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1. BAKGRUND 
 
Utbyggnaden av solceller i Sverige är ett steg i att nå en förnyelsebar energiprodukt-
ion till 2040. Figuren nedan visar Energimyndighetens plan för utbyggnad av sol-
elsproduktion i Sverige. Målsättningen till år 2040 är att 5-10 procent av producerad 
el i Sverige skall komma från solceller. Idag så bidrar solceller 0,08 procent till elsy-
stemet.  

 
Målbild för Sveriges solelstrategi. (Källa: Energimyndigheten) 
 
 
Figuren nedan visar att den årliga installationen av solceller i Sverige har ökat expo-
nentiellt. Det är kommersiella fastighetsägarna som står för den största delen av sol-
cellsinstallationer.   

Årlig installerad effekt solceller i Sverige(Källa: Energimyndigheten) 
 
  
Järfälla kommun har sedan 2015 producerat förnyelsebar energi via solceller på våra 
tak. Enligt kommunens miljöplan skall kommunen till och med 2024 installera en 
total effekt på 1000KW förnyelsebar energi.  
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Första skolan som utrustades med solceller är Herrestaskolan där en installation på 
110KW installerats i samband med nybyggnationen av skolan. Under 2018  kommer 
Järfälla kommun att producera förnyelsebar energi med hjälp av solceller med en 
total installerad effekt på 950KW fördelat på 12 stycken anläggningar över kommu-
nen. Samtliga anläggningar kommer att vara i drift under år 2018. Anläggningarna 
kommer att uppnå en beräknad årsproduktion på 867MWh vilket motsvarar ca 3.6% 
av vår totala elförbrukning inom kommunen. Tabellen nedan visar vilka anläggning-
ar som kommunen har eller avser att installera till och med år 2018.     
 
 
Fastighet  Installerad effekt  Årlig produktion[KWh] Installationsår  
Herrestaskolan  120 115000 2016 
Viksjöskolan 60 58000 2017 
Flottiljens äldreboende  130 124400 2018 
Tallbohovsskolan  90 80700 2018 
Ulvsättraskolan  90 80100 2018 
Fjällenskolan  90 80100 2018 
Björkebyskolan 80 68000 2018 
Jakobsbergsskolan  80 71200 2018 
Källtorpsskolan  65 57600 2018 
Lindens äldreboende 60 53400 2018 
Kolarängsskolan 45 43000 2018 
Barkarbyskolan 40 35800 2018 
Totalt 950 867300  
    
 
 
 

2. SYFTE 
 
Syftet med denna rapport är att utreda möjligheten för decentraliserad finansiering av 
solceller i Järfälla kommun. Järfälla kommun har en ambition att öka volym av in-
stallerade solceller och på så vis skapa förutsättningar för en fossilfri elproduktion år 
2040.        
 

3. METOD 
 
Rapporten bygger på omvärdsbevakning samt genomläsning av genomförda rappor-
ter som redovisas under litteratur- och källförteckningen. Rapporten bygger även på 
erfarenheter av kommunens egna genomförda solcellsprojekt.   
 

4. REDOVISNING  
 
Decentraliserad finansiering av solceller 
Decentraliserad finansiering av solceller möjliggör till att upplåta kommunens tak för 
att installera solceller som Järfälla kommuns invånare kan köpa in sig på. 
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Järfälla kommun investerar i solcellsanläggning på kommunens ägda fastigheter. 
Den el som vi producerar säljer vi tillbaka på nätet till nätägaren som i kommunens 
fall är Eon. Den överskottsel som vi producerar skickas tillbaka till nätet och möjlig-
gör att våra kommuninvånare kan köpa solcellsproducerad el från oss via Eons elnät. 
 
Decentraliserad finansiering av solceller har i teorin flera fördelar. Bland annat ges 
kommuninvånare boende i lägenheter möjlighet att producera solel för att täcka sitt 
elbehov, trots att de inte äger takytor. Detta är inte minst en rättvisefråga då det är 
rimligt att alla, inte bara villaägare, får möjlighet att producera förnybar energi till 
lika ekonomiska villkor. Det finns även villaägare, vars tak inte alls lämpar sig för 
solceller, som också bör ges möjligheter köpa närproducerad solel.  

De ekonomiska förutsättningarna för decentraliserad finansiering av solel är dock 
idag långt ifrån rimliga, vilket syns i marknadsutvecklingen: i dagsläget finns det inte 
några anläggningar som har decentraliserad finansiering. Detta kan tänkas bero på 
nedan nämnda områden.  

 
Flytt av el  
Egenproducerad småskalig solel är befriad från energiskatt, så länge den används 
direkt i byggnaden, alltså innanför anslutningspunkten till det allmänna elnätet. El 
som flyttas över det koncessionspliktiga nätet mellan en fastighetsägares olika fas-
tigheter, blir däremot belagd med energiskatt, trots att den inte säljs. Det innebär 
alltså att det inte är möjligt att installera solceller på sommarstugan, och sedan an-
vända elen i lägenheten i stan, utan att den flyttade elen blir belagd med energiskatt. 
Det är inte heller möjligt för en fastighetsägare att producera solel i en solig bygg-
nad, för att sedan använda den i en skuggad byggnad, utan att energiskatteplikten 
utlöses. 

Detta medför att den energi som vi producerar och levererar ut på elnätet kommer att 
beläggas med 25 procent skatt.  
 
  
Skattereduktion 
När solceller producerar mer solel än vad som behövs i byggnaden, matas elen in på 
det allmänna elnätet. Den elen ger från och med den 1 januari 2015 rätt till en skatte-
reduktion för mikroproducenter, samtidigt som den kan säljas. 

Skattereduktionen görs i första hand på inkomstskatten och gäller både privatperso-
ner och juridiska personer som har en säkring på max högst 100 ampere. Skattere-
duktionen är 60 öre/kWh för all el som matas in till elnätet, dock max 30 000 kWh 
eller 18 000 kronor per juridisk person eller privatperson och år. 

Skattereduktionen gäller enbart för högst så många kilowattimmar som också tas ut 
från anslutningspunkten under samma kalenderår 

  
De anläggningar som kan vara aktuella för detta projekt kommer att ha en elprodukt-
ion som överstiger 30 000KWh per år och är då inte berättigade till skattereduktion.   
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Energiskatt 
Sommaren 2016 kom solel för första gången in i lagboken. Det innebär att det blev 
tydligt att alla (både juridiska personer och privatpersoner) som installerar mindre än 
sammanlagt 255 kW solceller (alltså runt 2 000 m2), i en eller flera anläggningar, är 
helt befriade från energiskatt på 29,5 öre/kWh. Detta gäller den solel som 
producenten använder själv, innanför anslutningspunkten till det allmänna elnätet. 
Alltså: 

• Solel från anläggningar som är mindre än 255 kW, och där ägaren totalt har in-
stallerat mindre än 255 kW i olika anläggningar, är befriad från energiskatt. 

• Vid beräkningen av huruvida ägaren installerat mer än totalt 255 kW ska elpro-
duktion från vind, vågor, sol och annan energikälla utan generator räknas sam-
man. 

Från och med den 1 juli 2017 gäller nya regler även för aktörer som installerar sam-
manlagt minst 255kW solceller i flera anläggningar. Dessa nya regler gäller den solel 
som producenten använder själv, innanför anslutningspunkten till det allmänna elnä-
tet: 

• Solel från anläggningar som är på 255 kW eller mer är belagd med full ener-
giskatt. 

• Solel från anläggningar som är mindre än 255 kW, men där ägaren totalt har in-
stallerat mer än 255 kW i olika anläggningar, är belagd med reducerad ener-
giskatt. Denna ligger på 0,5 öre/kWh. 

• Detta innebär att ingen sammanräkning med annan förnybar elproduktion, som 
vind, ska göras. 

Samtliga skattenedsättningar, enligt ovan, gäller för sådan el som inte matats in på 
det koncessionspliktiga nätet. Skattenedsättningarna påverkas alltså inte av eventuell 
försäljning av el, vare sig det gäller försäljning av överskottsproduktion eller inköpt 
el. Solelkommissionens tolkning är också att skattebefrielsen gäller för solel som 
säljs vidare till hyresgäster, så länge den inte överförts på koncessionspliktigt nät. 

 
 
Nätavgift   
Nätavgift är den avgift nätägaren tar för att transportera energi mellan producent och 
konsument. För Järfälla kommun är det Eon som äger nätet och de som också tar 
betalt för denna tjänst.   Nätavgiften för Järfälla kommun uppgår till 36öre/KWh.  
 
 
Investeringsstöd till solcellsanläggningar 
Regeringen avsätter en summa pengar för investeringsstöd till solceller. Energimyn-
digheten fördelar sedan dessa till länsstyrelserna i landet. Sökanden lämnar in ansök-
ningar till länsstyrelsen via Boverkets portal. Stödet ges till alla typer av aktörer, 
både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. Stödet omfattar in-
stallation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/ solvärmehybridsy-
stem. 
 
Från och med den 1 januari 2018 är stödnivån 30 procent för alla. Stödnivån beräk-
nas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per sol-
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cellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt 
uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. 
För ansökningar från andra än företag som inkommit innan 1 januari 2015 gäller den 
tidigare stödnivån, det vill säga 35 procent. Ansökningarna behandlas i turordning av 
länsstyrelserna. Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de 
avsatta pengarna räcker. 
 
Regeringen aviserade i höstbudgeten ökade satsningar på solceller om 200 miljoner 
kronor 2017 och ytterligare 525 miljoner kronor i budgeten för år 2018. Detta inne-
bär att stödet totalt kommer att ligga på 915 mkr per år 2018-2020. 
 
 
Prisutvecklingen  
Figuren nedan visar prisutvecklingen sedan år 2010. Prisutvecklingen har haft en 
nästintill exponentiell prisminskning. Under 2018 kommer troligtvis prisutveckling-
en att plana ut men ändå fortsätta att minska.  
 
För Järfällas kommun senaste genomförda solcellsprojekt så uppgår kostnaden för en 
producerad KWh till ca 1 krona. Detta är exl. skatt och nätavgift som tillkommer om 
elproduktion ska levereras ut på nätet.  
Detta innebär att en producerad KWh som skall levereras ut på nätet kostar ca. 
1,62kr inkl. nätavgift samt skatt.   
 

Kostnadsutveckling av solcellsanläggning(Källa: energimyndigheten) 
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5. ANALYS 
 
Sammantaget för sol-elsproduktion som skattelagstiftningen ser ut i Sverige idag är 
att man skall undvika sol-elsöverproduktion och använda så mycket av elproduktion-
en inom fastigheten som möjligt.   
 
Decentraliserad finansiering av solceller bygger på att man leverarat ut all produkt-
ion på elnätet som ägs av Eon för att leverera producerad el till berörd kommuninvå-
nare. Detta medför följande punkter: 

• All producerad el kommer debiteras med nätavgift (Se avsitt Nätavgift under 
Redovisning). 

• Producerad el kommer beläggas med energiskatt då all producerad el skickas ut 
på nätet. (Se avsitt energiskatt under redovisning)  

• Som Micro producent är du berättigad till en ersättning på 60 öre för den del 
som du distribuerar ut på nätet. Detta skulle inte tillfalla Järfälla kommun i 
samband med decentraliserad finansiering av solceller då anläggningarna 
skulle var större. (Se avsnitt skattereduktion under redovisning) 

 
Dessa tre faktorer är kostnadsdrivande för solcellsinstallationer som bygger på att 
leverera ut all produktion på nätet. Under gällande förutsättningar skulle en produce-
rad KWh kosta 1,62kr om man utgår från kommunens senaste genomförda upphand-
ling samt att all produktion skall levereras ut på nätet. Denna kostnadsnivå är inte i 
dagsläget konkurrenskraftig om man jämför med att köpa förnyelsebar energi på 
elnätet.  
 
Det som fortfarande kan anses som en lönsam åtgärd är att fortsätta att installera sol-
cellanläggningar på kommunens ägda tag och använda den producerade solel för 
eget bruk och undvika att leverera ut elproduktion på nätet. Detta gynnas av följande 
punkter:   

• Så länge anläggningarna är mindre än 255KW installerad effekt så utgår ingen 
skatt (Se avsnitt energiskatt under redovisning) 

• När all elproduktion används inom fastigheten så tillfaller ingen nätavgift (Se 
avsitt Nätavgift under Redovisning) 

• Investeringsstöd till solcellsanläggning är högst troligt att man får utbetalt. (Se 
avsitt investeringsstöd till solcellsanläggningar under redovisning) 

 
För ovan nämnda förutsättningar så skulle kostanden för en producerad KWh solel 
kosta runt 1 krona med Järfälla kommuns senaste solels upphandling som referens. 
Detta kan ses som konkurrenskraftigt jämfört med att köpa solel från ett energibolag.       
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6. SLUTSATSER OCH FÖRSLAG 
 
Under dagens förutsättningar för att producera sol-el är det inte ekonomiskt försvar-
bart att installera solcellsanläggningar enligt modellen decentraliserad finansiering av 
solceller.  
   
Förslag till tekniska nämnden är att fortsätta använda kommunens tak för att produ-
cera sol-el som används av kommunen själva där man undviker att leverera ut elpro-
duktion på elnätet.  
 
 

7. LITTERATUR- OCH KÄLLFÖRTECKNING 
http://www.solelkommissionen.se/  
 
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/solceller/stod-till-
solceller/ 
 
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/solenergi/national
_survey_report_of_pv_power_applications_in_sweden_-_2016.pdf 
 
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/solenergi/solen-i-
samhallet/effekter-i-elsystemet-fran-en-okad-andel-solel.pdf 
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http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/solceller/stod-till-solceller/
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/solenergi/national_survey_report_of_pv_power_applications_in_sweden_-_2016.pdf
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/solenergi/national_survey_report_of_pv_power_applications_in_sweden_-_2016.pdf
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/solenergi/solen-i-samhallet/effekter-i-elsystemet-fran-en-okad-andel-solel.pdf
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/solenergi/solen-i-samhallet/effekter-i-elsystemet-fran-en-okad-andel-solel.pdf
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