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Remissvar ny föreskrift för statligt stöd till solceller (2018-14133)
Solelkommissionen har tagit del av Energimyndighetens (EM:s) förslag ny föreskrift för
statligt stöd till solceller och lämnar härmed sina synpunkter på förslaget.
Solelkommissionen är ett nätverk som består av Vasakronan, HSB, JM, Telge Energi och
Solkompaniet som arbetar för att skapa regelverk som möjliggör för elkunder att bli
egenproducenter av el.
Övergripande synpunkter
Solelkommissionen är självklart positiv till att förenkla investeringsstödet för solceller för
både företag och privatpersoner. Idag är det ett hinder för framförallt privatpersoner som
vill bygga solceller på sina villor att mängden uppgifter som krävs är så många. Även för
företag är mängden uppgifter betungande eftersom de krävs innan solcellsprojektet startats
och man saknar många av uppgifterna. Vi anser dock att det går att förenkla ytterligare och
redovisar vårt förslag nedan.
Solelkommissionens syn är även att investeringsstödet till privatpersoner så snart som
möjligt ska ersättas av en SolRot. Det är ett förslag som Energimyndigheten hade med i sin
utredning förslag till ökad användning av solel (ER2016:16). Dagens process där villaägarna
söker stöd och sedan får vänta i en lång kö är det största hindret idag. Villaägarna är vana vid
systemet med Rot, där man anger till leverantören att man vill använda sig av Rot avdraget.
Då sker avdraget direkt på fakturan och kunden behöver inte ligga ute med pengarna under
lång tid. Osäkerheten om man kommer att få investeringsstödet eller ej utgör också ett
hinder för många villaägare.
Skatteverkets administration av Rot avdraget är väl inarbetad och digitaliserad, vilket bör
medföra att kostnaden för staten blir lägre än med dagens modell.
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En modell med SolRot gör också att förutsättningarna för försäljningen av solceller förbättras
kraftigt, vilket öppnar för nya aktörer som tex IKEA och andra som har butiksförsäljning. Den
typen av försäljning kräver att leverantören, och inte kunden, har ansvaret för att få stödet
från staten.
Kraftigt minskade krav på uppgifter på blanketterna
Solelkommissionen är mycket positiv till de förenklade blanketterna där kraven på att ange
typ av solceller och placering på taket är borttagna. Det är uppgifter som är svåra för
kunderna att redovisa när man söker stödet.
Den föreslagna blanketten för ansökan går dock att förenkla ytterligare. Under punkten 6 –
Beräknade kostnader finns kravet på att dela upp kostnaderna i solceller, övrigt material,
arbete och projektering fortfarande kvar. Det är uppgifter som speciellt för villaägare och
BRF utgör hinder för att kunna söka stödet, men även för företag. Det är uppgifter som vi
inte ser tillför något eftersom stödet regelverk enbart reglerar kostnaden per kW.
Både privatpersoner och företag köper normalt sina solcellsanläggningar som
totalentreprenader, dvs någon uppdelning av kostnaderna sker aldrig i ”villapaketen” och
företagen som söker stöd gör det ofta innan de tagit in offerter. Det gör att uppgifterna blir
schabloner eller uppskattningar, vilket inte tillför något. Det räcker med att ha detta krav på
uppdelning när man begär utbetalning. Dels är det då de faktiska kostnaderna man redovisar
och det skapar de förutsättningarna som krävs för att myndigheten ska kunna göra
uppföljningar och analyser. Vi föreslår därför att §4 i föreskriften ändras och kravet tas bort.
Genom att kravet finns kvar för utbetalning så anser vi att föreskriften lever upp till kraven i
förordningen som departementet utfärdat. Det är självklart bra att på ansökningsblanketten
ange att kravet på uppdelning av kostnaderna kommer att ställas när man begär utbetalning.

Borttagande av krav på att rapportera producerad el
Solelkommissionen stödjer EM:s förslag att ändra föreskriften och att ta bort kravet på att
rapportera in mängden producerad el under tre år. Det är en bra förenkling.
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