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Sammanfattning 

Denna rapport har undersökt olika möjligheter och begränsningar för mikroproduktion av el 

med förnybar solenergi i Jämtlands län. Fokus har riktats mot Östersunds stad där sex 

mikroproducenter intervjuades gällande deras upplevda möjligheter och begränsningar. 

64 villaägare i Östersund och Frösön svarade på frågor gällande deras intresse för solceller 

och vilken typ av information de skulle vilja ha för att bli mer intresserade.  

De åtta primärkommunerna i Jämtlands län kontaktades också för att få en bild av hur de 

ställer sig till bygglov för solceller. 

Resultatet av studien visar att de intervjuade mikroproducenterna upplever byråkrati som den 

största begränsningen, framför allt momsregistrering. 

En tydlig kontaktperson alternativt en grupp av personer med erfarenheter efterfrågas för att 

intresserade personer ska få nödvändig information till att själv bli mikroproducenter. 

Resultaten av de tillfrågade villaägarna indikerar att det finns ett visst intresse från villaägare 

att införskaffa solceller. De vill dock främst ha mer information gällande ekonomi som 

exempelvis pris och återbetalningstid, som kommer från en oberoende källa. De flesta av de 

åtta primärkommunerna i Jämtlands län har inga tydliga skrivelser gällande bygglov för 

solceller. Det övergripande svaret var att det inte behövs bygglov för solceller om de placeras 

i samma lutning som taket på en- till tvåfamiljshus. Det kan dock skilja sig från fall till fall 

och en förklaring till detta kan vara att det inte heller står tydligt om bygglov för solceller i 

varken Plan och bygglagen (SFS 2010:900) eller Plan- och byggförordningen (SFS 

2011:338).  

Slutsatserna av studien är att en tydlig kontaktperson alternativt en grupp av personer med 

erfarenheter bör finnas tillgängligt hos kommunen eller annan oberoende källa. Detta för att 

ge mer information om förutsättningar till de som är intresserade att bli mikroproducent av 

solenergi. 

För att främja en ökning av mikroproducenter behöver utmaningen av byråkrati som 

exempelvis hanteringen av momsregistrering förenklas.  

Resultat av studien indikerar att det finns ett visst intresse från villaägare att införskaffa 

solceller. Dock vill de främst ha mer information gällande ekonomi som exempelvis pris och 

återbetalningstid från en oberoende part.  

Gällande bygglov för solceller kan det vara motiverat att kommunerna är tydligare i vad som 

gäller i deras kommun. Detta för att göra det enkelt samt minska osäkerheter och främja 

mikroproduktion av solenergi. 
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1. Introduktion 

Människans omfattande användning av fossila bränslen har fört med sig några oönskade 

fenomen såsom föroreningar i atmosfären och miljön. Sedan 1970 har det vetenskapligt 

förståtts att dessa fenomen är nära relaterat till användningen av fossila bränslen, då de 

släpper ut växthusgaser som exempelvis koldioxid. Dessa gaser hindrar långvågig 

värmestrålning från att försvinna ut i rymden och därmed värmer jordens troposfär. För att 

bemöta detta problem är ett av alternativen att ersätta användningen av fossila bränslen med 

mer miljövänliga och förnyeslebara energikällor. Solenergi är en av dessa källor och har 

fördelar i form av ett överflöd, samt jämnare fördelning i naturen än andra typer av förnybara 

energikällor som vindkraft, geotermisk energi, vattenkraft, vågkraft och energiutvinning från 

tidvatten (Sen, 2004).  

Det finns sju prioriterade miljömål i Jämtlands läns regionala miljömålsprogram. Dessa är, 

Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar, Ett 

rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö och God bebyggd miljö. Länsstyrelsen tillsammans 

med andra aktörer vidtar riktade åtgärder för att bidra till att miljömålen nås. Länsstyrelsen 

skriver att de behöver fler engagerade aktörer inom åtgärdsprogrammet för att bidra till att 

arbetet med åtgärdsprogrammet fortlöper.  

Utmaningar inom ramen för miljömålet Begränsad klimatpåverkan är att minska utsläpp från 

person- och godstransporter samt att öka produktionen av förnyelsebar energi, inklusive 

drivmedel (Länsstyrelsen, 2014).  

För att nå miljömålen är det viktigt att alla delar av samhället engagerar sig och att regioner 

främjar initiativtagare som vill skapa samhällsnytta. Att undersöka vilka möjligheter och 

begränsningar det finns för att starta mikroproduktion av el med förnybar solenergi i Jämtland 

kan vara viktig kunskap för att skapa en omgivning som främjar dessa typer av initiativ. Det 

kan också vara av värde för initiativtagare då de kan identifiera möjliga utmaningar och 

exempel på hur dessa kan bemötas. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna rapport är kopplat till att förbättra möjligheterna för Jämtlands län att öka 

produktionen av förnyelsebar energi, vilket länsstyrelsen Jämtland identifierat som en av 

utmaningarna till miljömålet Begränsad klimatpåverkan.  

Syftet är att identifiera möjligheter och utmaningar som finns för mikroproducenter av 
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solenergi i Jämtland och utifrån detta analysera och diskutera vad som kan göras för att öka 

möjligheterna.   

1.2 Uppgift/mål 

Den huvudsakliga uppgiften blir således att undersöka vilka upplevda möjligheter och 

utmaningar mikroproducenter av el med förnybar solenergi i Jämtland har och har haft. Sedan 

diskutera vad som kan göras för att öka möjligheterna. 

Frågeställningar: 

1. Vilket intresse till solceller finns från villaägare i Östersund? 

2. Vilka möjligheter och begränsningar upplever initiativtagare i Östersund och 

energikontoret i Jämtland/Härjedalen relaterat till mikroproduktion av solenergi? 

3. Krävs bygglov för solceller i de åtta primärkommunerna av Jämtlands län?  

1.3 Avgränsningar 

Avgränsningarna i denna rapport är relaterat till solenergi som förnybar energi samt 

geografiskt till Jämtlands län. Fokus kommer mest att ligga på mikroproducenter i form av 

privatpersoner samt villaägare i Östersund. Att fokusera på dessa områden ger en klarare bild 

av just de utmaningar och möjligheter som kan finnas för just dessa initiativtagare i Jämtland. 
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2. Metod 

Studien genomfördes i form av en kvalitativ studie där totalt sex mikroproducenter 

kontaktades för att svara på ett antal frågor. 

Via semistrukturerade intervjuer hemma hos fyra mikroproducenter av solenergi samlades 

information gällande upplevda möjligheter och begränsningar för mikroproduktion av 

solenergi. Intervjuerna var rätt öppna och mer i form av ett samtal där de intervjuade tilläts 

utveckla sina svar, de cirkulerade dock kring ett antal huvudfrågor. Dessa frågor var: 

1. Vad fick dig att bli intresserad och sedan ta beslutet att sätta upp solpaneler?  

2. Kan du berätta lite allmänt om de olika stegen du behövde ta för att komma igång. 

3. Var det något som du upplevde svårt eller omständligt? / Är det något du tycker är 

svårt eller omständligt nu? 

4. Har du sökt något stöd? 

5. Vad tycker du det finns för bra saker som främjar mikroproduktion av solenergi och 

vad har hjälpt dig?  

6. Vad anser du kan begränsa fler att starta och vad tror du behöver förändras/utvecklas 

för att fler ska kunna starta med mikroproduktion av solenergi?   

7. Har du märkt intresse från folk runt om kring dig sen du installerade dina paneler? 

8. Något annat du vill tillägga?   

Frågorna presenterades inte nödvändigtvis i någon specifik ordning. Detta gjordes för att 

intervjun skulle kännas avslappnad samt att ytterligare information fick tid att dyka upp. 

Dessa intervjuer kompletterades med svar på samma grundfrågor till två mikroproducenter via 

mail samt en semistrukturerad intervju med Jimmy Anjevall på energikontoret 

Jämtland/Härjedalen. 

Intervjuerna transkriberades sedan för att behålla sammanhanget av svaren. 

Mikroproducenterna valdes ut via Energikontoret Jämtland/Härjedalen som presenterade  åtta 

mikroproducenter i Östersund och på Frösön. Dessa kontaktades och sex av dem var 

tillgängliga för att svara på frågor. 

De åtta primärkommunerna i Jämtlands län kontaktades via telefon för att ta reda på vad som 

gällde angående bygglov för solceller i respektive kommun. Sju av kommunerna var 

tillgängliga för att förklara vad som gällde för solceller placerade på tak och mark.   

För att få en indikation om villaägares intresse för solceller genomfördes mer strukturerade 

intervjuer där 64 villaägare i Östersund och Frösön fick svara på fem frågor.  
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1. Har du någon gång funderat på möjligheten att sätta upp solceller? 

2. Skulle du kunna tänka dig att ha solceller? 

3. Vilken typ av information skulle du behöva för att bli mer intresserad? 

4. Spelar det någon roll vart informationen kommer ifrån? 

5. På fråga fem ombads de att rangordna fem alternativ utifrån vilken aktör de helst samt 

minst skulle vilja få information ifrån.   

Via dörrknackning i tre områden av Östersund och Frösön (Figur 1) samlades svar från de 

villaägare som öppnade och kunde delta i undersökningen. Anledningen till dessa områden 

var dess relativa närhet till Centrum. Inom område ett (1) samlades 31 svar, område två (2) 18 

svar och område tre (3) 15 svar.

Figur 1, Områden för insamling av svar från villaägare i Östersund (Google maps, 2016). 
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3. Bakgrund 

3.1 Hållbarhetsaspekter solceller 

Den ekonomiska aktivitet som i de flesta länder avger störst mängd koldioxid är 

elkraftsproduktion (Hayami, Nakamura & Yoshioka, 2005). 

I Sverige år 2014 var el- och fjärrvärmeproduktion den fjärde största sektorn gällande utsläpp 

av växthusgaser. Andelen av de totala utsläppen av växthusgaser var här 12 procent 

(Naturvårdsverket, 2016). För att ytterligare minska dessa utsläpp kan det vara motiverat att 

fortsätta främja implementeringen av mer förnybar energi.  

Som nämndes i introduktionen är solenergi en av dessa källor och har fördelar i form av ett 

överflöd, samt jämnare fördelning i naturen än andra typer av förnybara energikällor (Sen, 

2004). 

Fördelar med solceller relaterat till hållbarhet är att de genererar förnybar energi från solen 

vilket har ett miljömässigt värde då det kompenserar användningen av de mycket förorenande 

och de ofta importerade fossila bränslena. Då det är en förnybar energi ger det också en viss 

energisäkerhet (Oliva, MacGill & Passey, 2013).  

Dock bör ett lämpligt lagringssystem som kan ackumulera denna energi på ett effektivt sätt 

finnas tillgängligt för att säkerställa att energin även kan användas nattetid. Om detta är något 

som blir vanligare kan det potentiellt också medföra ökade kostnader och föroreningar som  

även bör beaktas i hållbarhetsaspekten hos solcellssystem (Gómes-Lópes, García-Cascales & 

Ruiz-Delgado, 2009).  

Solceller ses vara allmänt gynnsam för miljön då de inte genererar något buller eller avger 

några gasformiga eller flytande föroreningar, samt inga radioaktiva ämnen under dess 

normala drift. Det är en av de mest praktiska teknikerna av förnybar energi för användning i 

t.ex. stadsmiljö. Men som vilken annan teknologi har även solceller viss negativ påverkan på 

miljön under tillverkningsprocessen. Energin som krävs vid produktion kan drivas med mer 

konventionella bränslen och giftiga ämnen kan produceras som en biprodukt. Solceller kan 

även innehålla vissa giftiga ämnen som kan släppas ut exempelvis vid en brand (Tsoutos, 

Frantzeskaki & Gekas, 2005). Tillverkningsmetoden spelar alltså stor roll för att mäta 

solcellers miljöpåverkan vid livscykelanalyser. 
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3.2 Solceller i Sverige 

Enligt Johan Lindahl (2014) har installationstakten för solceller ökat i Sverige genom åren. År 

2014 installerades det 36,2 MW, vilket nästan är två gånger mer än under 2013 vars siffra var 

19,1 MW.  

Även system- och modulpriserna i Sverige har gått ner genom åren. Den största orsaken till 

detta är att priserna även har sjunkit på den internationella marknaden. Ytterligare orsak är att 

den svenska marknaden växer. En växande marknad ger ett jämnare orderflöde för 

installationsföretag och en möjlighet för dem minska arbetskostnader och marginaler. År 2010 

kände Johan Lindahl till 37 verksamma företag i Sverige som sålde moduler eller 

solcellssystem. Denna siffra motsvarade 126 i slutet av 2014 vilket illustrerar att 

konkurrensen på marknaden ökat. 

Modulprisets  på solceller har minskat väldigt snabbt. År 2008 låg siffran på 61 kronor per 

Wp toppeffekt och 2014 var denna siffra 8.15 kronor per Wp toppeffekt. 

I Figur 2 visas det genomsnittliga priset av nyckelfärdiga solcellssystem vilket olika 

installatörer anser vara deras typiska priser i slutet av 2014. Det  representerar inte totalpriset 

för 2014. 

 

Figur 2, Sjunkande systempriser för nyckelfärdiga solcellssystem (Lindahl, 2014). 
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3.3 Geografiska förutsättningar i Östersund 

Den optimala riktningen för solceller är mot söder. Solcellernas effekt är även högre vid lägre 

temperaturer (Sveasolar, 2016). Figur 3 visar solinstrålningen i procent av globalstrålningen 

mot olika orienterade och lutade ytor på 45 grader. 

 

 

Figur 3, solstrålningen i procent av globalstrålningen (Solelprogrammet, 2016) 

 

Figur 4 visar den optimala vinkeln för solpaneler i Östersund under de olika månaderna på 

året. Den optimala fasta vinkeln är 45 grader för Östersund (JRC, 2016). 

 
Figur 4, optimal vinkel på solcellspaneler i Östersund (JRC, 2016). 
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En annan förutsättning är strålningen. Figur 5 visar den förväntade strålningen för Östersund i 

kWh per kvadratmeter och dag under de olika månaderna på året. 

 
Figur 5, förväntad strålning i Östersund (JRC, 2016). 

Strålningen kan också illustreras i värdet av globalstrålning under ett helt år. Figur 6 visar 

globalstrålningen för normalperioden 1961-1990. Området  kring Jämtland visar en mängd 

runt 925-825 kWh/m
2
. 

 

 
Figur 6, Klimatkarta över Sveriges globalstrålning (SMHI, 2014). 
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3.4 Mikroproducent 

Med mikroproduktion av el menas maximalt 43,5 kW (63 A) och förnybar el avser i första 

hand solceller, vindkraft och biogas (Länsstyrelsen, 2013).  

I ellagen (SFS 1997:857) finns ingen tydlig definition på en mikroproducent, det närmaste ses 

under kap 4 § 10 ”En elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och 

som producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt ska inte 

betala någon avgift för inmatningen. Detta gäller dock bara om elanvändaren under ett 

kalenderår har tagit ut mer el från elsystemet än han har matat in på systemet.” 

Under dessa förutsättningar behövs det alltså inte betalas några avgifter för inmatningen av el. 

Skatteverket använder dock andra kriterier för att klassas som mikroproducent och ha rätt till 

exempelvis skattereduktion. Det sägs att säkringen i anslutningspunkten inte får överstiga 100 

ampere (Skatteverket, 2016a).  

3.5 Stöd 

3.5.1 Investeringsstöd 

Det finns ett statligt investeringsstöd att söka för de som vill installera solceller. Enligt 

förordningen om statligt stöd till solceller (SFS 2009:689) kan detta stöd lämnas till 

privatpersoner, kommuner och företag som ett engångsbidrag för installation av alla typer av 

nätanslutna solcellssystem. Med solcellssystem avses ett system för produktion av elektricitet 

från solstrålning i vilket solceller ingår och som avgränsas av anslutning till fastighetsinternt 

eller externt elnät. Det går att söka stödet under förutsättning att den sökande inte fått annat 

offentligt stöd, inklusive stöd som lämnats av EU, eller skattereduktion för arbetskostnad 

(ROT-avdrag).  

Stödet avser åtgärder som påbörjats tidigast den 1 juli 2009 och slutförts senast den 31 

december 2016.  

Ytterligare förutsättningar för stöd:  

 Stödet får endast lämnas för ett solcellssytem per byggnad eller för ett solcellssystem 

per fastighet om systemet är byggt på marken. 

 För så kallade solels- och solvärmehybridsystem får stöd lämnas endast om 

elproduktionen uppgår till minst 20 procent av systemets beräknade sammanlagda 

årliga el- och värmeproduktion. 

 Stöd får lämnas med högst 1,2 miljoner kronor per solcellssystem eller solels- och 

solvärmehybridsystem. 
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 Utifrån förordningens stödberättigande kostnader är stödet maximalt 30 % till företag 

och högst 20% till övriga. 

 Stödberättigande kostnader får uppgå till högst 37 000 kronor plus moms per 

installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. För solels- och solvärmehybridsystem är 

denna siffra 90 000 kronor plus moms. 

 Om solcellssystemet har finansierats med försäkringsersättning minskas stödet med 

det belopp som motsvarar ersättningen.  

Det är länsstyrelsen i det län som solcellssystemet installeras som beslutar om stöd. En  

ansökning om stöd ska ha kommit in till länsstyrelsen senast inom sex månader från det att 

projektet påbörjades om sökande inte är ett företag och innan projektet påbörjats om sökande 

är ett företag. En ansökan om stöd ska innehålla:  

 en beräkning av den årliga elproduktionen från solcellssystemet och i förekommande 

fall uppgift om värmeproduktion.  

 uppgifter om projektets plats, dess start- och slutdatum.  

 en beskrivning av projektet.  

 en förteckning över projektkostnader. 

 upplysning om huruvida sökanden har sökt eller fått annat offentligt stöd eller stöd 

från Europeiska unionen för samma stödberättigande kostnader.  

 Om ansökan avser ett företag ska den även innehålla uppgifter om företagets namn, 

antal anställda, årsomsättning samt balansomslutning och om det finansieringsbelopp 

som behövs för projektet.  

Vid begärd utbetalning av stödet ska stödmottagaren bifoga skriftliga underlag för att styrka 

den stödberättigande kostnaden. Om länsstyrelsen beslutar att stöd ska betalas ut ska 

stödmottagaren lämna de uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet (SFS 

2009:689). 

Investeringsstödet har minskat genom åren. Enligt ursprungsversionen av förordningen  (SFS 

2009:689) som var i kraft mellan perioden 1 juli 2009 och 1 november 2011 uppgick stödet 

till 60%. 2011 kom alltså en ändring i förordningen där stödet sänktes till 45 % av de 

stödberättigade kostnaderna (SFS 2011:1027). Den 1 februari 2013 trädde ytterligare ändring 

av förordningen i kraft, här sänktes stödet till 35% (SFS 2012:971). Den senaste ändringen i 
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förordningen var (SFS 2014:1582) och sen den 1 januari 2015 gäller alltså nuvarande stödnivå 

på 30 % till företag och 20 %  till övriga. 

Intresset är och har varit stort för stödet. Fram till i april 2016 hade 11 413 ansökningar 

kommit in till länsstyrelsen varav 4314 av dessa hade beviljats stöd. 

Total beviljat belopp för hela Sverige sedan 2009 fram till mars 2016 är cirka 576 miljoner 

kronor, av dessa är cirka 435 miljoner kronor utbetalade. Av det beviljade beloppet har 

privatpersoner beviljats 215.5 miljoner, resten har beviljats olika företag (Energimyndigheten, 

2016a).    

Enligt Johan Lindahl (2014) har det statliga investeringsstödet bidragit till att den nätanslutna 

solcellsmarknaden sparkats igång. Dock har den svenska solcellsmarknaden växt ifrån 

programmet då det finns många fler sökande än tillgängligt stöd.  

Systemet har även präglats av osäkerhet och uppehåll. När staten tagit beslut om programmets 

fortsättning och utformning har det skett på väldigt kort varsel. Det har även funnits perioder 

mellan olika faser av programmet då inget stöd har varit tillgängligt. Varje period som beslut 

har tagits gällande stödet har också haft ett tak för hur mycket som kan delas ut. De 

ansökningar som kommit in efter att denna gräns blivit nådd har placerats i kö. På grund av att 

taket av stödet har nåtts upprepade gånger, har även väntetiden ökat (Palm, 2014).     

I Regeringskansliets PM Investeringar för klimatet i BP16 inklusive VÅP15 kan det ses att 

regeringen föreslår ökade investeringar i klimatarbetet, däribland solinvesteringsstödet.  

Från och med 2017 vill Regeringen öka stödet till 390 miljoner kronor per år. Detta motsvarar 

en ökning med åtta gånger så mycket jämfört med perioden 2013-15. Totalt satsar regeringen 

nästan 1,4 miljarder kronor på solceller fram till år 2019 (Regeringskansliet, 2015).  

3.4.1.1 Investeringsstöd relaterat till Jämtlands län 

Sedan investeringsstödet infördes har totalt 9 285 364 kronor beviljats till anläggningar i 

Jämtlands län, det totala utbetalade beloppet är 7 835 699 kronor. Då Jämtland har en 

folkmängd på runt 127 000 personer blir det beviljade beloppet per invånare 73 kronor. Det 

har inkommit 350 ansökningar om stöd sedan stödet infördes, 80 av dessa har blivit beviljade 

och 67 utbetalda (till och med 2016-03-31) (Energimyndigheten, 2016).    

Enligt Frida Larsson på länsstyrelsen Jämtlands samhällsenhet (personlig kommunikation, 13 

maj 2016) är det drygt 200 ansökningar som väntar på att få stöd. De beslutade utbetalningar 

för i år avser de ansökningar som kom in 2013 samt början av 2014. De lämnar besked om att 
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stöd beviljas när de får nya tilldelningar av pengar. Cirka 35 anläggningar får stöd av de  

2 987 342 kronor som hittills tilldelats länet i år. Det ska komma ytterligare en fördelning 

under året. 

Det främsta som begränsar möjligheterna för länsstyrelsen att stödja mikroproducenter av 

solenergi är just att efterfrågan på bidrag är större än utbudet. Samtidigt visar det att många 

satsar utan att vara säkra på att få bidrag. Det länsstyrelsen skulle kunna utveckla inom detta 

område anser Frida är att ge bättre besked om väntetider och oddsen att få bidrag.   

3.5.2 Rot-avdrag 

Det går också att söka Rot-avdrag för arbetskostnaden vid inmontering eller byte av 

solpaneler. 

Sökande har rätt till skattereduktionen förutsatt att bidrag inte har medgetts. Service av 

solpaneler ger dock inte rätt till skattereduktion (Skatteverket, 2016b). Sedan den 1 januari 

2016 gäller detta för max 30 procent av arbetskostnaden upp till 50 000 kronor (Skatteverket, 

2016c).  

3.5.3 Elcertifikat 

Ett ekonomiskt stöd för producenter av förnybar el är ett så kallat elcertifikat och har funnits i 

Sverige sedan år 2003. Elcertifikatssystemet är ett marknadsbaserat stödsystem med syfte att 

på ett kostnadseffektivt sätt öka produktionen av förnybar el. En producent av förnybar el kan 

få ett elcertifikat av staten för varje producerad MWh. Elcertifikaten bidrar alltså med en extra 

intäkt till den förnybara elproduktionen utöver den vanliga elförsäljningen.  

Innehavaren av en anläggning som producerar förnybar el måste ansöka om godkännande 

innan denne kan få ett elcertifikat. Det är Energimyndigheten som godkänner anläggningar i 

Sverige. Kravet för att anläggningen ska bli godkänd är att den producerar el från någon av de 

energikällor som räknas upp i lagen om elcertifikat (solenergi är en av dessa) samt att 

elproduktionen mäts per timme. 

De nya anläggningar som tagits i drift efter elcertifikatssystemets införande har rätt till 

elcertifikat i 15 år, detta gäller dock längst till 2035 års utgång. 

Elcertifikaten är i elektronisk form och Svenska Kraftnät utfärdar de svenska elcertifikaten till 

de godkända anläggningarna i ett kontoföringssystem som heter Cesar. I detta system måste 

både svenska elproducenter och kvotpliktiga inneha konton. Norska motsvarigheten heter 

NECS och det är i dessa system som den praktiska hanteringen av handeln med elcertifikat 

sker. Sedan januari 2012 har Sverige och Norge haft denne gemensamma 

elcertifikatsmarknad. Detta gör det möjligt att handla med både svenska och norska 
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elcertifikat för att uppfylla eventuell kvotplikt. De som köper elcertifikaten är alltså aktörer 

med så kallad kvotplikt, dessa är främst elleverantörer (Energimyndigheten, 2016b).  

I EU direktivet 2009/28/EG förklaras kvoter för energi från förnybara energikällor som ett 

nationellt stödsystem där det ställs krav på att energiproducenterna låter en viss andel energi 

från förnybara energikällor ingå i den energi som de producerar, eller att energileverantörerna 

låter en viss andel energi från förnybara energikällor ingå i den energi som de levererar, eller 

att energikonsumenterna låter en viss andel energi från förnybara energikällor ingå i den 

energi som de konsumerar. Detta inbegriper system där sådana krav kan uppfyllas genom 

användning av gröna certifikat. 

 

De som omfattas av kvotplikten i Sverige måste lämna in en årlig deklaration till 

Energimyndigheten. Baserat på deklarationen annulleras elcertifikaten. Skulle det saknas 

elcertifikat för den kvotpliktige för att uppfylla kvoten vid annulleringen, tas beslut av 

Energimyndigheten att denne ska betala en kvotpliktsavgift. Om kvotpliktig istället har ett 

överskott på elcertifikat kan denne spara dem till kommande års behov eller sälja dem.  

Elkunderna finansierar stora delar av elcertifikaten genom att kvotpliktiga elleverantörer tar ut 

sin kostnad för elcertifikaten via elräkningen. Hur stor denna kostnad är varierar i samband 

med marknadspriset på elcertifikat samt kvoten som gäller för det aktuella året. Kostnaden har 

sedan 2003 varierat mellan 2 och 7 öre per kWh (Energimyndigheten, 2016b). 

Det genomsnittliga priset för ett elcertifikat var enligt Svensk Kraftmäkling (2016) 161 kronor 

i januari 2016 och 138 kronor för april samma år. 

3.5.4 Skattereduktion för solceller 

Från och med den 1 januari 2015 har mikroproducenter av förnybar el rätt att få 

skattereduktion för det överskott som matas in till elnätet. Skattereduktionen för detta är 60 

öre per kWh för all el som matas in till elnätet. Underlaget för skattereduktionen är alltså 

baserat på antalet kilowattimmar som matas in i anslutningspunkten under ett år, dock högst 

så många kilowattimmar du köpt från elhandelsföretaget i samma anslutningspunkt under 

samma period. Det finns även en gräns om högst 30 000 kilowattimmar, vilket motsvarar max 

18 000 kronor per år. 

Detta är hur skatteverket förklarar vem som har rätt till skattereduktion: 
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 Din mikroproduktionsanläggning ska ha samma anslutningspunkt som ditt 

uttagsabonnemang. Enkelt uttryckt – inmatning och uttag från elnätet ska ske genom 

samma anslutningspunkt, samma huvudsäkring och samma elmätare. 

 För att räknas som mikroproducent och ha möjlighet att få skattereduktion får 

säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere. 

 Du måste alltid anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el och matar in 

till elnätet. Elnätsföretaget säkerställer att din inmatning mäts på ett korrekt sätt och 

har därefter en skyldighet att varje år lämna en kontrolluppgift till Skatteverket på hur 

mycket el du under kalenderåret matat in till elnätet och hur mycket du har tagit ut 

 Både fysiska och juridiska personer kan få skattereduktion (Skatteverket, 2016a) 

3.5.5 Energikontoret Jämtland/Härjedalen 

Hos Energikontoret kan intresserade få rådgivning i allt från grundläggande frågor till mer 

specifika frågor. De vill att det ska byggas mer solceller i länet men säljer inga produkter 

vilket kan vara ett bra alternativ för mer oberoende information. De arbetar mycket med 

föredrag, informationskvällar, deltar på mässor och svarar på  frågor per telefon.  De försöker 

även via sociala medier informera om tekniken 

(Jimmy Anjevall, personlig kommunikation, 3 maj 2016). 

3.6 Skatteregler vid försäljning av överskottsel 

För tillfället måste den som säljer överskottsel vara momsregistrerad då ersättningen från 

elhandelsföretaget är momspliktig och räknas som ekonomisk verksamhet. Detta är något som 

gäller oavsett belopp och det finns alltså ingen miniminivå. Även om registrering och 

betalaning av moms krävs, räknas inte solcellsanläggningen som näringsverksamhet. Detta 

innebär att producenten inte kan få F-skatt för försäljningen av den el man genererar via sina 

solceller. 

Eftersom en solcellsanläggning inte räknas som en näringsverksamhet räknas istället 

inkomsterna från försäljningen av överskottselen som kapitalinkomst på produkt från 

privatbostad. Detta innebär att producenter av solenergi kan sälja el för upp till 40 000 kronor 

per år och fastighet med solceller utan att heller behöva betala inkomstskatt för detta. 

Energiskatt behövs inte heller betalas om produktion och levererans av el från 

solcellsanläggning kommer från en villa eller fritidshus. Här är dock gränsen 30 000 kr för 

ersättningen av den levererade elen (Skatteverket, 2016d). 
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3.6.1 Förslag om omsättningsgräns för mervärdesskatt 

Skatteverket har skickat ut ett PM om förslag till ett införande av en omsättningsgräns för 

mervärdesskatt, vilket Regeringen i april 2016 remitterat till ett antal remissinstanser. 

Förslagets syfte är relaterat till att minska den administrativa bördan för beskattningsbara 

personer med liten omsättning. Omsättningsgränsen är 30 000 kronor exklusive moms under 

innevarande beskattningsår och som inte heller under något av de två föregående åren haft 

högre omsättning. Den som kan tillämpa omsättningsgränsen blir då skattebefriad för detta 

och behöver inte registrera sig för eller redovisa mervärdesskatt. 

Detta skulle som sagt innebära mindre administrativa bördor för skatteverket och exempelvis 

mikroproducenter av förnybar el. Detta förväntas även ha positiva effekter för miljön eftersom 

mikroproducenter  kan dra nytta av de förenklingar som skattebefrielsen från mervärdesskatt 

innebär. Om bestämmelserna inte införs ska mikroproducenter av el fortsätta registreras till 

mervärdesskatt och lämna mervärdesskattedeklaration oavsett hur stor deras omsättning är. 

Detta är som sagt en omfattande administrativ börda för dessa aktörer i förhållande till de 

intäkter som verksamheten genererar, och kan därför hämma utvecklingen av förnybar energi.  

Om de nya reglerna skulle tillämpas införs dem den 1 januari 2017 (Skatteverket, 2016e). 

3.7 Zolcell 1:1 

Zolcell 1:1 är en ekonomisk förening som bildades  år 2014 i Jämtlands län. Föreningens syfte 

är att bygga gemensamt ägda solcellsanläggningar samt producera och sälja förnybar el. Både 

privatpersoner och företag lokaliserade var som helst i Sverige kan bli medlemmar i 

föreningen (Zolcell 1:1, 2016a).   

Föreningen blev ett direkt resultat av Energikontoret Jämtland/Härjedalens genomförda 

projekt ”Bli din egen elproducent”  som med delfinansiering från länsstyrelsen Jämtlands län, 

genomfördes under år 2012 - 2013. Under projektet ”Bli din egen elproducent” bildades  ett 

nätverk som inom ”Zolcell 1:1” bevarats och utvecklats. Det arrangerades tre möten där 

utgångspunkten för diskussionen var om, och i så fall hur, föreningen skulle bildas och drivas. 

Resultatet av dessa möten blev att bilda en ekonomisk förening. Därefter skickades ansökan 

om registrering till Bolagsverket vilken sedan godkändes och föreningen var då formellt 

bildad. Zolcell 1:1 långsiktiga mål är att det ska finnas minst en kvadratmeter nätansluten 

solcell för var och en av invånarna i Jämtlands län. Detta motsvarar ca 126 000 m
2 

(Energikontoret Jämtland/Härjedalen, 2014). 
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Jimmy Anjevall på energikontoret Jämtland/Härjedalen (personlig kommunikation, 3 maj 

2016) och ordförande i föreningen var med och startade den för att sprida tekniken.  Han ser 

jättegärna att folk bygger sin egen anläggning och vill inte att föreningen ska hindra det. 

Föreningen är till för folk som vill stötta solcellstekniken samt för att vara delägare i en 

anläggning men som kanske inte kan eller vill bygga själv. En person kanske bara har runt 

5000 kronor att satsa .   

En andel i föreningen kostar 5000 kr och motsvarar en solpanel (Zolcell 1:1, 2016b). 

4. Resultat 

4.3 Villaägares intresse 

För att få en indikation kring inställningar till solceller för villaägare i Östersund/Frösön 

ställdes 5 frågor till 64 villaägare. 

Av de 64 tillfrågade villaägarna hade 29 st (45%) någon gång funderat på att sätta upp 

solceller och 35 st (55%) inte funderat på det (figur 7). 

 
Figur 7, Villaägare i Östersund/Frösön som funderat på att sätta upp solceller. 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Ja Nej

Har du någon gång funderat på att sätta 

upp solceller? 



17 
 

På frågan om villaägaren skulle kunna tänka sig att ha solceller (figur 8) svarade 43 st (67%) 

ja och 21 st (33%) nej. Det ska tilläggas att vissa av de som svarade nej kunde inte tänka sig 

det just nu men kanske senare. 

 

Figur 8, Om villaägare i Östersund /Frösön kan tänka sig att ha solceller. 

Figur 9 visar vilken typ av information de tillfrågade villaägarna skulle vilja ha för att bli mer 

intresserade av solceller. Svaren är indelade i sex kategorier, ekonomisk information, 

praktisk/teknisk information, allmän information, erbjudande från återförsäljare, ingen och vet 

ej. Under ekonomisk information hamnade svar som vad det kostar, hur mycket pengar som 

kan sparas, återbetalningstid och hur mycket systemet ger, rent ekonomiskt.  

Under praktisk/teknisk information hamnar frågor som hur det fungerar, vilken 

effekt/prestanda solpanelerna har, hur mycket underhåll krävs hur de monteras på olika tak 

och hur pass lätt det är. 

Allmän information handlar om att de tillfrågade skulle föredra information om lite av varje. 

En fråga som upprepade gånger dök upp här var information om hur solceller skulle fungera i 

kombination med fjärrvärme.  

Erbjudande från återförsäljare är något för de som i princip har bestämt sig att införskaffa 

solceller. De som svarade att de hade bra koll eller inte var intresserade ingår i gruppen”ingen 

information”. De som svarade att de inte visste vilken information de ville ha, hamnar under 

”vet ej”.  

Av de 64 tillfrågade villaägarna svarade 33 st (51.6%) att de främst vill ha ekonomisk 

information. 10 st (15.6%) ville främst ha praktisk/teknisk information. 15 st (23.4%) ville ha 

allmän information. 1 person (1.6%) ville ha ett erbjudande från en försäljare. 3 st (4.7%) 
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behövde ingen information och 2 personer (3.1%) visste inte vilken typ av information de 

ville ha. 

 

Figur 9, Vilken information villaägare i Östersund /Frösön vill ha för att bli mer intresserade 

av solceller. 

På frågan om det spelar någon roll vart informationen kommer ifrån (figur 10) ansåg 15 

(23.4%) av 64 villaägare att det inte spelade någon roll. 26 st (40.6%) ville att informationen 

skulle komma från en oberoende källa. 4 st (6.3 %) ville ha informationen från någon kunnig 

inom området. 10 st (15.6 %) ville ha information från en säljare eller ett företag inom 

området och 9 st (14.1%) visste inte. 

 
Figur 10, Villaägare i Östersund /Frösöns inställning till var information om solceller kommer 

ifrån. 
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Figur 11 illustrerar vilken typ av aktör de 64 tillfrågade villaägarna helst respektive minst 

skulle vilja få information ifrån. De fick alltså rangordna dessa fem alternativ i en skala 1 till 

5 utifrån denna fråga. De tillfrågade kunde även nämna en egen aktör under alternativet 

annan.  

Här visas alltså hur ofta respektive alternativ hamnade först på skalan (vilken aktör 

villaägarna helst ville få information ifrån) samt sist på skalan (vilken de minst ville få 

information ifrån). 

Hur ofta alternativen hamnade på någon av placering 2, 3 eller 4 visas inte. 

Energikontoret var den aktör de flesta skulle vilja få information ifrån, de rankades först 29 

gånger och sist 2 ggr. Det kan tilläggas att det även var några som inte visste vad 

energikontoret gjorde. Närstående/ granne rankades först 13 ggr och sist 3 ggr. Kommunen 

rankades först 11 ggr och sist 2 ggr. Återförsäljare rankades först 6 ggr och sist 23ggr och var 

det alternativ som rankades sist flest gånger. Media rankades först 2 ggr och sist 19 ggr. 

 
Figur 11, Var villaägare i Östersund /Frösön helst respektive minst vill få information om 

solceller ifrån. 
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4.2 Mikroproducenters erfarenheter 

Nedan följer resultatet av de intervjuade mikroproducenternas erfarenheter gällande upplevda 

möjligheter och utmaningar för solceller. 

De övergripande reflektionerna var att det praktiska med solceller är väldigt enkelt medans 

det mer besvärliga var relaterat till administration och pappersarbete. De allra flesta av 

mikroproducenterna hade ett teknik- och eller ett miljöintresse vilket fick dem intresserade av 

solceller. Förutom att priset blivit mycket billigare har en bra kontakt för information varit en 

bidragande faktor till investeringen i de flesta fall. De upplever också att fler personer blivit 

intresserade av solpaneler i området, sedan de gjort sina installationer.  

Många tillade även att anläggningen uppfyllt de förväntningar som fanns gällande produktion.  

4.2.1 Möjlighet: installation och skötsel 

Arne Eriksson (Personlig kommunikation, 30 april 2016) har solpaneler ståendes på mark och 

hans erfarenheter vad gäller skötsel av sina paneler är att det är väldigt enkelt. Det enda han 

kan tänka på är vintertid då det kan bli snö på panelerna. Det brukar dock vara först i februari 

som det blir värt att göra någonting åt det, då det i januari inte är speciellt många soltimmar. 

Han säger att det i princip bara är att gå dit med en sop och skrapa av det och på sommaren 

kan pollen begränsa effektiviteten, men efter någon dag försvinner det med regnet. Han anser 

att det egentligen inte är någon skötsel. Installationen gjorde han tillsammans med en snickare 

som han tyckte gick väldigt smidigt. 

Kalle Löfvenring (Personlig kommunikation, 7 maj 2016) säger att systemet i princip sköter 

sig själv. Han har sina paneler monterade på taket av sin bostad. Installationen var för honom 

jätteenkel och ingen konst att göra själv, vilket han också anser är viktigt. Att han kunde göra 

arbetet själv utan att behövda leja någon för att göra det. 

Installationen var väldigt användarvänligt. Ändå har jag betongtak och skulle jag ha plåttak  är 

det ännu enklare. För på betongtak måste du skjuta undan betongpannorna för att kunna skruva 

fast fästena i råsponten på taket. Sedan ställer du in själva vinkeln på fästet och sedan tillbaka 

med pannorna. Men har du plåttak sätter du skenor på fästena och skenan kan du sätta direkt i 

plåten vilket blir ett steg mindre. Men för mig tog det en kväll att sätta dit fästena, en kväll att 

sätta dit skenorna och en lördag att sätta dit panelerna. Det tog inte lång tid och det är ingenting 

någon behöver vara rädd för. Alla kablar kan du dra själv då det var snabbfästen på alltihop. 

Sedan kan du dra ner de tjocka tolvvoltskablarna till dit konvertern ska vara. Efter det kommer 

elektrikern och kopplar in det, vilket tog någon timme. Så det är väldigt enkelt att montera. 

 

Conny Gradin (Personlig kommunikation, 9 maj 2016)  ansåg heller inte att det var svårt att 

montera solcellerna på sitt plåttak. Det tror han i princip alla som är någorlunda händig lätt 

klarar själva, förutom el-jobbet som en elektriker måste göra. Skötseln säger han är 
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underhållsfritt. Skulle det bli snö på dem så smälter det så fort solen får fäste och värmer upp 

panelen. Pollen tar regn hand om, annars är det bara att spola av dem.  

Att tänka på underlaget vid installation av solceller på mark kan dock vara motiverat.  

Lars Ivarsson (personlig kommunikation, 6 maj 2016) har placerat sina solceller på mark nära 

vattnet. Då stativen ska ner i marken kan detta innebära att lera kan försvåra processen, vilket 

var fallet för Lars. Detta ledde till att borren fastnade när de skulle borra för stativen. Om han 

ska installera fler solceller blir det istället att slå ner dem med en slägga och ett plastskydd på 

stativen. 

4.2.2 Utmaningar  

Lars Ivarsson (personlig kommunikation, 6 maj 2016) berättar att de var lite skeptiska till 

solceller i första skedet och han anser att detta berodde på den begränsade kunskap han hade i 

början, vilket gjorde det lite skrämmande. För att hitta information var han tvungen att läsa på 

flera olika hemsidor och återförsäljare tyckte han endast hade väldigt kortfattad information. 

Han upplevde också att det var svårt att hitta färdiga och tydliga riktlinjer gällande 

bygglovshanteringen. Något Lars och de flesta andra upplevde mest besvärligt var mängden 

pappersarbete som kunde uppstå vilket gjorde att det tog lite längre tid att köra igång. För att 

slippa rota i flera olika statliga verk och hemsidor hade han gärna sett att det skulle finnas ett 

enskilt ställe där intresserade personer kan ställa frågor eller tydligt läsa sig fram. Ett ställe för 

att enkelt kunna få ett helhetskoncept av informationen. Exempelvis en kontaktperson som är 

riktad mot att endast ge rådgivning om solceller till privatpersoner. Eller en grupp av 

intresserade personer tillsammans med personer som har tidigare erfarenheter, som förstår 

varann bättre.  

Det tog även lite tid att hitta en elektriker som kunde koppla in systemet, han hittade till slut 

en i Lit som kände till systemet men var tvungen att synka detta med Jämtkraft vilket dröjde 

omkring 3 veckor innan de fick ihop en dag som passade. 

Arne Eriksson (Personlig kommunikation, 30 april 2016) ansåg att den största utmaningen för 

honom var att komma till skott och ta sig tiden att sätta sig in informationen. Processen i att 

jämföra priser, teknik och faktiskt bestämma sig för något. ”Att komma över sina egna 

demoner” som han själv uttryckte det. Han hade bestämt sig för att införskaffa solceller men 

just att ta sig tid upplevdes som en barriär då det inte var något brådskande.  

Något han upplevt svårt var att förstå vad elcertifikat var för något. Ansökningen till 

energimyndigheten upplevde han inte heller som helt enkelt. Det upplevdes endast kunna bli 



22 
 

fel, då det var många olika uppgifter och nummer som han tyckte var svåra att exakt veta vad 

det var. 

Arne efterfrågade också en tydlig kontaktperson till vilken intresserade kan vända sig till, 

eller en enda hemsida där det tydligt står vad som gäller. Detta för att slippa onödig byråkrati 

vilket han anser vara en uppförsbacke. Att ha någon att ringa till tycker han är viktigt samt att 

detta ska gå smidigt. Han vill inte att det ska vara långa köer och väntetid för att sedan få reda 

på att personen i fråga inte är tillgänglig. Arne tillägger: ”Att få förtroende för någon att prata 

med var väl egentligen det jag upplevde som struligt, någon som kan förklara att det faktiskt 

är enkelt”. 

Även Kalle Löfvenring (Personlig kommunikation, 7 maj 2016) upplevde byråkratin som det 

besvärliga. Specifikt var det byråkratin kring momsen på det överskott som de säljer. Det tog 

två månader att få klart detta då ingen på skatteverket i Östersund visste hur papperen skulle 

fyllas i. Det var väldigt bökigt och tidskrävande att göra för något som i deras fall endast 

handlade om någon hundralapp. 

Kalle tror att någon form av grupp för intresserade där personer med erfarenheter kan agera 

som någon slags mentor skulle vara mycket bra. Överlag ett ställe där intresserade personer 

kan få tillförlitlig fakta, vilket han tror ofta kommer från vanliga användare.  

Conny Gradin (Personlig kommunikation, 9 maj 2016) tycker egentligen ingenting har varit 

besvärligt. Han hade en bra kontakt som hjälpte honom med de papper som behövdes. 

Gällande momsregistreringen blev det lite strul då ingenting var förtryckt när det var dags att 

deklarera. Jämtkraft som var nätverksägare hade även haft ett systemfel vilket gjorde det svårt 

att se hur mycket de hade levererat ut på nätet. De fick jobba på att få fram siffrorna, men 

sedan löste det sig. Något som annars upplevdes lite besvärligt var det som följde av att  

Energikontoret och kommunen bad dem att delta som ett positivt exempel i en bostadstidning. 

Då de gjorde installationen i samband med ett husbygge med optimering för solceller möttes 

de inte bara av positiva reaktioner. De möttes även med en del avundsjuka på deras nya fina 

hus som även byggdes med exempelvis extra tjocka väggar och specialfönster för ytterligare 

energieffektivisering. De blev därför inte speciellt motiverade att göra fler av dessa reportage. 

Åke Englund (personlig kommunikation, 12 maj 2016) var en av de mikroproducenter som 

kontaktades via mail. På frågan om det var något som han upplevt svårt eller omständligt 

svarade Åke att han inte kan påstå sig stött på några problem eller svårigheter under 

installationen. Sen anläggningen är igång säger han att allt fungerar klanderfritt och har gjort 
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detta från dag ett. Det enda han upplever problematiskt är regelverket kring mikroproduktion. 

”Det har varit lite svajigt och osäkert men nu är reglerna satta och det är bara att anpassa 

sig och leta rätt på den elleverantör som man tycker är bäst.”  

Morgan Nielsen (personlig kommunikation, 10 maj 2016)  var den andra mikroproducenten 

som kontaktades via mail och svarade på samma fråga att det inte var några problem med den 

tekniska biten då han själv är ingenjör. Han tyckte att momsregistrering var något som  

kändes omständligt. Deklarationen tror han också kan blir nog en annan omständlig sak att ta 

sig an nästa år. Men tillägger att om han bara vet hur det ska göras, blir det nog enkelt 

framöver. Hans bild är att det generellt mest är teknikintresserade och ”hempulare” som 

bygger solceller. 

4.2.3 Övriga erfarenheter 

Mikroproducenterna var överlag öppna till och hade redan haft besök av flera personer som 

varit intresserade för att se hur det fungerar.  

De upplever också att fler blev intresserade av solpaneler i området sen de installerat sina. 

Folk stannar till och har frågor, exempelvis om hur det fungerar, vad det 

kostar/återbetalningsperiod, regler och så vidare. Conny Gradin berättar även att vissa undrar 

om det skulle störa värdet på huset men han påpekar att det snarare ger en värdeökning.  

Vissa är också mer positiva än andra. Han säger att en hel del kan sätta upp begränsningar 

som exempelvis anta att det inte kan fungera på ens egna tak, istället för att se möjligheter då 

det i princip finns fästen till allt.    

 

Att ha en pålitlig informationskälla i form av någon de nuvarande mikroproducenterna litar på 

samt kan prata med, har i de flesta fall varit väldigt viktigt för att ta steget och införskaffa 

solceller. En person som kan visa fakta på hur mycket de har producerat och kan förklara 

oklarheter. Därför tycker Kalle Löfvenring att det är bra att några kan vara ambassadörer för 

att nå ut till fler. Alternativet att läsa sig till all information vilket kan vara svårare, säger han. 

Försäkring på solcellerna kan ingå i hemförsäkringen. Detta berättar Lars Ivarsson som i hans 

fall inte har några tillägg för solcellerna och att han har full täckning om något skulle hända.  

En del av mikroproducenterna ser att sen de installerat solcellerna har det blivit lite av en 

sport att optimera effekten av panelerna och spara energi i huset.  Detta då de ser fakta direkt 

från olika mätare på hur mycket som produceras och används. 

Kalle Löfvenring planerar exempelvis sin energiförbrukning genom att köra disk- och 
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tvättmaskin på dagarna när de producerar bra med el. Detta blir billigare då egen ström inte 

har någon nätavgift. Han har även optimerare under sina solceller som gör att varje enhet blir 

en egen individ. Detta innebär att om en solcell blir skuggad producerar endast den solcellen 

mindre.  Om han inte skulle ha detta eller något liknande, producerar hela anläggningen 

mindre om endast en panel blir skuggad. 

Conny Gradin berättar att han bytt elhandlare flertalet gånger till de som betalar bäst för hans 

produktion samt till de som har billigast pris på det han köper. Vissa gånger har de kunnat 

köpa el för en tredjedel mot vad de säljer för. Han säger att det är också en sak som kan 

personer kan tro är krångligt men som egentligen är enkelt. Han säger att du behöver inte göra 

mycket annat än att ringa.  

Alla av de sex mikroproducenter som intervjuades har sökt det statliga investeringsstödet men 

endast en har nyligen fått besked om utbetalning. Där var den förväntade kötiden 5 år men 

blev istället 2 år då många inte hade genomfört projektet. 

Att  installera solceller i samband med husbygge eller ombyggnation upplevdes enkelt då 

barriären av att starta ett projekt redan har överkommits.  

4.3 Energikontoret Jämtland/Härjedalens syn på möjligheter och begränsningar 

Jimmy Anjevall på Energikontoret Jämtland/Härjedalen (personlig kommunikation, 3 maj 

2016)  anser att det som kan begränsa fler att införskaffa solceller är att merparten inte ens 

funderar på det. Sedan krävs förutsättningarna i form av lämpligt tak och mark. 

Investeringskostnaderna tror han också kan vara en faktor, han tillägger dock att det går att 

låna pengar till en investering av solceller och få den lönsam. Detta är dock inte är självklart. 

Andra faktorer Jimmy ser kan begränsa utvecklingen av solceller är att vi i Sverige har bra 

tillgång till el, och att priset på el har varit relativt lågt. Han säger: 

Det är oftast sådant som pratas om i media, att elpriserna sjunker. Samtidigt har fasta kostnader 

och nätavgifter ökat, vilket gör att totalkostnaden per kilowattimme för konsumenten inte sjunkit 

så mycket man kan tro. Om endast det rörliga elpriset diskuteras i media kan det ge en bild av att 

ekonomin för solceller är sämre än vad den är.  Men de drivkrafter personer som investerat i 

solceller har haft är förutom ekonomin och miljömedvetenhet, mycket en känsla av 

självförsörjning . Att ha koll på sina elkostnader på lång sikt men även känslan av att  helt eller 

delvis producera den el du själv använder. Inte minst nu när kopplingen till elbilar börjar komma 

och att du kan driva den med egenproducerad el är en häftig känsla för många. 

 

Angående det statliga investeringsstödet rekommenderar Jimmy att intresserade personer av 

solceller bör bestämma sig oavsett stödet. De kan sedan söka stödet och bygga anläggningen. 
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Men han tycker att stödet bör ses som en bonus och inte låta det göra att de väntar. Han är 

också tveksam om stödet behövs men påpekar att det har varit bra för att få igång marknaden. 

Den höga andelen ansökningar har även bidragit med en ökad tilldelning av staten, vilket han 

inte tror skulle hänt om det var väldigt få sökande. Han tror dock att så kallade 

produktionsstöd kan vara bättre på sikt. Det som kan bli olyckligt är om det blir en uppbyggd 

kö som leder till att folk drar sig från att göra investeringen. Jimmy tillägger dock att det finns 

runt 230 anläggningar i länet idag och endast ca 50st har fått beslut om stöd. Detta visar att 

många bygger i Jämtland ändå. 

Det Jimmy anser behöver utvecklas för att få fler att skaffa solceller är relaterat till att sprida 

informationen till de som inte riktigt tänker på möjligheten till solceller. Detta kan vara svårt 

då det alltid är en konkurrens och han vet inte exakt hur detta ska göras på ett effektivt sätt. 

Sedan kan energikontoret begränsas av tid/ resurser då de även har fler arbetsuppgifter. 

En viktig del tror Jimmy dock skulle kunna vara att få fler husleverantörer att föreslå och 

diskutera solceller i samband med nybygge. Att kanske ha det som förval som kan väljas bort 

istället för att det ska behöva läggas till och att husen rekommenderas byggas med vinklar 

som är optimalt för solceller. Jimmy har också sett effekten av att om en person i ett område 

installerar solceller brukar fler följa efter, och att den ene vill bygga större än den andre. 

4.4 Bygglov 

Nedan följer det vad de åtta primärkommunerna i Jämtlands län hade att säga om bygglov för 

solceller. 

4.4.1 Östersund 

På Östersunds kommun förklaras att flerfamiljshus kräver bygglov för solceller. Vad gäller en 

till tvåfamiljshus får solceller sättas upp om det ligger platt längs med taket. Vid en annan 

lutning på solcellerna än taket krävs det bygglov. Det kan dock finnas undantag om det 

exempelvis är ett K-märkt hus. Vad gäller solceller som placeras på mark är riktlinjerna att 

om fundamentet inte överstiger 1.2 meter, är det i princip fritt fram att installera (personlig 

kommunikation, kundcenter Östersunds kommun, 11 maj 2016).   

4.4.2 Åre 

I Åre kommuns bygglovsguide står det att inom detaljplan krävs bygglov för solpaneler då det 

medför att taktäckningsmaterialet ändras. Här är dock en- och tvåbostadshus undantagna så 

länge det inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Detta kan vara svårt att 

avgöra själv vilket gör det motiverat att kontakta kommunen innan byggnation påbörjas. Det 
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krävs inte bygglovs för fristående solpaneler/solfångare. Kommunen kan neka bygglov om 

byggnaden är särskilt värdefull från en historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 

synpunkt, då dessa byggnader inte får förvanskas (k-märkta hus). Det står också i Åre 

kommuns bygglovsguide att även om bygglov inte krävs för att sätta upp 

solpaneler/solfångare kan byggnadsnämnden med stöd av 11 kap 20 § PBL förelägga ägaren 

att vidta rättelse om åtgärden strider mot lagen på något sätt (Åre kommun, 2016).   

4.4.3 Krokom  

Krokom är en av de kommuner som har riktlinjer för bygg- och miljönämnden gällande 

solfångare och solceller i områden inom detaljplanen. Dessa antogs 2011 och på Krokom 

kommuns hemsida presenteras hur de resonerat kring dessa riktlinjer. 

De har tittat  i Plan och bygglagen (SFS 2010:900) och det står skrivet i 9 kap 2 § att inom 

detaljplan krävs bygglov för annan ändring av en byggnad än tillbyggnad om ändringen 

innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens 

yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. Här kan kommunen bedöma solceller på tak 

eller vägg som en bygglovspliktig fasadändring, dock även bedömas som en åtgärd som inte 

omfattas utav bygglov.  

I paragraf 5 § av samma kapitel i PBL (SFS 2010:900), står det skrivet att för en- och 

tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom ett område med detaljplan krävs 

det inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial, om 

åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. 

I Plan- och byggförordningen (SFS 2011:338), 6 kap 1 § anges ett antal andra anläggningar än 

byggnader som omfattas av bygglov, här finns inte solfångare och solceller angivet.  

Utifrån detta bedömer bygg- och miljönämnden i Krokoms kommun att solfångare och 

solceller är en åtgärd som inte väsentligt ändrar husets eller områdets karaktär enligt PBL 

(SFS 2010:900), 9 kap 5 §. Bygg- och miljönämnden i Krokoms kommun har därför beslutat 

att det inte krävs bygglov för solfångare eller solceller på tak och fasad inom detaljplanelagt 

område. Detta under förutsättning att byggherren tillfrågar de grannar som berörs och att de 

också godkänner åtgärden. Vad gäller k-märkta hus krävs det alltid bygglov för att sätta 

solfångare/solceller på tak och fasad. 

De säger att Bygg- och miljönämnden genom detta vill visa att de uppmuntrar 

kommuninvånarna till att använda sig av förnyelsebar energi (Krokoms kommun, 2013). 
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Olof Augustsson (personlig kommunikation,11 maj 2016) på Bygg- och miljöavdelningen i 

Krokoms kommun säger att de ser solceller som en anläggning, vilken inte kräver bygglov om 

den sitter på marken. 

Bedömningen för solceller för tak är att det inte krävs bygglov om de ligger parallellt med 

taket då de inte ser det som en väsentlig fasadförändring på en- och tvåbostadshus. 

Olof säger att det dock skulle kunna vara en granne som klagar på att det exempelvis 

reflekterar ljus som stör dem. I sådana fall får de göra en tillsyn och kan komma fram till att 

det kanske skulle krävas bygglov, vilket han säger kan bli deras problem. Att de kan tycka 

och förklara något i första skedet men som kan förändras när de får helheten. Han tillägger att 

det är byggherren som får göra den slutgiltiga bedömningen om det krävs bygglov eller ej och 

att det även går sätta upp bygglov för något som inte kräver det, för att vara på den säkra 

sidan. 

Vid lutning av paneler på tak säger Olof att det kan definieras som en tillbyggnad då det blir 

en upplevelse av volymökning, då krävs bygglov på grund av det. Han rekommenderar dock 

kontakt med kommunen vid osäkerheter. Olof säger: 

Rent konkret om bygglov krävs för solceller, så är svaret nej, men beroende på var du placerar 

dem kan det krävas bygglov. Det har att göra med att det blir andra effekter, exempelvis en 

fasadförändring eller volymökning. Det där går att tolka lite fram och tillbaka vilket gör att det 

blir svårt att säga exakt vad som gäller. 

 

4.4.4 Berg 

Enligt Markus Hemmingsson (personlig kommunikation, 11 maj 2016) har de i Bergs 

kommun sagt att inom planlagt område krävs inte bygglov om det följer takets lutning och 

utanför detaljplanen är det i princip aldrig bygglov.  Det krävs inte bygglov vad gäller 

solceller på mark då det inte är någon byggnad. Då inte solceller är med på listan av de 

anläggningar som är bygglovspliktiga har de sagt att de inte kräver något bygglov. De har 

ingen specifik höjdgräns för solceller på mark, men de säger att det någonstans blir en gräns 

för att klassas som ett plank vilket är bygglovspliktigt.  Gränsen för ett plank anses vara 1.1 

eller 1.2 meter och de rekommenderar att ta kontakt med kommunen. Detta gäller också om 

solceller ska placeras på ett k-märkt hus. Markus säger att de inte har några direkta riktlinjer 

för tillfället, men att det kanske kan komma i framtiden om det blir något rättsfall i frågan. 

Men det enkla svaret är att bygglov endast krävs i Bergs kommun om det byggs inom planlagt 

område med vinkel.   
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4.4.5 Bräcke 

Malin Leifsson, klimat- och energirådgivare i Bräckes kommun (personlig kommunikation, 

12 maj 2016) säger att det inte behövs bygglov om de ligger plant på taket. Skulle solcellerna 

vinklas behövs det bygglov inom detaljplanerat område. Om det är utanför detaljplanerat 

område behövs det om det påverkar hållfastheten på taket, exempelvis om det vinklas och blir 

som ett vindfång. På mark beror det lite på, med det rekommenderas att kolla med 

bygglovshandläggaren i de flesta fall. 

4.4.6 Härjedalen 

Victor Wallén på Härjedalens miljö- och byggförvaltning (personlig kommunikation, 11 maj 

2016) säger att det i Härjedalens kommun är lite godtyckligt men att han aldrig har fått frågan. 

Han instämmer med andra kommuner i det att om de läggs i samma lutning som taket bör det 

inte ses som bygglovspliktigt. Det är först det blir en markant skillnad som han tror det kan bli 

aktuellt. Han säger att det egentligen är lite fritt fram i Härjedalens kommun men att det kan 

vara bra att fråga dem innan något görs. Anledningen till att de inte är så noga i Härjedalen 

säger han beror på att det finns väldigt många fritidshus ute i skogen, men skulle det handla 

om installationer mitt i exempelvis Sveg kan det vara mer känsligt.  

Han säger att de inte har några skrivelser om detta än och att det just nu är mer godtyckligt 

utifrån vad de tycker och att det kan skilja från fall till fall då alla projekt är olika. 

4.4.7 Ragunda 

I Ragunda har de inte tagit något beslut i kommunfullmäktige gällande bygglov för solceller 

då de har inte haft speciellt många ansökningar. 

Anderas Bergwall (personlig kommunikation, 13 maj 2016) på Ragundas Bygg och 

miljöavdelning säger att det blir svårt att kräva bygglov för solceller fristående på mark, i och 

med att det inte blir en volymökning på någon byggnad. Förutsättningen är dock att det att 

inte är för nära tomtgränsen. För solceller på tak säger de att om panelerna ligger parallellt 

med takets lutning krävs inget bygglov. Skulle de vara vinklade blir det en avvägning. Vid k-

märkta hus krävs bygglov per automatik. Även här är rekommendationen att kolla upp med 

kommunen eftersom det inte alltid är svart på vitt.  

4.4.8 Strömsund 

Enligt Håkan Bredin (personlig kommunikation, 11 maj 2016) får du i Strömsund utan 

bygglov sätta upp solceller inom detaljplanen på halva takytan under förutsättning att de 

ligger mot taket. Vid lutning krävs bygglov. Utanför detaljplanen är det fritt fram. För 

solceller på mark finns ingen speciell gräns för höjd, men de får inte placeras närmare än 4.5 
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meter från granntomten, eller vid en korsning så att det skymmer sikten. Vid k-märkta hus 

handlar det om att inte förvanska byggnaden men. Även här är rekommendationen att 

kontakta en rådgivare på kommunen för att se vad som gäller i det specifika fallet. 

5. Diskussion 

Generellt kan sägas att möjligheterna för solceller har blivit bättre på grund av sjunkande 

priser som gjort investeringen mer värdefull, statliga stöd har varit ett bra sätt för att få igång 

marknaden som nu till och med vuxit sig för stor för stödet. 

För att fler ska installera solceller krävs det att det är ekonomiskt försvarbart samt att 

byråkratin inte sätter gränser. Det borde vara enkelt för dem som vill bidra med förnybar 

energi om detta är något samhället vill främja. 

Fler områden som kan utvecklas är tydligare information till intresserade. Att ha någon att 

prata med, någon som har tid att förklara oklarheter och hur enkelt det är, har i de flesta fall 

varit en stark bidragande faktor till att de mikroproducenter som intervjuades blev 

intresserade eller tog steget till att införskaffa solceller. 

Någon form av stöd kan vara bra för att signalera och stötta hållbar teknik. Beblandas 

verksamheten men andra lagar och regler kan det dock potentiellt bromsa utvecklingen. 

Exempelvis att små solcellsägare som säljer sin överskottsel räknas som en ekonomisk 

verksamhet och måste momsregistrera sig.  

Momsregistrering medför onödigt mycket administration. Om samhället vill stötta förnybar 

energi bör det vara enkelt för mikroproducenter. Det kan vara motiverat att ta bort detta krav 

till en viss gräns vilket Skatteverket föreslagit, eller att mikroproducenter indirekt betalar 

moms genom en eventuell ökning på elräkningen, och att elföretagen istället betalar en avgift 

till staten.  

I dagens förordning gällande investeringsstödet ska anläggningar ha slutförts senast den 31 

december 2016. Det återstår att se om den ökning av investeringsstödet som regeringen 

presenterat för kommande år riktas till de som står i kö och uppfyllt dessa krav för att sedan 

fasas ut.  

Palm (2014) nämnde tidigare problematik med investeringsstödet då det präglats av osäkerhet 

och uppehåll samt att beslut gällande stödet tagits på kort varsel.  

För att det inte ska fortsätta med samma osäkerhet vilket kan begränsa fler att investera i 

solceller, är det  viktigt att regeringen tidigare tar beslut gällande nya ändringar i exempelvis 
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förordningen om stöd till solceller. Då visas tydligare vad de som investerar i solceller kan 

förvänta sig gällande investeringsstödet och skapar mindre osäkerhet.  

För att ytterligare öka intresset för solceller kan föreningen Zolcell 1:1 vara en viktig aktör 

som kan placera ut anläggningar på ställen i Jämtland som inte har några anläggningar eller 

synligt på ställen där många passerar. Detta för att skapa intresse då både Jimmy på 

Energikontoret och mikroproducenter märkt av effekten av att fler blir intresserade när en 

anläggning kommer upp i närheten. Föreningen är också en bra möjlighet för de som vill 

stödja tekniken men som inte har möjlighet eller intresse av en egen anläggning. Skulle 

föreningen få fler medlemmar som köper andelar kan de naturligtvis också bygga nya 

anläggningar som sprider intresset. 

Resultatet av frågorna som ställdes till de 64 villaägarna ger en indikation om deras intresse 

till solceller. Lite mindre än hälften (45%) hade någon gång funderat på solceller och  

majoriteten av de tillfrågade (67%) skulle faktiskt kunna tänka sig att ha solceller. Vilket visar 

att det kan vara motiverat att genomföra mer omfattande och riktad marknadsföring om 

antalet solceller i Jämtland ska öka. Informationen som efterfrågas är främst relaterad till 

ekonomisk information. Exempelvis vad det kostar och hur lång återbetalningstiden är. De 

flesta vill också att informationen ska komma från en oberoende källa. Helst från 

Energikontoret, kommunen och närstående eller granne. Ett antal gånger dök frågor från 

villaägare upp gällande hur solceller fungerar i kombination med fjärrvärme. Här skulle 

Energikontoret och kommunen kunna skicka ut denna typ av information, med exempel och 

fakta från tidigare mikroproducenter, vilket går att relatera till. Alltså information med 

huvudfokus på den ekonomiska aspekten, sedan information om hur det fungerar samt allmän 

information mer sekundärt.   

Det kan se lite olika ut från kommun till kommun vad gäller bygglov för solceller. Det 

övergripande svaret från de åtta primärkommunerna i Jämtland var att det inte krävs bygglov 

för en- till tvåfamiljshus om solcellerna placeras i samma lutning mot taket. Dock kan det 

finnas undantag, speciellt om det handlar om K-märkta hus och om det är lokaliserat innanför 

eller utanför detaljplanen. För solceller som placeras på mark kan det också se olika ut men 

generella riktlinjer är att de inte får placeras närmare än 4.5 meter från granntomten samt att 

de inte skymmer sikten vid exempelvis en korsning. Överlag har de flesta kommuner inga 

exakta riktlinjer för detta än och det kan vara väldigt olika från fall till fall. Det 

rekommenderas därför att kontakta sin lokala rådgivare. 
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En anledning till de i vissa fall oklara riktlinjerna kan vara att det inte står skrivet specifikt om 

solceller i varken Plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900) eller Plan- och 

byggförordningen (PBF, SFS 2011:338). Detta kan alltså vara en anledning till att vissa 

kommuner har tydligare regler medans andra är mer tillåtande. Det kan också innebära en viss 

möjlighet för kommunerna att i vissa fall inte kräva bygglov för solpaneler, om de vill främja 

tekniken.  

Gällande mikroproducenternas erfarenheter hade nästan alla av mikroproducenterna ett 

teknik- och/eller ett miljöintresse vilket fick dem intresserade av solceller. En annan viktig 

aspekt förutom att priset blivit mycket billigare är att ha en bra kontakt för information, vilket 

har varit en bidragande faktor till investeringen i de flesta fall. 

Detta var också något som de flesta mikroproducenterna skulle vilja ha haft mer av när de 

startade, att på ett enkelt sätt få relevant information. Detta skulle kunna göras på fler sätt, 

antingen genom att det finns en tydlig aktör/person som privatpersoner med intresse för 

solceller kan kontakta. Exempelvis en person på Energikontoret vars huvudsyfte är att vara 

tillgänglig för personer med intresse och frågor gällande mikroproduktion av solceller. Även 

att andra aktörer t.ex. kommuner vet att det är denna person de ska be folk att vända sig till. 

Det kan dock innebära att mer resurser i form av personal behövs på Energikontoret då de just 

nu även har andra arbetsuppgifter. Om det inte behövs mer personal behöver Energikontoret 

eventuellt marknadsföra sig själva ytterligare då en del av de tillfrågade villaägarna inte hade 

hört talas om dem. Att göra det enkelt för intresserade att veta vart de ska vända sig. 

Eventuellt skapa någon form av grupp dit intresserade personer kan vända sig. Där personer 

som redan är mikroproducenter kan agera som en slags mentor i form av att demonstrera sitt 

system och där intresserade kan ställa frågor. Detta var något som några av de intervjuade 

mikroproducenterna föreslog som en lösning. Som Kalle Löfvenring sammanfattade det: 

”överlag ett ställe där man kan få fakta du litar på, vilket man ofta får av vanliga användare”. 

Förutom den direkta fördelen för miljön med att få fler mikroproducenter kan det även få en 

indirekt effekt på energieffektivisering i hushåll. Detta då det för en del av 

mikroproducenterna blivit lite av en sport av att effektivisera energianvändningen mer och 

mer. Då det finns siffror på hur mycket som produceras och används för tillfället, samt över 

längre perioder. 

Huruvida om solceller är något som regeringen borde satsa mer på är inget som diskuteras 

här. Solenergi är i Sverige något som är mer och mindre tillgänglig under olika perioder på 
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året. Denna ojämnhet kan eventuellt även märkas på elpriser om samhället är för beroende av 

en energikälla.  

Dock kan solceller ses som en viktig pusselbit mot ett hållbarare samhälle då det genererar 

förnybar energi från solen vilket har ett miljömässigt värde då det kompenserar användningen 

av de förorenande och de ofta importerade fossila bränslena (Oliva et al., 2013). Det är också 

en av de mest praktiska teknikerna av förnybar energi för användning i t.ex. stadsmiljö 

(Tsoutos et al., 2005). Så länge man tar hela tillverkningsprocessen i beräkning kan ökad 

användning av solceller bland allmänheten öka mängden förnybar energi i Sverige och hjälpa 

oss nå de mål vi satt upp för framtiden. Det krävs dock arbete på flera fronter och detta är som 

sagt endast en del, men vill man öka möjligheten för mikroproducenter av solenergi kan det 

vara motiverat att beakta resultaten av denna studie. 

6. Slutsats 

För att främja en ökning av mikroproducenter bör en tydlig kontaktperson alternativt en grupp 

av personer med erfarenheter finnas tillgängligt hos kommunen eller annan oberoende källa. 

Detta för att ge mer information om förutsättningar till de som är intresserade att bli 

mikroproducent av solenergi. 

Byråkrati som exempelvis hanteringen av momsregistrering är en utmaning som behöver 

förenklas för att främja en ökning av mikroproducenter. 

Resultat av studien indikerar att det finns ett visst intresse från villaägare att införskaffa 

solceller. Dock vill de främst ha mer information gällande ekonomi som exempelvis pris och 

återbetalningstid från en oberoende part. Ökad marknadsföring med detta i fokus kan därför 

vara motiverat. 

Gällande bygglov för solceller var det övergripande svaret att det inte behövs bygglov för 

solceller om de placeras i samma lutning som taket. Det kan dock skilja sig från fall till fall 

och de flesta av de åtta primärkommunerna i Jämtlands län har inga tydliga skrivelser 

gällande bygglov för solceller. För att göra det enkelt samt minska osäkerheter och främja 

mikroproduktion av solenergi kan det vara motiverat att kommunerna är tydligare i vad som 

gäller i deras kommun. 
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