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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

https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/stat-och-kommun/miljo/energi-och-klimat/stod-till-solcellsanlaggning.html


Aktuellt om solcellsstödet i Blekinge

Ansökningar inkomna till och med juni 2018 har fått beslut.

Cirka 300 ansökningar i kö för handläggning.

Totalt sökt belopp i kön ca 26 miljoner kronor.

Krav på uppföljning borttaget 1 januari 2019.

Förenklingar i ansökan från 1 januari 2019 (färre uppgifter).

Regeringen har aviserat ny stödnivå, sänkning från 30% -> 20%.

Avvaktar revidering av förordning (2009:689) samt tilldelning av

nya medel från Energimyndigheten.

Handläggning därefter av ansökningar i datumordning.

Hur långt räcker det…? Inga garantier…



Statligt stöd till solceller (2009:689)

Stöd = 30% av stödberättigade kostnader *

Maxstöd 1,2 miljoner kronor (max-kst 37 000 kr ex.moms/kW)

Vad krävs?

– Ansluten till elnätet

– Slutfört senast 31 december 2020

– Företag ansök innan påbörjande, privatpersoner senast 6mån efter 
påbörjande

– Påbörjande = orderbekräftelse/kontrakt/avtal

– Går ej att kombinera med ROT

Hur ansöker jag – gärna digitalt via e-tjänst (Boverket) 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/globalassets/fornybart/solelportalen/ansokan-om-solcellsstod.pdf


Från ansökan till utbetalning 

Ansökan (gärna digitalt! Boverkets e-tjänster)

Bekräftelsebrev

Kö – vänta…

Beslut om stöd

(Genomför projekt)

Begäran om utbetalning -> beslut -> pengar på kontot



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: 7,6 MW

527 anläggningar

0,4 % av elanvändningen  

Största anläggningen:         

Karlskrona Solpark

Etapp 1: 607  kW/ 7 500 m²

Mål: 6 MW

96 st
1420 kW

41 st
390 kW 94 st

1300 kW
223 st

3700 kW*

73 st
810 kW



Tips och länkar

Energimyndighetens solelportal

Karlskrona/Karlshamns energi- och 

klimatrådgivare

Svensk Solenergi

Sol i syd

Bengts villablogg

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


Välkommen att höra av dig!

solcellsstod.blekinge@lansstyrelsen.se

010 – 22 40 000

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