
Remissvar	  Fi2018/01752/S2	  
25	  maj	  2018	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

www.solelkommissionen.se	  

	  
	   	   	   	   Finansdepartementet	  
	   	   	   	   103	  33	  Stockholm	  
	   	   	   	   fi.registrator@regeringskansliet.se	  
	  

	  
	  
	   	   	   	   	  	  
Ytterligare	  utvidgad	  skattebefrielse	  för	  egenproducerad	  förnybar	  el	  
(Fi2018/01752/S2)	  
	  
Solelkommissionen	  har	  tagit	  del	  av	  Finansdepartementets	  promemoria	  daterad	  april	  2018.	  	  
Vi	  är	  positiva	  till	  regeringens	  förslag	  till	  steg	  2	  av	  den	  utvidgade	  skattebefrielsen	  för	  
egenproducerad	  el	  och	  att	  den	  förändrade	  lagstiftning	  genomförs	  den	  1	  juli	  2019.	  Det	  är	  
viktigt	  att	  det	  EU	  godkännande,	  som	  är	  en	  förutsättning	  för	  lagändringen,	  görs	  i	  en	  sådan	  
dialog	  med	  EU	  att	  det	  inte	  blir	  ett	  tidsbegränsat	  undantag	  från	  skattskyldighet.	  Det	  är	  
avgörande	  att	  de	  förbättringar	  som	  införs	  för	  solel	  blir	  långsiktiga	  och	  stabila,	  eftersom	  
investeringar	  i	  solel	  görs	  med	  ett	  30	  årigt	  perspektiv.	  	  
	  
Solelkommissionen	  är	  ett	  nätverk	  som	  består	  av	  Vasakronan,	  JM,	  HSB,	  Telge	  Energi	  och	  
Solkompaniet.	  Vi	  arbetar	  för	  att	  skapa	  regelverk	  som	  möjliggör	  för	  alla	  elkunder	  att	  bli	  
egenproducenter	  av	  el.	  	  
	  
	  
Bakgrund	  
Riksdagen	  beslöt	  i	  december	  2015,	  som	  en	  del	  av	  budgetproppen	  för	  2016,	  att	  göra	  
ändringar	  i	  lagen	  om	  skatt	  på	  energi	  (LSE).	  Det	  medför	  att	  solelanläggningar	  upp	  till	  255	  kW	  
per	  juridisk	  person	  kan	  förbruka	  sin	  egenproducerade	  el	  utan	  att	  betala	  energiskatt	  och	  även	  
sälja	  överskott.	  En	  bra	  förändring	  som	  innebär	  att	  solel	  för	  första	  gången	  ingår	  i	  LSE	  och	  
skapar	  en	  tydlighet	  om	  att	  kundägd	  solel	  upp	  till	  255	  kW	  är	  småskalig	  elproduktion	  och	  
skattefri.	  Samtidigt	  blev	  fastighetsägare	  med	  mer	  än	  255	  kW	  solel,	  trots	  att	  ingen	  anläggning	  
var	  större	  än	  255	  kW,	  skattskyldiga	  fullt	  ut,	  vilket	  effektivt	  stoppade	  utbyggnaden	  av	  solel	  för	  
större	  offentliga	  och	  privata	  fastighetsägare.	  
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Den	  snabba	  lagändringen	  som	  trädde	  i	  kraft	  den	  1	  juli	  2017	  sänkte	  skatten	  till	  0,5	  öre	  för	  
dessa	  fastighetsägare,	  vilket	  gjorde	  att	  utbyggnaden	  av	  solel	  kunde	  fortsätta	  för	  kommuner,	  
landsting,	  statliga	  bolag	  och	  privata	  fastighetsbolag	  som	  äger	  en	  stor	  andel	  av	  de	  större	  
fastigheterna	  i	  Sverige.	  En	  lagändring	  som	  Solelkommissionen	  är	  mycket	  positiva	  till.	  
Speciellt	  eftersom	  den	  genomfördes	  på	  ett	  sätt	  som	  skapade	  långsiktiga	  förutsättningar	  för	  
ett	  stabilt	  regelverk,	  vilket	  är	  avgörande	  eftersom	  solelanläggningar	  håller	  i	  minst	  30	  år.	  	  
	  
Det	  som	  återstår	  är	  att	  skattskyldigheten	  finns	  kvar,	  vilket	  är	  ett	  administrativt	  hinder,	  
speciellt	  för	  mindre	  och	  medelstora	  aktörer,	  inkl	  bostadsrättsföreningar.	  Solelkommissionen	  
är	  därför	  positiv	  till	  att	  skattskyldigheten	  för	  energiskatt	  tas	  bort	  helt	  och	  hållet	  för	  
anläggningar	  upp	  till	  255	  kW.	  	  
	  
Kommentarer	  till	  regeringens	  förslag:	  

	  
EU	  regelverken	  
Solelkommissionen	  välkomnar	  regeringens	  genomgång	  och	  slutsatser	  kring	  EU:s	  regelverk	  
om	  statsstödsreglerna.	  Den	  öppning,	  att	  kunna	  pröva	  en	  utökad	  skattenedsättning	  mot	  EUF	  
fördragets	  grundläggande	  principer,	  ställer	  vi	  oss	  bakom.	  Vi	  delar	  regeringens	  uppfattning	  
att	  processen	  med	  det	  nya	  förnybarhetsdirektivet	  talar	  för	  att	  kundägd	  solel	  som	  tillverkas	  
och	  förbrukas	  i	  samma	  fastighet,	  kan	  komma	  att	  undantas	  från	  all	  energiskatt	  när	  det	  träder	  
i	  kraft.	  Det	  ger	  stöd	  från	  att	  undanta	  mindre	  anläggningar	  upp	  till	  255	  kW	  redan	  idag.	  	  
	  
Stimulanseffekt	  
Vi	  delar	  promemorians	  bedömning	  att	  en	  borttagen	  skattskyldighet	  innebär	  en	  klar	  
stimulanseffekt	  för	  solel	  i	  Sverige.	  Det	  är	  ett	  hinder	  idag	  för	  många	  offentliga	  
bolag/förvaltningar	  som	  har	  många	  anslutningspunkter	  att	  ta	  över	  ansvaret	  för	  att	  deklarera	  
energiskatten	  för	  all	  de	  köper	  in	  och	  producerar	  själva.	  Många	  har	  hundratals	  
förbrukningspunkter	  där	  elbolagen	  sköter	  energiskatten	  fram	  tills	  man	  bygger	  småskalig	  
solel	  på	  totalt	  mer	  än	  255	  kW.	  Det	  spelar	  idag	  ingen	  roll	  att	  antalet	  solelanläggningar	  som	  
den	  skattskyldige	  förfogar	  över	  bara	  är	  några	  procent	  av	  det	  totala	  antalet	  anläggningar	  som	  
man	  köper	  in	  el	  till.	  	  
	  
Bostadsrättsföreningar	  är	  en	  annan	  stor	  grupp	  av	  fastighetsägare	  där	  den	  administrativa	  
bördan	  av	  skattskyldigheten	  är	  ett	  stort	  hinder	  för	  att	  bygga	  solel	  på	  alla	  sina	  tak.	  	  
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Nästa	  steg	  
	  
Anläggningar	  som	  är	  större	  än	  255	  kW	  
Solelkommissionen	  ser	  regeringens	  förslag	  om	  total	  skattenedsättning	  som	  att	  man	  vill	  
skapa	  de	  bästa	  förutsättningarna	  för	  att	  Sverige	  ska	  ta	  tillvara	  på	  solelpotentialen	  på	  taken.	  
Vi	  tycker	  därför	  att	  man	  i	  nästa	  steg	  ska	  använda	  samma	  EUF:s	  fördrag	  och	  kommande	  
förnybarhetsdirektiv,	  för	  att	  höja	  gränsen	  till	  1	  MW	  för	  el	  som	  produceras	  och	  förbrukas	  i	  
samma	  fastighet	  ska	  vara	  undantagen	  från	  skattskyldighet	  för	  energiskatt.	  Det	  skulle	  skapa	  
förutsättningar	  för	  Sverige	  att	  ta	  tillvara	  på	  de	  riktigt	  stora	  taken.	  De	  finns	  tex	  på	  stora	  
sjukhus,	  lager	  och	  distributionslokaler.	  Dessa	  tak	  används	  endast	  i	  undantagsfall	  för	  solel	  
idag	  eftersom	  energiskatten	  gör	  det	  olönsamt.	  	  
	  
Solelkommissionens	  uppfattning	  är	  att	  egenproducerad	  solel	  som	  används	  för	  att	  reducera	  
fastigheternas	  elanvändning	  ska	  vara	  befriad	  från	  energiskatt.	  På	  samma	  sätt	  som	  andra	  
typer	  av	  åtgärder	  för	  att	  reducera	  energianvändningen	  genom	  fönsterbyten	  eller	  
värmepumpar.	  Det	  är	  inte	  fråga	  om	  traditionell	  elproduktion	  och	  utan	  ett	  sätt	  att	  reducera	  
den	  el	  som	  tillförs	  från	  elnätet.	  	  
	  
Soleltekniken	  utvecklas	  och	  är	  redo	  att	  börja	  användas	  även	  för	  fasader.	  Det	  skapar	  
förutsättningar	  för	  solelanläggningar	  över	  255	  kW	  på	  ett	  stort	  antal	  fastigheter,	  eftersom	  
fasadytorna	  är	  så	  mycket	  större	  än	  takytorna.	  För	  att	  använda	  dessa	  fasadytor	  när	  man	  
renoverar	  och	  bygger	  nya	  fastigheter	  krävs	  ett	  undantag	  från	  energiskatt.	  Solel	  på	  fasader	  
har	  lägre	  elproduktion	  per	  kW	  än	  taksystem,	  vilket	  gör	  en	  energiskattebefrielse	  avgörande	  
för	  att	  investeringar	  ska	  ske.	  För	  att	  kunna	  använda	  solceller	  även	  i	  fasader	  krävs	  att	  
effektgränsen	  höjs.	  	  
	  
Solelkommissionen	  önskar	  att	  regeringen	  redan	  i	  propositionen,	  som	  följer	  på	  denna	  remiss,	  
anger	  att	  man	  avser	  att	  gå	  vidare	  med	  ett	  steg	  3	  att	  ta	  bort	  skattskyldigheten	  för	  all	  el	  som	  
produceras	  och	  förbrukas	  inom	  fastigheten	  upp	  till	  1	  MW.	  Då	  skapas	  förutsättningar	  för	  att	  
Sverige	  snabbt	  ska	  kunna	  använda	  ett	  nytt	  förnybarhetsdirektiv	  för	  att	  skapa	  bättre	  
förutsättningar	  för	  solel	  i	  Sverige.	  Ett	  ett	  högre	  mål	  för	  andelen	  förnybar	  energi	  på	  35	  %	  inom	  
EU	  bör	  också	  ge	  stöd	  för	  ett	  nästa	  steg	  i	  utvidgandet	  av	  skattebefrielsen.	  
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Rätten	  att	  använda	  elnätet	  för	  fastighetsägare	  med	  småskalig	  solel	  
Solelkommissionen	  anser	  att	  man	  som	  fastighetsägare	  måste	  ha	  rätt	  att	  använda	  elnätet	  till	  
att	  överföra	  egenproducerad	  el	  till	  andra	  av	  sina	  fastigheter	  för	  att	  täcka	  sin	  egen	  
förbrukning.	  Rätten	  ska	  gälla	  enbart	  el	  från	  småskaliga	  anläggningar,	  dvs	  upp	  till	  255	  kW.	  	  
	  
I	  dagens	  LSE	  finns	  kravet	  på	  att	  man	  som	  elkund	  inte	  får	  överföra	  el	  på	  det	  allmänna	  elnätet	  
för	  att	  skattenedsättningen	  ska	  gälla.	  	  
	  
Skatteverket	  har	  i	  ställningstagande	  den	  6	  oktober	  2008	  (dnr.	  131	  560566-‐08/111)	  angett	  att	  
den	  som	  anlitar	  ett	  elnätsföretag	  för	  överföring	  av	  el	  utan	  att	  överlåta	  elen	  till	  någon	  annan	  
genom	  försäljning	  eller	  genom	  annat	  avtal	  om	  överlåtelse	  inte	  ska	  anses	  leverera	  el.	  
Skatteverket	  har	  även	  i	  ett	  ställningstagande	  den	  30	  januari	  2012	  (dnr.	  131	  72782-‐12/1211)	  
angett	  att	  det	  inte	  finns	  några	  bestämmelser	  om	  avräkning	  av	  el,	  vilket	  innebär	  att	  
bestämmelserna	  om	  skattskyldighetens	  inträde	  för	  el	  gäller	  varje	  enskild	  kWh	  för	  sig.	  
Avseende	  kontroll	  av	  att	  energiskatt	  redovisats	  korrekt	  angav	  Skatteverket	  att	  verket	  inte	  
kommer	  att	  kräva	  mätvärden	  för	  kortare	  tidsperioder	  än	  en	  timme	  eftersom	  mätning	  
normalt	  ska	  avse	  överförd	  el	  under	  varje	  timme	  enligt	  förordningen	  (1999:716)	  om	  mätning,	  
beräkning	  och	  rapportering	  av	  överförd	  el.	  
	  
Solelkommissionens	  delar	  Skatteverkets	  syn	  att	  det	  bör	  vara	  tillåtet	  att	  flytta	  el,	  dvs	  kWh,	  
mellan	  olika	  egna	  anläggningar	  så	  länge	  elen	  inte	  överlåts	  genom	  försäljning.	  Att	  flytta	  
produktionsresurser	  mellan	  ett	  företags	  olika	  anläggningar	  är	  vedertaget	  och	  bör	  gälla	  även	  
el	  så	  länge	  som	  den	  avräknas	  per	  timme.	  Dvs	  per	  den	  minsta	  enhet	  som	  den	  mäts	  i	  idag.	  	  
	  
Solelkommissionen	  önskar	  att	  frågan	  utreds	  inför	  kommande	  steg	  i	  en	  utvidgad	  
skattebefrielse.	  
	  
Solelkommissionen	  anser	  att	  de	  nästa	  steg	  av	  regelverksförändringar	  som	  vi	  föreslår	  ovan	  är	  
viktiga	  för	  att	  kunna	  fasa	  ut	  investeringsstödet	  och	  skapa	  långsiktiga	  förutsättningar	  för	  att	  
Sverige	  ska	  kunna	  nå	  vårt	  mål	  om	  10	  %	  solel	  till	  2030.	  Ett	  mål	  som	  ligger	  väl	  i	  linje	  med	  att	  
Sverige	  2040	  ska	  ett	  helt	  förnybart	  energisystem.	  
	  
Stockholm	  2018-‐05-‐25	  
Johan	  Öhnell	  


