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Remissvar Skattereduktion för installation av grön teknik (Fi2020/002314/S1)
Solelkommissionen har tagit del av Finansdepartementets promemoria om Skattereduktion
för installation av grön teknik, i fortsättningen kallat ”grönt avdrag”. Solelkommissionen är
ett nätverk som består av Vasakronan, HSB, IKEA, Telge Energi och Solkompaniet som
arbetar för att skapa bättre villkor för kundägd solel och har som mål att Sverige år 2030 ska
få 10 % av sitt elbehov från solel.
Vi anser att det gröna avdraget är en mycket bra ersättning till dagens solcellsstöd till
villaägare. Med ett grönt avdrag slipper den som är villaägare att göra en speciell ansökan,
att stå i kö under normalt ca ett år och ha en osäkerhet om hen kommer att få stödet och
vilken nivå stödet kommer att vara på. Ett grönt avdrag kommer därför att skapa utmärkta
förutsättningar för en fortsatt snabb utbyggnad av solel på villor.
Eftersom Sverige bara har börjat sin resa i att använda taken till att producera solel är detta
ett steg i rätt riktning. Under 2019 slog antalet installationer nytt rekord och hela 19 000
villaägare installerade solel på sina hus. Totalt har nu 40 000 småhus solel. I Sverige finns
dock över två miljoner villor och ett antal hundratusen fritidshus och av dessa är minst en
miljon utmärkta för solceller. Det gör att vi trots de senaste årens mycket snabba tillväxt
enbart har solel på 4 % av de potentiella småhusen. Därför är det nya gröna avdraget helt
avgörande för att denna stora potential ska komma att användas.
För företagen som säljer villasystem innebär det gröna avdraget att de kan förenkla sin
försäljning när de kan göra avslut med kunderna direkt. Dagens investeringsstöd innebär
däremot att installationerna av solceller kan förskjutas upp till ett år, eftersom kunderna vill
vänta in ett besked om de får stöd eller ej. Osäkerheten om budgeten för investeringsstödet
kommer att räcka till de som ansöker skapar även problem när det kommer till att bedriva
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ett kontinuerligt försäljningsarbete. Under tex vintern och våren 2019 var osäkerheten om
både stödets nivå och om det över huvud taget skulle tillföras nya budgetmedel stor och då
valde kunderna att avvakta. En jämnare försäljning leder i sin tur till bättre förutsättningar
för att genomföra installationer med både hög kvalité och effektivitet.
Vi vill, samtidigt som vi är mycket positiva till införandet av grönt avdrag, lyfta behovet av ett
snabbt beslut att förlänga investeringsstödet till företag, bostadsrättsföreningar, lantbruk
och kommuner. Nuvarande förordning går ut den sista december 2020 och det behövs en
plan för utfasningen av stödet för större anläggningar, annars riskerar den positiva
utvecklingen för solel i Sverige att brytas.

Våra synpunkter på utformningen och reglerna om grönt avdrag
Stödnivå
Vi anser att stödnivån på 15 procent är väl avvägd om den ges på totalkostnaden för
installationen. Regeringens förslag är dock att det endast ges för arbete och material. I
promemorian är det tydligt att utgångspunkten för den nya skattereduktionen är att
reglerna ska spegla de som är i dagens investeringsstöd. Det utgår med 20 procent på
totalkostnaden. Vi anser att en sänkning till 15 procent är rimlig med hänsyn till att
framförallt solcellerna gått ner i pris. Men för att stödnivån ska bli väl avvägd så måste
stödet utgå från den totala kostnaden.
Att göra enbart arbete och material till stödberättigade kostnader skulle både medföra att
man skapar onödig administration och att stödnivån i praktiken skulle bli olika hos olika
företag. Det skulle gynna företag som inte lägger ned lika mycket på taksäkerhet vid
installationerna och kunder i storstadsområden där företagen har låga resekostnader. Dessa
är konsekvenser som promemorian inte tar upp och som vi i Solelkommissionen vill belysa.
De motiverar ett enhetligt och enkelt stöd, som utgår på totalkostnaden.
Promemorian tar upp att avsikten är att göra en översyn av stödnivån om priserna på
villasystem fortsätter att sjunka. Solelkommissionen anser att det är viktigt med långsiktiga
regelverk och tycker att det är rimligt att det nya stödet gäller i fem år innan det görs en
översyn av stödnivån.
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Övergångsregler
Våren 2020 har vi en lång kö till investeringsstödet för solceller. Den långa kön gör det
osäkert för de villaägare som söker stödet idag om de kommer få sin ansökan beviljad eller
ej. Det är därför av största vikt att få övergångsregler på plats mellan de två systemen, för
att marknaden inte ska stanna av under 2020. Annars kommer de villaägare som nu i
sommar valt att investera i solceller och räknar med stöd att hamna i kläm. Vårt förslag är
därför att villaägare som installerar solel from 1 juli 2020 och inte erhåller investeringsstöd
ges rätt att i januari 2021 begära att få del av skattereduktionen även om betalning och
installation av anläggningen skett 2020. Alternativt bör regeringen garantera att de medel
som krävs kommer att tillskjutas för att alla som står i kön tom ett visst datum, förslagsvis 31
oktober 2020, kommer att erhålla stöd. Det krävs ett besked från regeringen redan före
sommaren 2020 för att ge villaägarna förutsättningar att hantera övergången till det gröna
avdraget.
Maxbeloppet
Vi anser att taket på 50 000 kr är väl avvägt. Det ger förutsättningar att bygga på i princip alla
småhus. Det är även bra att solel på mark omfattas av skattereduktionen. Att maxbeloppet
är gemensamt för lagring och laddning anser vi kunna fungera väl.
Stöd mer än en gång
En fördel med skattereduktionen jämfört med investeringsstödet är att det kan ges flera
gånger. Det skapar möjligheter för alla de som vill bygga ut sin anläggning, ha solceller på en
tillbyggnad eller ett garage. Förbättringar som vi ser som positiva och ställer oss bakom.
Nybyggda hus
Dagens investeringsstöd omfattar även nybyggda hus, vilket inte Rot avdraget gör. Vår syn är
att det gröna avdraget självklart även ska omfatta nybyggda småhus.
Solceller på hus om tillhör föräldrar
Solelkommissionen är positiva till att stödet även ger rätt till skattereduktion för
installationen på småhus som ägs av föräldrar. Det snabbar på utbyggnaden av solel och
skapar förutsättningar för att fler hus används för solel, inte minst på fritidshus.
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Stöd till lagring och laddning
Vi anser att det bra att dessa investeringsstöd samordnas med solel och blir en del av samma
regelverk. Det förenklar för kunderna och ger självklart samma fördelar som för
solelinstallationer. Vi anser att nivån på 50 procent av totalkostnaden är rimlig. Även här är
det dock av samma skäl viktigt att stödet utgår efter totalkostnaden och inte arbete och
material.

Utfasning av investeringsstödet till företag, bostadsrättsföreningar, lantbruk,
kommuner och regioner
Investeringsstödet infördes 2009 och omfattar både privatpersoner, företag,
bostadsrättsföreningar och kommuner och var från början 65 procent och har succesivt
sänks till dagens 20 procent. Stödet har varit mycket viktigt för att få igång utbyggnaden av
solceller på skolor, sjukhus, köpcentrum, kontor, lantbruk, flerbostadshus etc. Kön till stödet
är gemensam med villaägarna, vilket gör att det idag finns en stor osäkerhet för alla i kön om
man kommer få stöd eller vilken stödnivå. När nu stödet till villaägare läggs om till ett grönt
avdrag, krävs ett besked om vad som kommer gälla även för övriga. Enligt den gällande
förordningen avslutas stödet den 31 december 2020.
Beskedet att förordningen kommer att förlängas behöver komma före sommaren, precis
som det är utmärkt att promemorian om ett grönt avdrag för villaägare kom i god tid före
höstbudgeten. Dagens osäkerhet om framtiden för stödet kommer i annat fall medföra att
solelutbyggnaden de kommande åren kommer att påverkas mycket negativt. Det är
fortfarande en mycket liten del av Sveriges fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som
har börjat bygga solel på sina tak och stödet är en viktig förutsättning för att komma igång
och för att intresset inte ska stanna av.
Solelkommissionen har länge drivit frågan om en plan för utfasning av stödet för företag,
kommuner och bostadsrättföreningar. Vårt förslag är därför att regeringen nu i sommar
fattar beslut att:
x Förlänga förordningen i den del som omfattar företag, bostadsrättsföreningar,
lantbruk, kommuner och regioner, med två år till den 31 december 2022.
x Regeringen garanterar att de som färdigställer sin solelanläggning under 2020 får del
av stödet på oförändrad nivå, dvs tillskjuter mer medel i höstbudgeten.
x Stödet sänks till 10 procent år 2021 och att det avslutas helt år 2023.
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För bostadsrättsföreningar bör man 2022 göra en ny bedömning av behovet av stöd för att
få solelutbyggnaden att fortsätta. Bostadsrättsföreningar är beroende av att reglerna för
interna nät ändras för att kunna överföra solel mellan byggnader på samma fastighet. Dessa
regler är på förslag att ändras, men behöver genomföras för att skapa förutsättningar för att
ta bort investeringsstödet helt.
Genom att besluta om en sänkning av stödet från och med år 2021 skapas ett incitament att
inte skjuta upp sina solelplaner. Och samtidigt vet de som söker under hösten 2020 vilken
stödnivå som gäller från 2021. Och genom att garantera att stödet till alla så förvinner
dagens osäkerhet om pengarna kommer att räcka. Tillsammans skapar detta förutsättningar
för en utfasning av investeringsstödet som säkerställer att solelutbyggnaden för större
anläggningar fortsätter utan stöd.
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