationsunderskott som hinder 

för mindre aktörer



Uppdraget

• Utveckla och tillhandahålla lättanvänd informationsplattform för 

solel

• Nav för offentlig information

• Bör även omfatta tillämpning av efterfrågeflexibilitet och 

kringutrustning till solcellsanläggningar

• Tillgodose olika aktörers informationsbehov om solelens roll idag 

och i det framtida energisystemet



Delrapport, april – omfattning och målgrupper

• Nulägesanalys

– Målgrupp- och behovsanalys

• Informationsplattform för solel

– Webbportal om solel på energimyndigheten.se (egen navigation)

• Målgrupper: småhusägare och andra fastighetsägare

– Förstärkning och vidareutveckling av Energimyndighetens satsningar 

på solelområdet





Webbportal behov

• Informationssatsningar finns redan

• Relevansbedömning tidskrävande

• Önskemål information: 

– Neutral och objektiv 

– Nationell täckning 

– Målgruppsanpassning

• Behov: handfast vägledning, regelverk, styrmedel, stöd i 

investeringsberäkning, stöd i upphandlingsfasen, mm. 



Solelportalen

• Webbportal på energimyndigheten.se

• Målgrupper:

– småhusägare – september 2018

– näringsidkande fastighetsägare – efter årsskiftet

• Målgruppsanpassad, objektiv information, ska underlätta:

– beslut om investering

– genomförande av en solcellsinvestering



På solelportalen.se hittar du info om:

• Hur du undersöker om ditt hus har bra förutsättningar 

för solceller.

• Vilka stöd och intäkter du kan få och hur du ska göra om 

du vill sälja din överskottsel. 

• Vad som är viktigt att tänka på vid inköp och val av leverantör.

• Hur en solcellsanläggning drivs, underhålls och avvecklas.



Solelportalen

• Målgruppsanpassad offentlig information

• Vägledning i 8 steg från fundera till avveckling 

• Fördjupande delar, exempelvis kring miljöpåverkan och 

batterilagring



Projektorganisation

• Bred arbetsgrupp Energimyndigheten

• Myndighetsråd

• Användarråd

• Energi- och klimatrådgivare 



Resultat för Solelportalen sedan start

Webbesök sedan starten den 3 september:

• Solelportalens startsida näst mest besökt på Energimyndighetens 

webb.

• Totalt antal besök: 200 000 

• Besökarna är intresserade av att veta mer om ekonomi och 

solceller. Framförallt investeringsstödet är populärt.



Arbetet framåt

• Förbättringar vad gäller användbarhet och informationsinnehåll

• Marknadsföringsinsatser

• Komplettera solelportalen med 

– Information till ägare av näringsfastigheter

– Interaktiv investeringskalkyl

– ”Solskenshistorier” – filmer med goda exempel



Tack för 
uppmärksamheten
sara.grettve@energimyndigheten.se

Tack för 

uppmärksamheten!

mailto:sara.grettve@energimyndigheten.se


Investeringsstöd för solceller
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Antal nya ansökningar per månad
Nuläge fördelade medel:

• Länsstyrelserna har kommit olika långt i beslut om stöd

• Fördelningen har gjorts så att alla län ska kunna bevilja 

ansökningar som inkommit t om 31 maj 2018

• Ökar likabehandlingen av ansökningarna oavsett vilket 

län som ansökan inkommit till



Uppdrag om förenklad administration av 
solcellsstödet

• Utgångspunkt att göra det enklare för både dem som söker och 

dem som administrerar stödet. 

• Energimyndighetens förslag om förenklingar:

– Förenklad ansökan

– Tillgängliggör efterfrågad information

– Underlätta för E-ansökan

– Slopat krav att lämna uppgifter för uppföljning

– Förbättrad dialog och samverkan mellan myndigheterna 



Framtiden för solcellsstödet

• Solcellsstödets funktion har varit att främja solcellsmarknaden i en 

tidig formeringsfas där särskilt stöd har varit nödvändigt för att få 

fart på utvecklingen

• Solcellsmarknaden har mognat och går nu in i en utbyggnadsfas 

där ett investeringsstöd är mindre lämpligt

• Energimyndigheten föreslår att stödnivån omgående bör sänkas 

till 15 % för alla, för att därefter fasa ut stödet helt inom några år.

MEN en mjuk utfasning är väldigt viktig och därför bör 

marknadens utveckling följas noga.


