
Statligt investeringsstöd till solceller



Vem kan få stöd? 

Stödet får lämnas till privatpersoner, kommuner och företag.



Vad kan man få stöd för?

Stödet är ett s k engångsbidrag, som kan ges för installation av 
alla typer av nätanslutna solcellssystem. 

Åtgärder som har fått annat offentligt stöd, t ex stöd som lämnats 
av Europeiska unionen, eller skattereduktion för arbetskostnad 
(ROT), kan inte få solcellsstöd. 

Stöd får endast lämnas för ett solcellssystem per byggnad eller 
för ett solcellssystem per fastighet om systemet är byggt på 
marken. 



När ska man söka? 

Stöd får lämnas för åtgärder som 
påbörjats tidigast den 1 juli 2009 
och som slutförts senast den 31 
december 2020. 

Företag får inte ha påbörjat 
åtgärden innan ansökan kommit 
in till länsstyrelsen. 

För övriga gäller att ansökan ska 
ha kommit in till länsstyrelsen 
inom 6 månader från det att 
projektet påbörjades.



Vad menas med påbörjande?

En åtgärd anses påbörjad den 
dag då solcellerna införskaffas, 
d v s det datum då 
solcellsanläggningen beställs. 

Om ansökan omfattar 
projekteringskostnader anses 
åtgärden påbörjad det datum 
då kontrakt med projektör 
signeras.



Hur stort är stödet? 

Av de stödberättigande 
kostnaderna får stöd lämnas 
med högst 20 procent. 

Högsta möjliga stöd är 1,2 
miljoner kronor 

Kostnaderna får max uppgå till 
37 000 kronor plus moms per 
installerad kilowatt elektrisk 
toppeffekt. 



Ansöka om stöd 

En ansökan om solcellsstöd ska lämnas till länsstyrelsen i det län 
där anläggningen ska uppföras. 

Ansökan kan göras på en blankett som finns på 
Energimyndighetens webbplats.

Ansökan kan också göras digitalt via Boverkets E-tjänster.



Ansökan ska innehålla

• Ansökningsblankett

• 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, 

• en upplysning om huruvida sökanden har sökt eller fått annat 
offentligt stöd eller stöd från Europeiska unionen för samma 
stödberättigande kostnader. 



Söktrycket är högt!

Söktrycket för att få bidrag till sin 
solcellsinstallation är högt, i samtliga 
Sveriges län. 

Eftersom ansökningar om stöd 
redan från början har varit betydligt 
fler, och det totala 
ansökningsbeloppet varit högre än 
de pengar som hittills har fördelats 
över länen i Sverige, så har kön rört 
sig långsamt. 

För närvarande har Länsstyrelsen 
i Uppsala län ca 850 ärenden i kö.



Beslutsgången 

• Ansökan registreras 

• Bekräftelse skickas 

• Ärendet ställs i kö

• Länsstyrelsen fattar ett första beslut 
(=reserverar det belopp som angetts 
i ansökan) 

• Begäran om utbetalning skickas ut 
tillsammans med beslutet



Ansökan om utbetalning av stöd 

• Fullmakt (om någon annan företräder sökanden)

• Intyg från nätägaren, tex avtalsbekräftelse 

• Kopia på fakturor alt kvitton 

• Handling som styrker att den som utfört arbetet innehar F-
skattsedel 

• En handling som styrker projektets påbörjande (beställning alt 
projekteringsavtal) 

• Handling som visar att ROT har återtagits 



Vilka kostnader är stödberättigade? 

• projekteringskostnader 

• kostnader för material, såsom solcellsmoduler, inklusive 
eventuella linser, speglar och kylsystem, 

• stativ eller annan fästanordning, 

• kablage, 

• elmätare, 

• system för övervakning, brytare, överspänningsskydd och 
eventuell växelriktare, 

• system för lagring av energi, dock inte värmelager, 

• arbetskostnader, under förutsättning att den som utför 
åtgärden är godkänd för F-skatt eller, i fråga om ett 
utländskt företag, har ett intyg eller en annan handling 
som visar att företaget genomgår motsvarande kontroll i 
fråga om skatter och avgifter i sitt hemland. 

(Anslutningsavgift till ett externt elnät och eventuella kostnader för bygglov är 
inte stödberättigade kostnader.) 



Läs mer och ställ frågor

Läs mer om stödet

http://www.energimyndigheten.se/

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala

Har du frågor om stödet, kontakta oss

Ring växeln 010-22 33 000, eller 

skicka ett mail till uppsala@lansstyrelsen.se

http://www.energimyndigheten.se/
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/tjanster/sokresultat.html?query=St%C3%B6d+till+solceller
mailto:uppsala@lansstyrelsen.se


Andra stöd att söka

Länsstyrelsen hanterar flera typer av stöd, bland annat:

Klimatklivet 

– Miljöstrategienheten, Aino Inkinen

Landsbygdsprogrammets investeringsstöd till förnybar 
energi 

– enheten för landsbygdsutveckling, Karin Svanäng



Investeringsstöd för utsläppsminskande åtgärder

→ Stödnivå upp till 70% av 

investeringen

→ Företag, organisationer, offentliga 

aktörer (ej privatpersoner) kan söka

→ Störst minskning av växtgas-

utsläpp per investerad krona 

prioriteras

→ Ansökningsperioden öppen nu till 

och med 23 oktober 17:00



Exempel på åtgärder

→ Energikonverteringar, utbyte 
av oljeeldade värmepannor till 
t.ex. bergvärme, pellets, flis 

→ Publika laddstationer för 
elfordon 

→ Investeringar i fossilfria 
fordon och arbetsmaskiner

→ Anläggningar för ökad 
återvinning eller produktion av 
biogas

→ Tillvaratagande av 
restvärme

→ Energieffektiviserande 
åtgärder



Att söka Klimatklivet

Eventuella frågor inför ansökan 
besvaras av Länsstyrelsen

Ansökan lämnas på 
Naturvårdsverkets hemsida 



Förnybar energi landsbygdsprogrammet

• Det finns två målgrupper för stöden: primärproducenter 
(jordbruks- och trädgårdsföretag) och landsbygdsföretagare i 
allmänhet.

• För att kunna få stöd till solceller i landsbygdsprogrammet så 
måste man vara jordbruks- och trädgårdsföretagare och ha en 
relativt stor användning av el i sin primärproduktion (djur, 
spannmål eller trädgård). 

• Om man har en liten verksamhet eller hyr ut bostäder, har 
hästverksamhet eller skogsfastighet är det bättre att söka 
investeringsstöd till solceller istället


