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• Start 2015: Solel existerar inte i 
lagstiftningen!!

• Mål: 10 % av elen 2030 från solel på 
befintliga tak, idag 0,5 %

• Att skapa regelverk för kundägd 
elproduktion som gör att vi börjar 
använda taken

Om oss



Förändringar – de flesta 
förbättringar

• 255 gränsen

• Interna nät på flerbostadshus

• Elnätstariffer

• Breddad skattereduktion till lägenheter

• Lokala energigemenskaper

• Elcertifikat och ursprungsgarantier

• Investeringsstödet



255 kW gränsen (230 MWh)

• Stoppar logistikbyggnader, idrottshallar etc

• Ger en massa admin för de som har många anläggningar 
<255

• 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

• Lagförslag hösten 2020
Dagens regelverk 8 anläggningar
Internt nät 3 anläggningar
Lägre kostnad per kW
Högre produktion per kW



Virtuella nät - fördelar

• Tar bort incitament för egna fysiska nät –
elnätsbolagen ansvarar för elnätet

• Nya avräkningspunkter skapas digitalt

• Flexibelt, snabbt o billigt för kunderna

• Taken används optimalt för solceller

• Incitament för batterier och att styra dagens 
elförbrukning o elbilsladdning

• Skapar nya aktörer för flexibilitet



Lokala energigemenskaper

• Del av EU:s förnybarhetsdirektiv från dec 
2018

• Energimarknadsinspektionens utredning på 
remiss i maj 2020

• Ekonomiska föreningar kan vara en form

• Kan omfatta både privatpersoner, mindre 
företag och offentliga verksamheter

• Behöver utredas mer – spännande potential



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



Elcertifikat

• Förlängdes 2017 o nytt mål för 2030

• Målet nås redan 2020/21

• Regeringens förslag i mars 2020 om 
stoppregel skapar stora överskott = 
minimalt värde

• Beslut under hösten 2020

• Förlorar sin betydelse för solel



Ursprungsgarantier (UG)

• Hanterar miljövärdet av solelen

• Energimyndigheten föreslår att 
mikroproducenter inte ska få UG

• Villaägare säljer normalt 50 % av sin sol

• Minskar värdet på solel

• Ombudslösning minskar admin



Investeringsstöd 2020

• Årets budget är 800 miljoner + 500 extra för 2019

• Ytterligare 200 MSEK i vårbudgeten

• Medel från årets budget kan flyttas till 2021/22

• Förslag om att alla som får beslut i år får bygga till 
juni 2021

• Pengarna räcker knappt till de som står i kön nu

• Troligtvis mer pengar i höstbudgeten

• Sök stöd även för batterier



Investeringsstödet 2021-2022

• Räkna med sänkt stöd 2021 – 10 %

• Trolig utfasning 2021/2022

• Kräver ny förordning

• EnergiRot 2021 för villaägare 50 % 
arbetskostn=15% stöd av totalen



Sammanfattning

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

• Förhandlas inte i statens budget

• Sök investeringsstöd nu

• Ekonomi och additionalitet


