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Sveriges stoppregel för större solelanläggningar
Kort om Solkommissionen
Solelkommissionen är ett nätverk som består av IKEA, Vasakronan, HSB, Telge Energi och
Solkompaniet som arbetar för att skapa regelverk som möjliggör för elkunder att bli
egenproducenter av el. Frågan om stoppregeln på 255 kilowatt, kW, är en av våra
prioriterade frågor. Vår utgångspunkt är att stoppregeln och andra hinder ska tas bort, vilket
är en del i att skapa förutsättningar för en solelmarknad som växer utan investeringsstöd.
Bakgrund – Energiskatt på egenproducerad el
Fram till 2016 var det Skatteverkets tolkning av lagen om skatt på energi som gällde och den
innebar att all solel var befriad från energiskatt. Det var fördelaktigt för de som var tidigt ute
och byggde solel. Men det blev ett stort hinder när nästa steg skulle tas och företagen ville
bygga solelanläggningar på alla tak som var lämpliga. Ett ställningstagande från Skatteverket
kan ändras när som helst och ger därför ingen trygghet för långsiktiga investeringar i
anläggningar som producerar el i 30 år.
Lagen om skatt på energi tog för första gången in solel 2016. Då infördes ett administrativt
undantag för småskalig solel på upp till 255 kW per anläggning och per juridisk person.
Lagändringen var ett stort steg framåt för småskalig solel, som tidigare varit oreglerat när
det gäller skattskyldigheten. Nu blev det tydligt att egenproducerad solel som inte gick ut på
det allmänna elnätet, utan förbrukades i samma byggnad, blev skattefri om den var upp till
255 kW.
Gränsen på 255 kW per juridisk person, blev däremot ett effektivt stopp för alla offentligt
ägda byggnader, allmännyttiga bostadsbolag och privata fastighetsbolag. En kommun har
ofta hela sitt bestånd av fastigheter i samma juridiska person, vilket innebar att det endast
gick att bygga på några få procent av den takyta som var lämplig för solel. Många privata
fastighetsägare hade samma situation. Gränsen per juridisk person kallades i den intensiva
debatten som följde för solelskatten. Motivet för solelskatten var enligt
Finansdepartementet deras tolkning av EU:s statsstödsregler.
Finansminister Magdalena Andersson gick redan i augusti 2016, bara två månader efter
införandet av den nya lagen, ut och sa att den skulle ändras. Gränsen per juridisk person tog
sedan bort i en lagändring i juli 2017. Fastighetsägare som byggde fler anläggningar och kom
över 255 kW-gränsen, fick då samma nedsättning som den tillverkande industrin av
energiskatten, dvs till 0,5 öre.
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Gränsen per anläggning, 255 kW, ändrade man dock inte. Större anläggningar fick fortsatt
betala full energiskatt från första kilowattimmen även om all el används i fastigheten för att
täcka den egna förbrukningen.
Konsekvenser av stoppregeln
Sverige har under de senaste åren fått en solelboom, både för småhus och större
fastigheter. Men eftersom energiskatten är 35 öre/kWh, dvs samma nivå som elpriset, så
byggs det inte solceller på våra större tak. Den nationella statistiken har tyvärr inte upp till
255 kW som egen grupp, men vår bedömning är att det i princip bara byggs enstaka
anläggningar över 255 kW. De som är större än 1 000 kW är med något undantag solelparker
på mark och berörs inte av detta regelverk.

De byggnader som drabbas av stoppregeln är främst logistikbyggnader, som har stora platta
tak som lämpar sig utmärkt för solceller och skolor, idrottshallar, sjukhus och andra större
byggnader. Vid nybyggnation av hus ingår alltmer solceller, men bara på upp till 255 kW. Det
byggs samtidigt mycket logistikbyggnader i Sverige när e-handeln växer och dessa får idag
inte solceller. I normalfallet dimensioneras inte heller taket för att klara tyngden av solceller,
vilket är viktigt på denna typ av stora byggnader. Det gör att det är bråttom att ändra
regelverket så att de som bygger nytt kan börja planera för solceller.

Solelkommissionens förslag
Vårt förslag är att all egenproducerad solel som används för att täcka fastighetens
förbrukning, oavsett storlek på anläggningen, ska vara befriad från energiskatt. Vi vill att
solel hanteras på samma sätt som energieffektivisering. Sverige har självklart ingen skatt på
den el som en fastighetsägare inte längre köper när de installerar en värmepump eller byter

255 kW-regeln – 25 september 2019

fönster i en byggnad. Samma princip måste gälla även för solel som produceras på en
byggnad.
Gränsen på 255 kW är en svensk regel och vi anser att EU:s nya förnybarhetsdirektiv som
antogs i december 2018 ger Sverige möjlighet att införa en energiskattebefrielse för el som
produceras för att förbrukas av fastighetsägaren. Ett antal EU länder har redan ändrat sin
lagstiftning, Frankrike gjorde det i somras (se bilaga).
Att förbättra villkoren för kundägd solel finns även med i Januariöverenskommelsens punkt
24 ”Det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk, till
exempel i solceller och solvärme, eller i vindkraft till havs eller på land”.
Dagens regelverk är trots de senaste årens förbättringar gjorda för den gamla elmarknaden
där elbolagen producerar, elnäten transporterar och kunderna förbrukar elen. Men solel på
byggnader är inte traditionell elproduktion – det är ett sätt för elkunderna att använda
modern teknik för att köpa mindre el. Solel stödjer dessutom Sveriges mål om ett helt
förnybart elsystem och ska inte ska hindras av gammalmodiga regelverk.
Vårt förslag till regeringen
Solelkommissionen anser att det är viktigt att ändra lagen om skatt på energi och ta bort
effektgränsen för skattefrihet på 255 W. Enligt vår bedömning kan frågan utredas internt på
finansdepartementet och vi önskar att regeringen kan återkomma med ett förslag till
riksdagen under vintern 2019/2020 och att ändringen sker till den 1 juli 2020.
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Bilaga: Frankrike tog i juli 2019 bort sin energiskatt på solel som egenförbrukas
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France exempts solar self-consumption
from electricity tax
The Ministry of the Economy and Finance has eliminated an ambiguity in the tax code: the
French are not subject to a tax on the self-consumption of solar energy – even in the case of
rented or leased photovoltaic installations. This clarification provides valuable certainty for
renewable energy developers who want to innovate their business models.
JULY 17, 2019 BENEDICT O'DONNELL
An official document circulated on July 9 by French custom authorities clarified that French
consumers are exempted from the internal tax on the final consumption of electricity
(TICFE).
Exemption from this tax, amounting to € 22.5 per MWh, largely determines the profitability
of photovoltaic installations in private homes, business and industrial sites in France. Richard
Loyen, general delegate of French solar association Enerplan, believes that “when you
produce solar electricity at € 70-80 MWh, the TICFE is decisive factor for the
competitiveness of the project.”
Hela artikeln https://www.pv-magazine.com/2019/07/17/france-exempts-solar-selfconsumption-from-electricity-tax/

