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Investeringsstöd till solcellsanläggningar

• För alla typer av elnätsanslutna solcellsystem.

Solceller  el Solhybrid  el + värme

Smålandsposten.se



Investeringsstöd till solcellsanläggningar

• Bidragsandel fr.o.m. januari 2015 (material + arbete).

- företag, offentliga organisationer 30%

- privatpersoner 20%

• Rotavdrag kan inte sökas för samma åtgärd.

• Max stöd: 1,2 Mkr per byggnad och 

max 37 000 kr/kW exkl. moms för installerad toppeffekt.

• Stödet utbetalas efter slutfört och redovisat projekt.



Köpa och sälja el 

Elhandlare

• Du kan sälja el till vilken elhandlare du vill. 

• Många elhandlare ger 80 öre/kWh + moms.

En del elhandlare ger bara spotpriset ± några ören.

Spotpriset rör sig kring ca ca 20-30 öre/kWh.

• Vissa elhandlare har nettodebitering per månad.

Nätägare

• Alla nätägare köper in el för att täcka förluster i egna nätet.

Vanlig ersättning är 5 öre/kWh + moms.

Från: Nu kommer solen, 2015-01-26
Lars Ivarsson, energiradgivning@solvesborg.se

Lästips: 

”Nu kommer solen”  2015-01-26

Lars Ivarsson, energirådgivare, 

www.solvesborg.se



Inbetalning av moms

• Enligt Skatteverket måste du betala in den moms du får 

från elhandlare och elnätsföretag.

• Momsregistrering räcker.

(behöver ej registrera företag)

• Momsen betalas in en gång per år.

• Första momsen ska vara betald våren 2016. 

Förhoppningsvis kommer förenklade regler innan dess.

Nollsummespel!

Inbetalning av moms 
du fått av elhandlare 
och nätägare =  ± 0



Skatteavdrag på såld el

• I januari 2015 infördes skatteavdrag på 60 öre/kWh.

Elnätsägaren rapporterar hur mycket du matat in, 

detta kommer att redovisas på din skattsedel.



Elcertifikat för producerad el

• All produktion av förnybar el ger rätt till ett elcertifikat. 

• 1000 kWh förnybar el → ett elcertifikat

• Kan säljas till vem du vill, ger ca 15-20 öre/kWh.

• För att få elcertifikat behöver du registrera dig och din 

anläggning hos Energimyndigheten (krävs e-legitimation).



Solel – en lönsam affär!

Försäljning        ≥  80 öre/kWh

Nätnytta            ca  5 öre/kWh

Skatteavdrag        60 öre/kWh

Elcertifikat        ca 15 öre/kWh

Moms                ± 0 öre/kWh

Totalt            ca 160 öre/kWh



Söktryck  andel av nationell pott!



Ljus framtid för solceller!
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• Priset på solceller har gått ner 75% sen 2009.

• Solceller på Blekinges alla tak skulle täcka 

75% av totala länets elanvändning.

• Under 1 timme ger solen tillräckligt med energi för 

att försörja hela jorden med el under 1 år.

Ljus framtid för solceller!

Metro.se


