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Kort om Solelkommissionen

• Nätverk av företag som tagit strategiskt ställning för solel

• Mål: 10 % av elen 2030 från solel på befintliga tak, idag 0,3 %

• Att skapa regelverk för kundägd elproduktion som gör att vi börjar använda
taken i omställningen till helt förnybar el



Vi bygger det hållbara samhället – på riktigt

• Marknadsledande på större
solelanläggningar

• Start 2010

• Göteborg och Stockholm

• Från konsult till montage o
service

• Lokalförvaltningen i Göteborg



Förbättringar på gång

• 255 gränsen

• Interna nät på flerbostadshus

• Elnätstariffer

• Breddad skattereduktion till lägenheter

• Lokala energigemenskaper

• Elcertifikat

• Investeringsstödet



255 kW gränsen (230 MWh)

• Stoppar logistikbyggnader, idrottshallar etc

• EU:s förnybarhetsdirektiv öppnar för att all el som
produceras o förbrukas i samma byggnad är skattefri

• Frankrike tog bort sin gräns i somras

• Ingen utredning behövs – finansen har börjat jobba

• S, MP, C o L överens om att ta bort gränsen



Interna nät flerbostadshus

• Utredningen Moderna Elnät

• Föreslår rätt till interna elnät för
flerbostadshus

• Remiss hösten 2019

• Ei avråder pga nytt EU direktiv
Dagens regelverk 8 anläggningar
Internt nät 3 anläggningar
Lägre kostnad per kW
Högre produktion per kW



Elnätstariffer

• Ny lag 2018 om strukturen på elnätstariffer

• Ei utreder tariffer som ger incitament till att styra

• Efterfrågan behöver bli mer flexibel med mer förnybart

• Lokal lagring och styrning viktigt framöver

• Aktiva fastighetsägare kan sänka sina kostnader och de
som fortsätter som förut får höjda



Breddad skattereduktion

• Villaägare får skattereduktion sedan 2015

• Egen förbrukad solel fri från energiskatt

• Utredning 2017 om breddning till lägenheter

• Med i januariöverenskommelsen

• Öppnar för andelsägd solel för de som bor i
lägenhet



Lokala energigemenskaper

• Utredningen Moderna elnät

• EU:s förnybarhetsdirektiv

• Rätt för kunder att dela energi i lokala nät

• Fokus på privatkunder, men kan vidgas

• Virtuella nät alternativ



Elcertifikat

• Stödsystem sedan 2003

• Startade vindkraftsboomen

• Idag enstaka öre kWh

• Troligt med förtida avveckling



Investeringsstöd

• Fortsatt sänkt stödnivå från 20 %

• Utfasning till 2022/2023

• 450 + 300 + 500 MSEK

• Sök stöd även för batterier

• Sök nu



Sammanfattning

• Skattefrihet o skattenedsättning
– stabilt för all solel < 255 kW

• Förhandlas inte i statens budget

• Rätt att sälja överskott till
hyresgäster

• Ekonomi och additionalitet


