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Yttrande över promemorian Skattereduktion för
installation av grön teknik
Er beteckning Fi2020/002314/S1
Länsstyrelsen i Norrbottens län lämnar följande yttrande över rubricerande promemoria
från Finansdepartementet.

YTTRANDE
Sammanfattning och övergripande synpunkter
Länsstyrelsen har fokuserat på att granska de delar som handlar om införandet och
utformningen av skattereduktionen. Länsstyrelsen tillstyrker förslaget om att införa
skattereduktion för grön teknik som i första hand ska stimulera ytterligare investeringar
i solcellssystem, ellagring och elfordon.
Länsstyrelsen efterlyser tydligare konsekvensbeskrivningar både vad gäller effekterna
för privatpersoner, företag och kommuner. Länsstyrelsen konstaterar att
skattereduktionen inte är aktuell för företag och kommuner. Stöd för deras investeringar
i solcellssystem kommer att utebli från 1 januari 2021. Att även Landsbygdsprogrammet
drog in sitt stöd till installationer av solcellssystem under våren 2020 försvårar
ytterligare för företag på landsbygden att söka stöd för solceller. Detta ser Länsstyrelsen
som oroande då detta kan sakta ner omställningen till hållbara energisystem och
medföra att de största investeringarna uteblir, vilka behövs om vi ska ställa om och nå
satta klimatmål. Länsstyrelsen anser därför att det bör utredas ytterligare hur stöd till
installation av solcellssystem på landsbygd och av företag samt kommuner ska ersättas
samt inverkan på svenska utsläppsmål och etappmål påverkas av promemorians förslag.
Länsstyrelsen vill därutöver uppmärksamma att inströmningen av ansökningar om stöd
till solceller är hög och kommer att fortgå tills nuvarande förordning upphör.
Bedömningen är att de tilldelade medlen för 2020 inte kommer att räcka till alla
ansökningar. De som sökt stöd och påbörjat sina anläggningar kommer heller inte att
kunna ta del av skattereduktionen. Länsstyrelsen förutsätter att medel avsätts för att
inkomna ansökningar ska kunna beviljas stöd. Detta för att upprätthålla allmänhetens
förtroende för myndigheter och regering.
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3.1. Stödsystem ersätts med skattereduktion
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget. Genom skattereduktionen förenklas hanteringen av
stöd till solceller, lagring av energi och laddningspunkter väsentligt och får en
fortsättning när nu gällande förordningar upphör. Förändringen innebär att
förutsägbarhet för de privatpersoner som vill göra investeringar ökar.
Gällande stöd till lagring av egen-producerad el anser Länsstyrelsen att möjligheten till
skattereduktion inte bör begränsas till att lagra egenproducerad el för att få ta del av
avdraget. Energilager kan användas till en rad olika applikationer som kan medföra
systemnytta och som inte är beroende av att elen som lagras och används är
egenproducerad. Där till bör krav ställas på att de energilagringssystem som installeras
har de tekniska förutsättningarna att deltaga i olika former av flexibilitetslösningar, t.ex.
så kallade virtuella kraftverk. Detta för att förbereda för ett framtida elsystem baserat på
förnybar el med ett ökat behov av olika flexibilitetslösningar.
Länsstyrelsen vill framföra vikten av god kommunikation vid ändringen av
stödformerna. Detta med särskild fokus på stödet till laddning av elfordon för
privatpersoner då befintligt stöd endast varit i bruk sedan början av år 2019 och detta
stöd precis börjat bli allmänt känt bland privat personer.
3.2. En skattereduktion med fakturamodell
Länsstyrelsen tillstyrker förslaget. Genom fakturamodellen blir privatpersoner direkt
kompenserade för sin investering i grön teknik. I nuvarande system är det lång tid
mellan ansökan och beslut. Det har också i perioder funnits betydande osäkerheter om
man kommer att få stöd eller inte eftersom anslagen inte räckt till.
Länsstyrelsen önskar dock ytterligare utredningen kring möjligheten att kombinera
ROT-avdrag och grönt skatteavdrag vid installation av takintegrerade solcellslösningar.
Detta eftersom tekniken fortfarande är relativt dyr men att det ur resurssynpunkt är klokt
då man undviker att lägga "dubbla tak.
3.6 Skattereduktionens storlek
Länsstyrelsen anser att förslagen storleksordning på skattereduktionen är väl motiverad.
Att sänka stödet sänkes för installationer av solceller anser Länsstyrelsen som rimligt
eftersom att reduktionen endast omfattar privatpersoner (småhus och ägarlägenheter).
4.4 Effekter för enskilda och offentlig sektor
Det framstår som en betydande nackdel att de som betalar ingen eller för lite skatt inte
kan ta del av skattereduktionen alls eller fullt ut. Detta kan medföra att privatpersoner
som också har en enskild firma, som t.ex. lantbrukare kan få svårt att ta del av
skattereduktionen. Länsstyrelsen saknar därför en analys utifrån ett Agenda 2030
perspektiv med särskild hänsyn till det sjunde globala målet, Hållbar energi för alla.
4.6 Effekter för myndigheter och de allmänna förvaltningsdomstolarna
För länsstyrelsernas del kommer arbetsuppgifter att försvinna. Detta beskrivs i
promemorian som att arbetsbelastningen kommer att minska, vilket stämmer, men det är
också arbetstillfällen som försvinner, eftersom länsstyrelserna fått särskilda medel för
att handlägga solcellsärenden och ärenden om stöd till lagring av energi.
Länsstyrelserna bör vid införandet av skattereduktion för gröna tekniker få en aktiv roll
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i att sprida information om de nya stödformerna samt en fortsatt roll i handläggningen
av stöd till installation av solcellssystem på landsbygd och av företag samt kommuner.
Detta utifrån att Länsstyrelsens regional kännedom underlättar handläggningsprocessen.

BESLUT
Beslut i ärendet har fattats av Landshövding Björn O. Nilsson efter föredragning av
klimat- och energisamordnare Sophie Forsberg Johansson vid enheten för
Internationalisering och Tillväxt.
Beslutet har fattats digitalt och saknar underskrifter.
Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

