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Statligt stöd till solceller 
- 20 % stöd av det totala beloppet

- Företag måste ansökan om stöd innan projektet påbörjas. Med påbörjande räknas 

undertecknat avtal eller offert, orderbekräftelse eller muntligt avtal.

- Stödberättigande kostnader är:

1. projekteringskostnader,

2. kostnader för material, såsom solcellsmoduler, inklusive eventuella linser, speglar och kylsystem, 

stativ eller annan fästanordning, kablage, elmätare, system för övervakning, brytare, överspänningsskydd 

och eventuell växelriktare samt system för lagring av energi, dock inte värmelager, och

3. arbetskostnader, under förutsättning att den som utför åtgärden är godkänd för F-skatt eller, i fråga 

om ett utländskt företag, har ett intyg eller en annan handling som visar att företaget genomgår 

motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter i sitt hemland.



Hur går det till

1. Ansökan kommer in och registreras, bekräftelse brev

2. Kötid ca 11 månader innan beslut

3. Beslut. Ansökt belopp ”öronmärks” till sökande.

4. Begäran om utbetalning.

5. Alla handlingar granskas och ”öronmärkta” pengar 

betalas ut.



Hemsidor

• Energimyndigheten.se

• Länsstyrelsen.se

• Svensksolenergi.se

• Bengtsvillablogg.info

• Drivkraft.nu

• Solelportalen (Energimyndigheten)



Bidrag

• Kö till bidrag

• Behövs mer pengar i kommande budgetar

• Procentsatsen kan ändras

• Sök så fort som möjligt!
(går att justera senare)



Lönar det sig att vänta?

Källa: Svensk
Solenergi

+ moms 25%

- bidrag 20%



Kalkyl

Utgifter:
• Investering

• Administration

• Underhåll

• Reparationer

Intäkter:
• Mindre elförbrukning

• Såld el

• Bidrag

• Leverantörer har inget standardsätt att göra en 

kalkyl på – svårt att jämföra

• Använd tex Solelkalkylen:
https://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelp
ortalen/vad-kostar-det/solelkalkyl/

https://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/vad-kostar-det/solelkalkyl/


Skatt

• Storlek på anläggning < 256 kW – ingen energiskatt

• Microproducent om:
• < 63A huvudsäkring

(100A enligt skatteverket)

• < 43.5 kW anläggning

• Köper mer el än säljer

• Samma in/utmatningspunkt
• Skattereduktion 60öre/kWh för 

såld el (max 18000kr)

• Ingen avgift 

inmatningsabonnemang



Skatt - huvudsäkring

• Huvudsäkringen begränsar hur mycket el som kan produceras. Det finns tre fall:

1. Huvudsäkring på 63 A eller lägre som inte producerar mer el än vad den förbrukar på årsbasis. 
Det innebär att elnätsbolaget kommer att ta emot eventuell överskottsel och bekosta en ny elmätare. 

Man får även en skattereduktion på 60 öre / kWh (upp till 30 000 kWh, eller 18 000 kr per år) när man 
matar ut och säljer el via elnätet. 
För en BRF dras skattereduktionen antingen av från fastighetsskatten eller den kommunala 
fastighetsavgiften. En brasklapp är dock att skattereduktionen inte är tidsbestämd av politikerna.

2. En BRF med huvudsäkring mellan 63 A och 100 A har också rätt till skattereduktion på 60 öre / kWh, dock 
kan elnätbolaget debitera ett årligt inmatningsabonnemang på upp till ett par tusen kronor ifall man säljer 
el via nätet. Det varierar dock mellan elnätbolag, och vissa tar inget alls.

3. En BRF med huvudsäkring över 100 A får ingen skattereduktion för el som matas ut på elnätet vilket ger en 
mycket sämre kalkyl.

https://www.solcellskollen.se/vanliga-fragor/hur-mycket-solceller-bor-jag-installera


Är solceller lönsamt?

Om du förbrukar elen själv: JA

Om du säljer elen: DET BEROR PÅ:

• Framtida bidrag

• Framtida elpriser

• skatteavdrag / regelverk



Lite regler

• Bygglov behövs oftast inte (om solcellerna följer taket)
• Men kolla med kommunen!

• Solceller = Starkströmsanläggning
• Behörig installatör

• En solcellsinstallation måste anmälas till elnätsföretaget och får inte 
kopplas in utan deras godkännande

• Elnätsföretaget har i skyldighet att:
• Ansluta solcellsanläggningen

• Installera mätare och mäta elen som matas in på elnätet

• Ge viss ersättning för den el som matas in på elnätet



Speciella omständigheter i en BRF

Oftast har föreningen

flera el-abonnemang; 
• en per lägenhet och 

• en eller flera i föreningen

➢ Relativt liten förbrukning av el per abonnemang

➢ Liten solcellsanläggning om uppfyller krav som Microproducent



EXEMPEL:



Ca 1600 kr 
/lägenhet/år 
i minskade 

kostnader för el
Utan solceller



Fördelar solcellsanläggning med gemensam el-mätning

+ En högre egenförbrukning ger en bättre ekonomi

+ Gör det fördelaktigare att bygga större 
solcellsanläggning

+ Förenklar framtida anslutning av elbilar och batterilager

- Enskilda lägenheter kan inte välja el-
leverantör

- Föreningen får själv träffa avtal med 
systemleverantör

- Ökat ansvar för föreningen

• Prata med nätägaren i ett 
tidigt skede 



Sol-el

✓ För att minska energikostnader 

✓ bidra till bättre miljö och energiomställning

✓ höja attraktiviteten på området

✓ skapa samhörighet i föreningen



TACK!



Sparade pengar, ökad konkurrenskraft, nöjdare kunder och minskad klimatpåverkan –
det är bara några av fördelarna med att energieffektivisera sin verksamhet.

Stärk ditt företag/förening
– använd energin smartare 

http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/stod-och-bidrag/stod-for-energikartlaggning-i-sma-och-medelstora-foretag/


Vad kan ditt företag/förening
få hjälp med?

• Göra en enkel energikartläggning

• Stöd vid genomförande av åtgärder

• Stöd för att gå vidare i energitrappan



Vill du ha stöd i ditt energiarbete?

Kerstin Eriksson

Projektledare/samordnare

Energikontor Sydost

kerstin.eriksson@energikontorsydost.se

070-620 83 07

Roger Gunnarsson

Projektledare/energiexpert

Energikontor Sydost

roger.gunnarsson@energikontorsydost.se

070-62 83 05 

Kontakta:

mailto:kerstin.eriksson@energikontorsydost.se
mailto:roger.gunnarsson@energikontorsydost.se

