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SOLELKOMMISSIONEN 2015
– EN TILLBAKABLICK PÅ ÅRET SOM GÅTT
Solelkommissionen bildades i början av 2015 av Familjebostäder, HSB, Telge Energi och Solkompaniet,
med målsättningen att anpassa gällande lagstiftning så att egen förnybar elproduktion inte motverkas
och så att Sverige, år 2030, kan producera minst 10 % av elbehovet med energi från solen. Under
hösten kom Vasakronan med i Solelkommissionen.

AKTUELLT LÄGE FÖR SOLEL
Under året blev solen för första gången en tydlig del av energidebatten och kunskapen om frågorna
har ökat hos såväl politiker som myndigheter. För första gången har solel också kommit in i lagen om
skatt på energi, vilket innebär att vi lämnar den tid då det var Skatteverkets tolkningar som var grunden
för beskattning av solel. För privatpersoner, samt mindre och medelstora företag, har vi nu fått en lag
som tydligt ger skattefrihet för den el man producerar och använder själv. Dessutom är det nu även
tillåtet att sälja överskottsel, utan att förlora skattefriheten på den el man använder själv. Det är ett
stort steg framåt för solelen!
För fastighetsägare med mer än 255 kWt solel innebär lagen däremot att elen blir energiskattepliktig
även om den används i fastigheten. Det medför att utbyggnaden av solel på alla offentligt ägda
byggnader, som skolor, sjukhus och allmännyttiga bostadsbolags flerbostadshus, riskerar att upphöra.
Samma sak gäller alla privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som har sina fastigheter
samlade i ett och samma bolag.
Solelkommissionens uppfattning är att egenproducerad solel, som används för att reducera
fastighetens energiförbrukning, ska vara befriad från energiskatt på samma sätt som andra
energieffektiviseringsåtgärder, exempelvis fönsterbyten eller värmepumpar.
Många frågor hänger ännu i luften: flytt av skattereduktionen till elräkningen, möjligheten att
underlätta andelsägande, slopat krav på momsregistrering för privatpersoner och möjligheten att
flytta el mellan förbrukningspunkter. Flera av våra förslag handlar om att göra det enklare att vara
elkund och ha egen solel. Vår grunduppfattning är att kundägd solel borde få ett nytt eget regelverk.
Dagens energiskattelag är gjord för stora elbolag och inte för elkunder och fastighetsägare som vill
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reducera sin förbrukning genom att använda sina tak till solel. De krångliga regelverken är ett hinder i
sig genom sin utformning.
Investeringsstödet, som varit viktigt för att introducera solel i Sverige, kan och bör avvecklas i takt med
att regelverken ändras och skapar förutsättningar för en marknadsdriven utbyggnad.
Under 2015 startade även Energimyndigheten en utredning för att ta fram en långsiktig och tydligt
kommunicerad strategi för hur solelen ska öka i Sverige. Ett initiativ som Solelkommissionen ser
mycket positivt på, även om våra mest prioriterade frågor ovan måste få en lösning redan under 2016.
Klimatavtalet från Paris ger förhoppningsvis ytterligare fokus på energiomställningen, och på att
Sverige måste ta bort de nationella hinder som begränsar utbyggnaden av förnybar solel.
Vi ser alltså tillbaka på ett händelserikt 2015, och blickar fram emot ett förhoppningsvis ännu
händelserikare 2016!

VÅRA AKTIVITETER 2015
I samband med bildandet av Solelkommissionen hade Johan Öhnell, Solkompaniet, ett möte med
miljö- och energidepartementets statssekreterare Nils Vikmång och hans politiskt sakkunnige Per
Callenberg. De insåg gällande problem, och tyckte att frågorna var viktiga, men det var tydligt att inget
arbete pågick kring att skapa ett tydligt och enkelt regelverk för kundägd solel.
Solelkommissionens arbete inleddes med en kartläggning av aktuella regelverk (se Solelkommissionens hemsida) och en prioritering av särskilt viktiga frågor:
1. Rätten att flytta egenproducerad solel till egna förbrukningspunkter.
2. Rätten att använda egenproducerad solel, utan att bli energiskattepliktig, måste gälla per
anläggning, inte per juridisk person.
3. Rätten för mikroproducenter att få sin skattereduktion på elfakturan månadsvis.
4. Rätten för elkunder att bygga vind- och solelanläggningar tillsammans för att täcka den egna
förbrukningen.
I början av april skickade vi ut vårt första pressmeddelande: Vi bildar Solelkommissionen för mer solel
nu.

VÅREN PRÄGLADES AV TURER KRING SOLSKATTEN
Under våren, i samband med revideringen av elcertifikatsystemet, meddelande regeringen att man
avsåg att införa en solskatt för juridiska personer med mer än 144 kWt solelproduktion. I maj lämnade
vi vårt remissvar på Finansdepartementets proposition, där vi bland annat framförde att
storleksbegränsningen var för låg, att den borde sättas per anläggning, att elnätet måste få användas
för att flytta el och att det bör vara tillåtet att sälja överskottsproduktion. Vårt remissvar spreds även
till andra remissinstanser, som lämnade in liknande förslag.
Under våren träffade Solelkommissionen, genom Johan Öhnell, bland annat Per Callenberg, Lise
Nordin (MP) och Rickard Nordin (C), Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen och
Naturskyddsföreningen för att lyfta solfrågorna. Energimarknadsinspektionen meddelade att det går
att ansöka om att få använda kabel mellan närliggande byggnader, för att kunna flytta el mellan dessa,
utan att ha nätkoncession.
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Den 9 maj debatterade vi solskatten i Göteborgsposten, Tvärstopp för solel med missriktad skatt.
Debattartikeln publicerades även, som lokala varianter, i Corren (Rikta ljuset mot solenergi),
Länstidningen Södertälje (Tvärstopp för solel på skolor och sjukhus), Gotlands tidning (endast
pappersupplagan), Västerbottenskuriren (Underlätta i stället för solenergi) och Kristianstadsbladet
(Tvärstopp för solel på skolor och sjukhus). Den 14 maj debatterade Anders Lago, HSB, solelproduktion
i SVTs program Debatt.
I mitten av juni drog regeringen tillbaka propositionen om solskatt och kom sedan tillbaka med ett nytt
förslag. Förbudet mot att flytta el över elnätet var kvar, men storleksbegränsningen var höjd till 255
kWt per juridisk person. Dessutom föreslogs att det skulle bli möjligt att sälja överskottsproduktion av
el.

STORT INTRESSE FÖR SOLFRÅGOR PÅ LYCKAT SEMINARIUM I ALMEDALEN
I juli anordnade Solelkommissionen ett seminarium i Almedalen, med rubriken Solel - vad krävs för att
alla elkunder ska vara med? Moderator var Tomas Kåberger och medverkade gjorde Lise Nordin (MP),
Rickard Nordin (C), Åsa Westlund (S), Anders Lago, Petra Hallenbrant, Telge Energi, och Johan Öhnell.
Att intresset för solfrågorna var stort märktes inte minst på den proppfulla lokalen.
Den 5 juli fortsatte vi debatten om solskatten i UNT, Skatt ingen ljus idé, där vi bland annat framförde
att det är fullt möjligt att göra administrativa undantag från EUs statsstödsregler, och därmed undvika
skatt på solel. Lokala varianter publicerades i Eskilstuna-Kuriren (Regeringen motverkar solel),
Dalademokraten (Möjligheterna för solel måste förbättras), Borås tidning (Mörka moln över
solenergin), VLT (Ny skatt sätter stopp för solceller) och Sundsvalls Tidning (Molnen hopar sig över
solcellsutvecklingen).
I slutet av juli gav regeringen Energimyndigheten i uppdrag att ta fram ett förslag till strategi för hur
användningen av solel ska kunna öka i Sverige. Under sommaren meddelades även att man avser
tillsätta en utredning om att förändra den föreslagna storleksbegränsningen, flytta skattereduktionen
till elräkningen, underlätta andelsägande och slopa kravet på momsregistrering.
Sommaren innebar även flera intressanta möten. Anders Lago och Magnus Ulaner, HSB, träffade Nils
Vikmång och Per Callenberg från Miljö- och energidepartementet. Johan Öhnell hade möten med
Anton Steen, handläggare Energikommissionen, Lise Nordin (MP), Maria Weimer (FP), Åsa Westlund
(S), Ingemar Nilsson (S) och Greenpeace.
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INTENSIV SOLDEBATT UNDER SENSOMMAREN OCH HÖSTEN
Den 19 augusti debatterade vi frågan om nätkoncession i Ny teknik, Ändra lagen så att fler kan tanka
sol från taken. Vår synpunkt var att det är orimligt att ägare av bland annat galoppbanor, flygplatser
och begravningsplatser får anlägga och använda egna starkströmsledningar, till exempel för att flytta
solel, medan ägare av flerfamiljshus inte har tydligt stöd i lagen för att göra det.
I slutet av augusti inledde vi Supermiljöbloggens stora soldebatt med artikeln Solel behöver inte mer
investeringsstöd, där vi framförde att solelen numera klarar sig utan investeringsstöd så länge den är
befriad från energiskatt. Debattartikeln fick stor spridning i sociala medier och besvarades på
Supermiljöbloggen av Åsa Westlund (S) och Lise Nordin (MP), Rickard Nordin (C), Greenpeace, Svensk
Solenergi och ETC/Egen El. Vi lämnade senare även slutreplik, Fyra akuta åtgärder som räddar solelen,
med förslag på en mer långsiktig solpolitik.
I slutet av augusti fick solfrågorna fokus igen, nu i en intervju med Åsa Romson i SVTs Agenda. Agenda
hade hämtat underlag från Solelkommissionen, och lyfte flera av våra frågor.
I september presenterade regeringen att man vill tillföra 1,4 miljarder kronor till investeringsstödet för
solel för perioden 2016-2019. Samma månad medverkade Anders Lago i Sveriges Radio, Utformning
på solskatt får kritik. Johan Öhnell representerade Solelkommissionen vid Sol i Väst (föredrag) och
Fastighetsmässan Elmia (paneldebatt), samt vid Energimarknadens seminarium om solenergi.
Dessutom medverkade Petra Hallebrant och Johan Öhnell i Expressen, Mörka Sverige kan gå över till
solenergi, där de berättade om solelpotentialen i Sverige.
I september presenterade regeringen även budgetpropositionen för 2016, och Solelkommissionen
skickade ut pressmeddelandet Solcellssatsning i höstbudgeten – både plus och minus! med vår syn på
budgeten. Helena Ulfsparre, Familjebostäder, och Johan Öhnell mötte senare även Skatteutskottets
presidium, för att diskutera om möjligheten att ta bort 255kWt-gränsen per juridisk person i
budgetpropositionen för 2016.
I mitten av oktober kommenterade Anders Lago solskatten i DN, Matjätte riktar kritik mot solcellsskatt,
tillsammans med Axfood. I slutet av november höll Anders Lago föredrag på Svenska Solelmässan
under rubriken Solel i flerbostadshus – möjligheter och hinder med dagens lagstiftning. Samma dag
fattade riksdagen beslut om att anta budgetpropositionen för 2016, och vi skickade även ut
pressmeddelandet Ny solskatt stoppar solel på skolor, sjukhus och bostäder. För fastighetsägare med
många tak, som har installerat mer än 255 kWt solel per bolag, innebär den nya lagen att man tvingas
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betala energiskatt även på den el man förbrukar själv. Ingen vill ha denna skatt, inte ens regeringen
som infört den, vilket är grunden för vår bedömning att skatten inte kommer att bli långvarig. Självklart
måste Sverige skapa förutsättningar för att alla tak ska kunna användas till solel!
Under hösten efterfrågade Energimyndigheten inspel till strategin för ökad användning av solel, och
Solelkommissionen skickade in en skrivelse med förslag i slutet av november. I december hade vi ett
möte med utredningens projektgrupp, där HSB, Telge Energi och Solkompaniet deltog. Frågan om
investeringsstödet blev också aktuell genom att regeringen kraftigt ökade stödet och förlängde det till
2019. Solelkommissionen skickade även en skrivelse till Miljö- och energidepartementet, innehållande
vår syn på revidering av investeringsstödet och hur en succesiv avveckling av stödet ska genomföras.
Året avslutades med en sista debatt i Göteborgsposten Blåsta på solel – dags att agera, om behovet av
långsiktiga spelregler för solelen.
Under hösten fick vi den stora glädjen att hälsa Vasakronan välkomna som en del av
Solelkommissionen. Att Sveriges största fastighetsbolag, och bland de som byggt allra mest solel, går
med är utmärkt, och ökar våra möjligheter att påverka utvecklingen.
Nätverket består nu av Magnus Ulaner från HSB, Petra Hallebrant och Stefan Sundelius från Telge
Energi, Anna Denell och Ulf Näslund från Vasakronan, samt Johan Öhnell och Anna Bengtsson från
Solkompaniet. Mer om Solelkommissionen och vår utredning, våra förslag och debatter finns på
Solelkommissionens hemsida.
Stockholm i januari 2016
Anna Bengtsson

Johan Öhnell

