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Förslag till Energiskattedirektiv, COM (2021) 563 
 
Solelkommissionen har tagit del av förslaget till nytt energiskattedirektiv. Vi anser att det 
nya energiskattedirektivet är viktigt för att främja utbyggnaden av solel i Sverige genom att 
utöka möjligheterna till att införa undantag från energiskatt för solel som egenförbrukas.  
 
Solelkommissionen är ett nätverk som består av IKEA, Vasakronan, HSB, Telge Energi och 
Solkompaniet som arbetar för att skapa bättre regelverk för kundägd solel. Vårt mål är att 
solel år 2030 ska stå för mer än 10 procent av elbehovet i Sverige och därmed vara en viktig 
del i att nå målet om ett helt förnybart energisystem.  
 
Solelkommissionen stödjer översynen av energiskattedirektivet i EU och syftet att möjliggöra 
förändringar i medlemsstaternas energiskattesystem. I artikel 16 lyfter EU kommissionen 
fram att skattebefrielse för egenanvänd förnybar energi kan ske utan hänsyn till andra EU 
direktiv och regler. Det är viktigt att Sverige arbetar för att det förtydligas att 
medlemsstaterna inte skulle komma i konflikt med statsstödsregler om de gör dessa 
skattebefrielser.  
 
Energiskatt på stora solelanläggningar 
Solelkommissionens uppfattning är att egenproducerad solel som används för att reducera 
fastigheternas energiförbrukning ska vara befriad från energiskatt. På samma sätt som andra 
typer av åtgärder för att reducera elförbrukning genom fönsterbyten eller värmepumpar.  
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Sveriges begränsade skatteundantag, gränsen idag är 500 kW, innebär att de största taken i 
princip inte används alls för solel. Det byggs bara enstaka anläggningar per år som är över 
gränsen. Potentialen på de tak som idag ligger över 500 kW (3 000 m2 takyta) är ett årligt 
tillskott på 2 TWh. En solelproduktion som skulle ske i direkt anslutning till elförbrukningen 
vilket är optimalt för att inte belasta elnätet. Ca 90 % av dessa byggnader finns inom 
elområde 3 och 4, där elbehovet är stort.  
 
Grunden för att Sverige har en 500 kW gräns är, vad vi förstått, Finansdepartementets 
tolkning att en total skattebefrielse skulle bryta mot EU:s statsstödsregler.  
 
Solelkommissionen anser därför att det är av största betydelse att det nya 
energiskattedirektivet kommer att vara tydligt med att medlemsstaterna har rätt att 
skattebefria all egenproducerad och egenförbrukad el. 

 
Andelsägd solel 
Intresset för att producera sin egen förnybara el tillsammans med andra är stort eftersom 
det är ett enkelt sätt att se till att det tillförs lika mycket utsläppsfri el som du använder i ditt 
hem. Men villkoren är helt annorlunda för den som bor i lägenhet jämfört med om du äger 
ditt eget hus och har ett bra tak som är lämpligt för solceller. Sverige har ändrat på en rad 
lagar de senaste åren för att öppna upp för egenanvändning av el. Det helt avgörande har 
varit att jämställa egen förnybar el med andra åtgärder för att spara el för en villaägare. 
Därför utgår inte längre någon energiskatt på egenproducerad el på samma sätt som du 
aldrig har behövt betala skatt på den el som du sparar genom att installera en värmepump. 
 
Regeringen tillsatte redan 2017 en utredning för att bredda dagens skattereduktion till 
villaägarna till att även omfatta de som bor i lägenhet, vilket är en majoritet av de svenska 
hushållen. I utredningsdirektivet står det: ”En strävan bör vara att ge likartade 
förutsättningar för produktion av förnybar el oberoende av boendeform”. Utredningen är 
ännu inte färdig. 
 
Solelkommissionen anser att andelsägd el är en viktig del i omställningen till ett helt 
förnybart energisystem. Andelsägande är ett utmärkt och enkelt sätt för de som vill 
producera sitt eget behov av sol och vindkraftsel tillsammans. Men det måste få ske på lika 
villkor som för de som bygger på sina egna tak. Solelkommissionen har förstått att 
utredningen bedömer att vid en skattereduktion, eller nedsättning av energiskatten till 
andelsägare, så skulle inte andelsägaren ses som stödmottagare utan den ekonomiska 
föreningen. Och då skulle man komma i konflikt mot EU:s statsstödsregler.  
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Solelkommissionen anser därför att det är av stor vikt att det nya energiskattedirektivet blir 
tydligt med att andelsägd el som förbrukas av medlemmar, som är privatpersoner, ger stöd 
för att det är andelsägarna som ska räknas som stödmottagare.  
 
En skattereduktion eller reducerad energiskatt för andelsägd el kommer att medföra att 
många nya solelparker byggs. Det är viktigt för att öka produktionen av förnybar el. Att 
uppmuntra och skapa förutsättningar för privatpersoner att bygga solelparker tillsammans 
kommer även vara en viktig del i att skapa acceptans och intresse för utbyggnaden av 
solelproduktionen. 
 
 
Johan Öhnell 
 
Ordf i Solkompaniet och ansvarig för Solelkommissionen 
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