
Vi är kunskapsförmedlare, rättsgaranter och samhällsbyggare

Stöd till installation av Solceller





Syftet med stödet
• Omställning av energisystemet
• Årliga elproduktionen från solceller ökar
• Industriell utveckling inom 

energiteknikområdet
• Antal aktörer som hanterar systemen 

ökar

Solceller



Villkor för stödet
• Inget stöd om man fått annat offentligt 

stöd inkl. stöd från EU eller 
skattereduktion för arbetskostnad

• Ett solcellssystem per byggnad eller
• Ett per fastighet om systemet byggs på 

mark
• Max stöd 1,2 miljoner/system
• Max bidragsunderlag 37 000 kr + moms 

per installerad kW toppeffekt. För 
solvärmehybrid 90 000 kr
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Stöd lämnas till
• Solcellsanläggning
• Solel- och solvärmehybridsystem

- elproduktion minst 20% av total årlig el-
och värmeproduktion
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Stödberättigande kostnader
• Projekteringskostnader
• Kostnader för material som

- solcellsmoduler inkl. ev. linser, speglar 
och kylsystem
- stativ eller annan fästanordning
- kablage, elmätare, brytare, 
överspänningsskydd, växelriktare
- system för övervakning

• Arbetskostnad (F-skattsedel eller 
motsvarande)
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• Projekt ska vara slutförda senast 31 
december 2020

• Bidragsandel 20 % på arbete och 
material.
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Villkor för stödet
• För företag/”BRF” ska ansökan komma in 

till Länsstyrelsen innan projektet 
påbörjades

• För privatpersoner ska ansökan komma 
in till Länsstyrelsen inom 6 månader från 
påbörjandet

Solceller



Påbörjande
• När avtal om projektering tecknas om 

projektering ingår i bidragsunderlaget
• I övriga fall när solcellsmodulerna 

införskaffades. Enligt Energimyndig-
hetens avgörande avser detta när 
kontrakt tecknas för installation av 
solcellsanläggningen.
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Stödhanteringen Länsstyrelsen
• Två beslut. 

- Första reserverar pengar.
- Utbetalningsbeslut betalar ut efter 
redovisade kostnader. 

• I dagsläget har Kronoberg fått pengar till 
ansökningar som kommit in under 2018.

• Energimyndigheten ska göra ytterligare 
fördelningar av pengar under hösten.

• Uppskattad handläggningstid ca 1 år på 
grund av medelsbristen.
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Ansök i tid!  (innan avtal sluts med 
entreprenör)

Avsluta i tid!   (2020-12-31)

Stödet är medelsstyrt – inte garanterat 
förrän beslut



Solcellsbidraget
http://www.energimyndigheten.se/fornyba
rt/solelportalen/vilka-stod-och-intakter-kan-
jag-fa/sa-har-ansoker-du-om-
investeringsstod/

Länkar till information, 
blanketter och kontakt

Kontakta Länsstyrelsen
magnus.g.jonsson@lansstyrelsen.se
010- 223 70 00

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/vilka-stod-och-intakter-kan-jag-fa/sa-har-ansoker-du-om-investeringsstod/
mailto:magnus.g.jonsson@lansstyrelsen.se


Bidrag till laddstationer
• Stöd till bostadsrättsföreningar, företag mm för laddning vid 

bostäder och arbetsplatser 

• Stöd till publik laddning söks genom Klimatklivet.

• För privatpersoner finns ladda hemma-stödet.



Icke-publik laddning
• Max 50 % bidrag, men inte mer än 15 000 kronor per 

laddningspunkt 

• Bidraget kommer att kunna sökas för installationer som utförts 
efter den 15 juli 2019. Ansök via Naturvårdsverkets hemsida 
(öppnar under hösten)

• Mer information
http://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Icke-publik-
laddinfrastruktur/Att-soka-bidraget---organisationer/

http://naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Icke-publik-laddinfrastruktur/Att-soka-bidraget---organisationer/
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