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Blekinges Solkarta

Information per fastighet:

Total inkommande solenergi/år

Andel takyta med bra läge 

Uppskattad elproduktion kWh/år

Finns på Länsstyrelsens hemsida

Film

https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/privat/bygga-och-bo/stod-till-solceller
https://www.youtube.com/watch?v=8x9i5kC1G_U


Statligt stöd till solceller (2009:689)

Stöd = 30% av stödberättigade kostnader

Maxstöd 1,2 miljoner kronor

Vad krävs?
– Ansluten till elnätet
– Slutfört senast 31 december 2020
– Företag ansök innan påbörjande, privatpersoner senast 6mån efter 

påbörjande
– Påbörjat = orderbekräftelse/kontrakt/avtal
– Går ej att kombinera med ROT
– Samtliga fastighetsägare eller fullmakt

Hur ansöker jag – gärna digitalt via Boverkets e-tjänster ! Eller 
pappersblankett till länsstyrelsen 

https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/e-tjanster-for-bidrag-och-garantier/sok-bidrag-och-stod-elektroniskt1/
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/solceller/stod-till-solceller/investeringsstod/


Från ansökan till uppföljning 

Ansökan (gärna digitalt! Boverkets e-tjänster)

Bekräftelsebrev

Kö – vänta…

Kontakt från länsstyrelsen - Aktuellt? Uppdateringar?

Beslut om stöd

(Genomför projekt)

Begäran om utbetalning -> beslut -> pengar på kontot

Uppföljning 3år



Aktuellt om solcellsstödet i Blekinge
Drygt 300 ansökningar i kön

Totalt sökt belopp i kön ca 30 miljoner kronor

Tillgängliga medel ca 16 miljoner kronor

Räcker t o m ansökningar inkomna början sommaren 2018

Stort intresse, fler ansökningar än tidigare år

Hur långt räcker det…? Mer pengar på väg? Inga garantier…



Blekinges Solelmål

Senast år 2030 finns 110 MW installerad effekt

Motsvarar ca 5% av elanvändningen år 2030 

Eller en yta av 110 fotbollsplaner 

Energimyndigheten bedömer att andelen el från solceller år 2040 
kan uppgå till 5-10 % av Sveriges totala elanvändning. Blekinges 
mål tar sikte på en något snabbare utbyggnad. 



Hur mycket solel finns det i Blekinge? 

Installerad effekt: 5 MW

303 anläggningar

0,24 % av elanvändningen

0,9 % av produktionen 

Största anläggningen:         

Bostorp 600 kW



Solenergipotential i Blekinge

Solenergipotential i hela Blekinge (2014)

Solenergipotential per kommun (2018)

Finns på länsstyrelsens hemsida bland publikationer

https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/tjanster/publikationer/201410-solenergipotentialen-for-blekinges-bebyggelse-enligt-tva-framtidsscenarier.html
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/tjanster/publikationer/201811-solelpotentialen-i-blekinge-per-kommun.html


Solenergipotentialen i Blekinge

Blekinges solmål: 

• Motsvarar ca 1/4  av potentialen i scenario A

• Motsvarar ca 1/10 av potentialen i scenario B

2018-05-02



Solenergipotential per kommun

Andel av länets potential

Karlskrona: 35 %

Ronneby: 20 %

Karlshamn: 19 %

Sölvesborg: 16 %

Olofström: 10%



Solenergipotential i Karlskrona



Tips och länkar

Energimyndighetens solelportal

Karlskronas energi- och klimatrådgivare

Svensk Solenergi

Bengts villablogg

Sol i syd

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen
https://www.svensksolenergi.se/
http://bengtsvillablogg.info/
https://solisyd.se/


Välkommen att höra av dig!

solcellsstod.blekinge@lansstyrelsen.se
010 – 22 40 000

Emilia Douhan Bure
Pernilla Citrén

Ann- Christine Hultén Norrby

mailto:ann-christine.hulten.norrby@lansstyrelsen.se


lansstyrelsen.se/blekinge
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