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Energimyndigheten – snabba fakta

• Expertmyndighet åt regering och departement.

• Vision ”Ett hållbart energisystem”

• Knappt 400 anställda

• Huvudkontor i Eskilstuna. Testlabverksamhet i Stockholm

• Forskningsanslag: ca 1,4 miljarder kronor per år.

• Dessutom fler typer av bidrag inom exempelvis 

energieffektivisering och informationsspridning.

• Mitt område: Villkor för nyttjandet av solel



Den svenska solcellsmarknaden
Kumulativ soleleffekt i Sverige mellan 1992–2015. 



Solceller i Sverige idag

• Solcellsmarknaden ökar

– Växande antal installationsfirmor

– Fortsatt prisnedgång för installationer

– Mognande marknaden

• Drygt 40% av anläggningarna i 

storstadsregionerna.

• Takanläggningar dominerar 

marknaden, anläggningar under 20 

kW står för drygt hälften av den totala 

nätanslutna kapaciteten



Nuläge skatter/stöd

• Investeringsstöd till solceller

• Elcertifikat och ursprungsgarantier

• Energiskattebefrielse på direktförbrukning från 

anläggningar under 255 kW

– Ändrade villkor från och med 1 juli 2017

• Skattereduktion på 60 öre/kWh för 

mikroproducenter 

– Säkring under 100 Ampere

– Upp till 18 000 kr

– Upp till samma nivå som man själv använder



Regeländringar, genomförda och på gång

• Slopat momsregistreringskrav för försäljning upp till   

30 000 kronor från årsskiftet 16/17

• Utvidgad skattebefrielse för förnybar el

– Lagändringar träder i kraft 1 juli 2017

– Skatten sänks på direktförbrukning från anläggningar under 

255 kW, även för den som äger total kapacitet över gränsen 

• Boverket har pågående uppdrag att utreda 

förutsättningarna för undantag för bygglovskrav 

• Proposition om utökning av elcertifikatsystem med 18 

TWh till 2030 



Strategi för ökad 
användning av solel



Uppdraget 

• Analysera hur solel ska kunna bidra till att 

Sverige på sikt ska ha 100% förnybar energi

• Föreslå strategi för hur användning av solel 

ska kunna öka i Sverige

• Redovisa ett förslag till hur heltäckande 

statistik ska kunna tas fram för området el 

från sol



Målbild: Solelen bidrar till den framtida 
förnybara elproduktionen



Två åtgärdspaket för att stödja 
strategi

– Det första med fokus på närtid till 2022 

• Målgruppsanpassning och harmonisering av regelverk

• Förändringar i elnätet vid en ökad produktion av solel

• Statistik för uppföljning

• Information och kunskapshöjning

• Resurseffektiv utbyggnad med hänsyn till miljömålen

– Det andra på sikt mot nedslagsår 2040

• Ansvartagande och uppföljning



Några av förslagen

• Regelverk

– Utfasning av privatpersoner från investeringsstöd, ersätts med solROT

– Undre effektgräns för elcertifikatsystemet på 68 kW, undersök 
kompensation genom höjd skattereduktion

• Information och kunskapshöjning

– Informationsplattform för solel samt nationell solkarta

– Informationsinsatser för att främja solel bland annat genom energi- och 
klimatrådgivare

– Reducerad utbildningskostnad för certifiering av solcellsinstallatörer

• Resurs effektivutbyggnad

– Energimyndighetens tar en vägledande roll för hur solfrågan kan tas med 
vid fysisk planering



Vad händer nu?

• Strategiförslaget remissbehandlas

• Några av de föreslagna förenklingarna är 

på gång

• Energimyndigheten har börjat jobba i linje 

med strategin



Vad är på gång?

• Första installatörerna certifierade - länk

• Kommunal statistik hos SCB - länk

• Solel insatsprojekt inom energi- och 

klimatrådgivningen

• Informationsfolder för privatpersoner i vår webbshop -

länk

• Intervjustudie av produktionskostnader för solel i 

Sverige, rapport till sommaren

• Stöd till forskning och affärsutveckling

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/certifiering-av-installatorer-av-fornybar-energi/
http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/tillforsel-och-anvandning-av-energi/installerade-solcellsanlaggningar/
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc


Tips

• Mer information på vår hemsida: 

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/

• Solforum 2017 - http://www.energimyndigheten.se/forskning-

och-innovation/konferenser-och-seminarier/valkommen-till-

solforum-2017/

• Mälardalens högskola projekt: ”Investeringskalkyl för solceller”

• Nätverket Bebos innovationskluster kring solenergi 

http://www.bebostad.se/kunskapsbanken/solenergi/

• ”Solenergi i stadsplanering – handledning för 

stadsbyggnadskontor” – Energikontoret Skåne

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/
http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/konferenser-och-seminarier/valkommen-till-solforum-2017/
http://www.mdh.se/forskning/inriktningar/framtidens-energi/investeringskalkyl-for-solceller-1.88119
http://www.bebostad.se/kunskapsbanken/solenergi/


Tack för uppmärksamheten!

Mejladress: sara.grettve@energimyndigheten.se
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