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EN RAPPORT OM FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT SÄLJA SOLEL 
TILL HYRESGÄSTER. 

      



Inledning  
 
Denna rapport är ett resultat av projektet ”Framtidens solel för hyresgäster” som 
STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och 
samhälle) bedrivit med stöd från Solelprogrammet. Projektet syftade till att ta fram 
lösningar för hur fastighetsägare med flerbostadshus kan tillhandahålla solel till sina 
hyresgäster. Rapporten riktar sig främst till personer inom bostadsbolag som är 
intresserade av möjligheterna att sälja solel från en fastighetsanknuten 
solelanläggning till boende i byggnaden.  
 
Installationsakten av solelanläggningar i Sverige har ökat dramatiskt de senaste åren 
samtidigt som priserna har sjunkit.1 Intresset för solel är stort bland Sveriges 
befolkning. Det visar bland annat SOM-institutets årliga undersökningar om vilka 
energislag allmänheten tycker att Sverige bör satsa mer på.2  
 
Trots tillväxten på solcellsmarknaden och det stora intresset bland befolkningen i 
allmänhet finns det fortfarande vissa områden i samhället där solelanläggningar inte 
har vunnit mark. Solel i flerbostadshus med hyresgäster är ett sådant område. 
 
I projektet ”Framtidens solel för hyresgäster” har fokus legat på att identifiera lösningar 
för fastighetsägare att tillhandahålla solel till sina hyresgäster som ligger inom ramen 
för befintligt regel- och lagutrymme. Inspiration har hämtats från Tyskland där 
solelsystem i flerbostadshus med elförsäljning till hyresgästerna har funnits etablerade 
under en längre tid. Det tyska konceptet för detta kallas för mieterstrom – fritt översatt 
till ström till hyresgäster – och bygger på att fastighetsägare själva eller tillsammans 
med andra aktörer (ex. energibolag) upprättar ett eget elnät i en byggnad och ansluter 
denna i en punkt till elnätet. Detta möjliggör att solelen som produceras på taket till 
byggnaden kan fördelas till hyresgästerna i fastigheten. Ur ett tekniskt perspektiv är 
denna lösning tämligen enkel.  Utmaningarna ligger i de regelverk som omgärdar 
elhandel och elnät.  
 
I Sverige har det länge funnits flerbostadshus som tillämpat så kallade 
gemensamhetsabonnemang, där fastighetsägaren har upprättat ett gemensamt elnät 
i byggnaden med en anslutningspunkt till elnätet, på liknande sätt som görs i Tyskland. 
Byggnader med gemensamhetsabonnemang lämpar sig väl för solelanläggningar då 
det möjliggör installation av relativt stora solelanläggningar och möjligheten att sälja 
solel till hyresgäster.  
 
Problem och utmaningar i att ge boende i flerbostadshus möjligheten att bidra till en 
ökad solelutbyggnad och ta del av solelproduktion har belysts i flera olika projekt och 
sammanhang.  
 
KTHs projekt ”Solceller varför inte”, som bygger på resultat av en intervjustudie med 
såväl egnahemsägare som hyresgäster, uppmärksammade människors vilja att delta 
i solelutbyggnaden och ett antal hinder för detta. Filmen ” Inget bra tak...”, som togs 
fram i projektet, illustrerar upplevelsen bland många boende i flerbostadshus.3   

                                                           
1 IEA: National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2015 
2 SOM- institutet: Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999 - 2015 
3 https://www.greenleap.kth.se/projekt/solceller 



 
Solelkommissionen, ett nätverk bestående av HSB, JM, Telge Energi, m.fl., som verkar 
för bättre förutsättningar för egen solel har uppmärksammat hyresgästers begränsade 
möjligheter att investera i solelanläggningar och föreslår ökade möjligheter i 
lagstiftningen för så kallad andelsägda solcellsanläggning.4  
 
Under projektets gång har STUNS haft en kontinuerlig dialog med representanter för 
bostadsbolag där frågor rörande försäljning av solel till hyresgäster diskuterats. En 
återkommande problemställning i dessa diskussioner har varit legala frågor främst 
med avseende på huruvida fastighetsägare är skyldiga att betala energiskatt för den 
solel som säljs. Från och med 1 juli 2016 gäller nya regler för energiskatt på el som 
har öppnat upp nya möjligheter för försäljning av solel. STUNS bedömer dock att 
kunskapen om denna lagändring generellt är låg inom fastighetsbranschen.  
 
När projektet ”Framtidens solel för hyresgäster” startade våren 2015 fanns det endast 
ett fåtal flerbostadshus där fastighetsägaren producerade solel som hyresgästerna fick 
ta del av. Under projektets gång har dock ett flertal sådana projekt initierats och 
slutförts. I denna rapport kom två sådana projekt att beskrivas mer ingående.  
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 http://www.solelkommissionen.se/lagenhetskunder/ 
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Gemensamhetsabonnemang  
 
I de flesta flerbostadshus idag har varje lägenhet en egen anslutning till elnätet. En 
hyresgäst i ett sådant flerbostadshus har till följd av detta ett eget elnäts- och 
elhandelsabonnemang för hushållsel. Flerbostadshusets fastighetsägare har även en 
eller flera elnätsanslutningar för fastighetsel som förser gemensamma ytor, tvättstuga 
och belysning med el.  
 
De finns även flerbostadshus där hela byggnaden har en gemensam anslutningspunkt 
till elnätet. Samtliga lägenhetsinnehavare och fastighetsägaren delar således på ett 
elnäts- och elhandelsabonnemang. Detta kallas ibland för gemensam huvudmätare, 
gemensam el eller gemensamhetsabonnemang.  
 
Bilden nedan illustrerar skillnaden mellan ett flerbostadshus med 
gemensamhetsabonnemang (huset till vänster) och ett flerbostadshus med enskilda 
anslutningar till elnätet för hushållsel och fastighetsel. I huset med 
gemensamhetsabonnemang finns undermätare som mäter respektive lägenhets 
elanvändning.  
 
 

 
Schematisk bild över två flerbostadshus med olika elnätsanslutningar. Huset till vänster i bild har en 
anslutningspunkt till elnätet och ett gemensamhetsabonnemang med undermätare. Huset till höger i bild har fyra 
anslutningar till elnätet och separata elnätsabonnemang för respektive lägenhet och fastighetsel.  

 
I flerbostadshus med gemensamhetsabonnemang är det fastighetsägaren som 
ansvarar för elnätsabonnemanget till byggnaden. Fastighetsägaren kan välja att 
fördela kostnaderna för el till hyresgästerna på olika sätt.  
 
Kollektiv mätning och debitering innebär att fastighetsägaren tillämpar olika 
schablonkalkyler för debitering eller låter elkostnaderna ingå som en ospecificerad del 
av hyra. Kollektiv mätning och debitering innebär att det saknas direkta ekonomiska 



incitament för hyresgästerna att försöka minska sin elanvändning. På grund av denna 
anledning är kollektiv mätning och debitering relativt ovanligt. Det finns dock vissa 
undantag där det fortfarande tillämpas, exempelvis i enklare former av boende, till 
exempel studentrum eller serviceboenden, med många gemensamma utrymmen.  
 
Genom att installera individuella undermätare kan fastighetsägare mäta 
elanvändningen för respektive lägenhetsinnehavare och debitera hyresgästerna 
baserad på deras faktiska elanvändning. Detta kallas för individuell mätning och 
debitering (IMD). Från och med 2014 är det lagkrav på att varje lägenhets elförbrukning 
kan mätas vid ny- och ombyggnation.5 
 

Fördelar med gemensamhetsabonnemang och solelproduktion  

Det finns ett antal fördelar med gemensamhetsabonnemang med IMD i jämförelse 
med enskilda direktanslutningar för respektive lägenhet. En av de främsta anledningar 
som många fastighetsägare lyfter fram är möjligheten till kostnadsbesparingar på de 
fasta elnätsavgifterna.  
 
En lägenhetsinnehavare i Vattenfalls södra region betalar i dagsläget 1 735 kr/år i fast 
abonnemangsavgift till elnätsägaren6. En lägenhet förbrukar i snitt 2000 kWh/år7 med 
ett rörligt elpris på 1.1 kr/kWh (ink. rörliga kostnader för elhandel, elnät, skatter och 
moms) utgör den fasta elnätskostnaden ca 55 % av den totala elkostnaden.  
 
Genom att upprätta ett gemensamhetsabonnemang i ett flerbostadshus kan 
kostnaderna för de fasta elnätsavgifterna minskas. Istället för flera mindre 
säkringsabonnemang (en per lägenhetsinnehavare plus fastighetsel) upprättas ett 
större elnätsabonnemang. Kostnaden för ett gemensamt elnätsabonnemang är i de 
flesta fall betydligt lägre än kostnaden för flera mindre elnätsabonnemang. Det finns 
dessutom möjlighet att nyttja så kallade sammanlagringseffekter i dimensioneringen 
av elnätsabonnemanget; när flera hyresgäster är anslutna till ett och samma 
elnätsabonnemang är det möjligt att dimensionera säkringsstorleken i 
elnätsabonnemanget efter hyresgästernas gemensamma maximala effektuttag, vilken 
i de flesta fall, är lägre än summan av deras individuella effektuttag.8   
 
En annan fördel med gemensamhetsabonnemang, och anledningen till att modellen 
tas upp i denna rapport, är att gemensamhetsabonnemang möjliggör relativt stor 
solelproduktion med relativt liten överskottsproduktion och möjligheten att sälja solel 
till hyresgäster. I ett gemensamhetsabonnemang samlas hela byggnadens 
elanvändning i en anslutningspunkt till elnätet. Genom att dimensionera en 
solelanläggning efter elbehovet kan en fastighetsägare dra nytta av stordriftsfördelar 
vid installation samtidigt som risken för överproduktion av solel minskar. Eftersom 
ersättningen för överproduktionen - den solel som matas ut på nätet - i de flesta fall är 
betydligt lägre än värdet av egenanvänd solel, bör man minimera mängden 
överskottsproduktion. I ett flerbostadshus med gemensamhetsabonnemang och en 
solelanläggning kommer den solel som produceras i första hand att användas internt i 
byggnaden. Det betyder att solelen kommer att gå både till hushållsel för de boende 
samt till gemensamma utrymmen och apparater kopplade till fastighetselen.  

                                                           
5 Lag (2014:267) om energimätning i byggnader 
6 Säkringstariff Söder Prislistor, Vattenfall 
7 Elforsk rapport 06:54 Nyckeltal om elanvändning och elanvändare 
8 Energimarknadsinspektionen: Lokalnätstariffer – Struktur och utformning, sida 28 



 
Med gemensamhetsabonnemang får man alltså minst tre stycken direkta fördelar 
jämfört med att ha enskilda abonnemang:  
 

 fastighetsägaren får bättre avsättning för producerad solel  

 potentiella kostnadsbesparingar för fasta elnätsavgifter  

 hyresgäster kan få tillgång till närproducerad förnybar energi från en 
solcellsanläggning  

 
Det kan även vara en fördel med gemensamhetsabonnemang om fastigheten ska 

miljöcertifieras, exempelvis enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad. För att uppnå 

högsta betyget i Miljöbyggnads certifiering, krävs att fastighetsägaren kan påvisa att 

all el som förbrukas i byggnaden, även lägenhetsinnehavares hushållsel, till stor del är 

förnybar. Med gemensamhetsabonnemang kan fastighetsägaren välja att köpa 

förnybar el och på så sätt nå en högre certifiering.9 

Nackdelar med gemensamhetsabonnemang  

Den största skillnaden för boende i en fastighet med gemensamhetsabonnemang 

kontra enskilda abonnemang är att de inte själva kan välja elleverantör och 

elhandelsavtal. Den boende förlorar också vissa lagstadgade rättigheter som elkund t. 

ex. rätt till ersättning och skadestånd vid elavbrott och den avtalsreglerade rätten att få 

sin elmätare kontrollerad vid misstanke om funktionsfel. Vid tillämpning av 

gemensamhetsabonnemang kan dock hyresgästen erbjudas möjlighet att påverka 

valet av elleverantör via exempelvis hyresgästföreningen och övriga bestämmelser 

som motsvarar de lagstadgade rättigheterna som elkund kan regleras i hyresvillkoren, 

bostadsrättsföreningens stadgar eller liknande.10   

Enligt EU-lag ska varje medlemsland lagstifta om att alla elkonsumenter ska ha rätt till 

att fritt välja elhandlare. I Sverige finns det dock ingen sådan lagstiftning. Rättigheterna 

för elkonsumenter finns reglerade i Ellagen (1997:857) och rör då främst villkoren för 

koncessionspliktigt nät. Ett elnät i en fastighet är dock  vanligtvis undantagen 

koncessionsplikt, vilket medför att det i stor uträckning saknas lagstadgade regler för 

hur försäljning av el till hyresgäster i flerbostadshus får gå till. SABO, Sveriges 

Allmännyttiga Bostadsföretag, som är en bransch- och intresseorganisation för 

allmännyttiga bostadsföretag, har tagit fram rekommendationer angående debitering 

av hyresgästers elanvändning i gemensamhetsabonnemang.11  

Att ha gemensamhetsabonnemang innebär att fastighetsägaren blir ansvarig för 

distribution av el till de boende. Fastighetsägaren måste således, själv eller med hjälp 

av extern part, samla in mätdata och upprätta ett system för debitering. 

 

                                                           
9 https://www.sgbc.se/var-verksamhet/miljoebyggnad 
10 http://www.energimarknadsbyran.se/El/Matning-och-betalning/Matning-och-
forbrukning/Kollektivmatning/) 
11 SABO: rekommendation individuell mätning och debitering (imd) 

http://www.energimarknadsbyran.se/El/Matning-och-betalning/Matning-och-forbrukning/Kollektivmatning/
http://www.energimarknadsbyran.se/El/Matning-och-betalning/Matning-och-forbrukning/Kollektivmatning/


Solel i flerbostadshus – en bostadsrättsförening som exempel 
I följande avsnitt kommer en bostadsrättsförening att användas som exempel för att 

belysa de ekonomiska förutsättningarna för gemensamhetsabonnemang och 

solelanläggningar i flerbostadshus. Som underlag för beräkningar har data över 

elanvändning, elkostnader och solelproduktion inhämtats från en bostadsrättsförening 

i Uppsala.  

Den aktuella bostadsrättsföreningen har 116 lägenheter fördelade i två huskroppar 

med gemensamt källarplan. Föreningen har sedan ett antal år tillbaka ett 

gemensamhetsabonnemang för hela fastigheten med undermätare som mäter 

elanvändningen i respektive lägenhet. Under våren 2013 installerade föreningen en 

solcellsanläggning med en storlek på 38 kWp på taket. Nästintill all solel som 

produceras i anläggningen används momentant i byggnaden.  

Gemensamhetsabonnemang och elnätsavgifter 

Under 2016 köpte föreningen 284 795 kWh el. Föreningen gör betydande 

kostnadsbesparingar på elnätsavgifter som ett resultat av sitt 

gemensamhetsabonnemang.  Nedan kommer föreningens besparingar för 

elnätsavgifter att redogöras. Utöver elnätsavgifter finns det även möjligheter att göra 

besparingar på elhandelsutgifter genom övergång till gemensamhetsabonnemang. 

Främst genom att minska eventuella fasta kostnader för elhandelsabonnemang. 

Eventuella besparingar för elhandel är dock inte inkluderade i den rapport p.g.a. 

svårigheter att göra antaganden om vilken typ av elhandelsabonnemang boende i 

föreningen hade innan övergången till gemensamhetsabonnemang.    

Tabell 1 redovisas föreningens summerade elnätkostnader för 2016, uppdelat efter 

kostnadspost.12  

Effekttariff N4     

Fast avgift 2700 kr/år 

Månadseffektavgift 31 716 kr/år 

Högbelastningsavgift 0 kr/år 

Överföringsavgift högpristid 35 578 kr/år 

Överföringsavgift övrig tid 26 805 kr/år 

Moms 24 200 kr/år 

Totalt   121 001 kr/år 
Tabell 1. Elnätskostnader 2016, Vattenfalls effektabonnemang N4. 

Föreningens faktiska elnätskostnader kan jämföras mot kostnaderna av att ha enskilda 

elnätsabonnemang för respektive lägenhet och separata elnätsabonnemang för 

fastighetsel. I tabell 2 redovisas kostnader för enskilda elnätsabonnemang med 

aktuella priser för nätområdet.13 

 

                                                           
12 Föreningen har ett effektabonnemang via Vattenfall (N4) 
13 Innan övergången till gemensamhetsabonnemang hade föreningen tre stycken fastighetsabonnemang. Dessa 
tre är inkluderade i beräkningen.   



Individuella elnätsabonnemang      

Fast avgift hushållsel  (16 A*116 st)  201 260 kr/år 

Fast avgift fastighetsel 35A 9800 kr/år 

Fast avgift fastighetsel, 50A 14 085 kr/år 

Fast avgift fastighetsel, 63A 18 955 kr/år 

Överföringsavgift (0,32 kr/kWh) 91 135 kr/år 

Totalt   335 235 kr/år 
Tabell 2. Elnätskostnader med enskilda elnätsabonnemang baserat på Vattenfalls priser för region söder. 

Föreningen hade innan övergången till gemensamhetsabonnemang 3 stycken abonnemang för fastighetsel. 

Tabell 1 och 2 visar att bostadsrättsföreningen i det aktuella exemplet gör en årlig 

besparing på 214 234 kr genom att använda sig av gemensamhetsabonnemang. 

Föreningen som används som exempel sköter insamling av mätvärden och 

debiteringen av el till sina medlemmar själva via manuell avläsning av undermätare. 

Kostnaden för detta, i form av intern tid för föreningens styrelse, är svår att uppskatta. 

Att sköta insamlingen av mätvärden via manuell avläsning är tämligen ovanligt. De 

flesta fastighetsägare väljer att använda sig utav fjärravlästa elmätare.   

Det är även värt att notera att det finns stora prisvariationer mellan olika nätområden i 

Sverige.14  Kostnadsbesparingarna i att övergå från individuella elnätsabonnemang till 

gemensamhetsabonnemang skiljer sig därför åt mellan olika kommuner och 

nätområden.  

Matchning solelproduktion och elanvändning  

När föreningen köpte och installerade sin solelanläggning valde de att dimensionera 

den efter storleken på elanvändningen i föreningen. Målsättning var att en så hög andel 

som möjligt av den solel som produceras ska användas direkt i byggnaden.  

Föreningens elanvändning 2016 uppgick till 318 498 kWh. I diagram 1 presenteras 

föreningens elanvändning för 2016 uppdelat efter veckor.  

 

                                                           
14 Se bland annat Villaägarnas rapport ”Elnätavgifterna i Sverige fram till januari 2016” och Nils Holgersson-
undersökningen 2016. 



 

Diagram 1. Föreningens elanvändning 2016 uppdelat efter årets veckor (data från Vattenfall) 

Under 2016 producerade föreningens solelanläggning 33 703 kWh solel. 

Solelproduktionen utgör cirka 10 % av den totala elanvändningen under 2016. Diagram 

2 visar föreningens elanvändning under 2016 fördelat på solel och inköpt el.  

 

 

Diagram 3 visar hur solelproduktionen förhåller sig till elanvändningen över dygnet för 

vecka 22 år 2016. Under den aktuella veckan producerade solelanläggning cirka 32 % 

av föreningens elbehov. I diagrammet kan man även se att solelproduktionen under 

vecka 22 aldrig överstiger elbehovet i byggnaden. Över hela 2016, var det endast en 

bråkdel av den solel som producerades som såldes ut på elnätet: 166 kWh (0,0049 % 

av den totala produktionen). 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

E
la

n
v
ä
n
d
n
in

g
 (

k
W

h
)

Veckor 2016

Veckovis elanvändning 

Elanvändning (kWh)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

E
la

n
v
ä
n
d
n
in

g
 (

k
W

h
)

Veckor 2016

Veckovis elanvändning uppdelat på 
inköpt el och el producerad från solceller

Köpt el (kWh) Producerad el (kWh)
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Lönsamhet solceller och graden av egenanvändning  

Lönsamheten för en solelanläggning är beroende av ett flertal faktorer. De faktorer 

som har störst inverkan på lönsamheten är investeringskostnad, kalkylränta, andel 

egenanvänd el, värdet av egenanvänd respektive såld el (överskottsproduktion). 

Möjligheten att få skattereduktion för överskottsproduktion har en stor inverkan på 

värdet av överskottsproduktionen.15 

Från och med 1 januari 2015 går det att få skattereduktion för överskottsel, 60 öre per 

kWh, som matas in på elnätet. Det finns dock ett antal krav som måste uppfyllas vilket 

gör att många kommersiella fastighetsägare har svårt att nyttja skattereduktionen. 

Stödet har ett tak på 18 000 kronor per år och person (juridiska personer inkluderat), 

vilket medför att ett fastighetsbolag som mest kan få 18 000 kr/år oavsett antalet 

solelanläggningar. Det finns även ett krav att säkringen i anslutningspunkten för 

solelanläggningen inte får överstiga 100 ampere, vilket diskvalificerar många större 

flerbostadshus.16 

Bostadsrättsföreningen i det aktuella exemplet har en säkring i anslutningspunkten 

som överstiger 100 ampere och är därmed diskvalificerade från att erhålla 

skattereduktion för överskottsproduktion. Graden av egenanvändning av den solel som 

produceras har därför stor inverkan för solelanläggningens lönsamhet.  

                                                           
15Mälardalens högskola: Investeringskalkyl för solceller 
16https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/mikroproduktionavfornybarel/skattereduktionfor
mikroproduktionavfornybarel.4.12815e4f14a62bc048f4220.html 
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Elanvändning vecka 22
uppdelat på köpt el och el producerad av solceller

Köpt el (kWh) Producerad el (kWh)

Diagram 3. Föreningens elanvändning vecka 22 (30 maj – 5 juni) 2016, fördelat på solel och inköpt el (data från Vattenfall och 
Sunnyportal) 



 

Energiskatt och solel i flerbostadshus  
 
Den 1 juli 2016 genomfördes en lagändring i två paragrafer i lagen om skatt på energi 
(LSE 1994:1776, 11kap, 2&5 §§).  Denna lagändring fick stor medial uppmärksamhet, 
då de innebar att personer eller organisationer som förfogade över en eller flera 
solelanläggningar med en samlad effekt på över 255 kW skulle behöva betala 
energiskatt för solelproduktionen. Kritiken mot lagändring var omfattande och 
regeringen har aviserat att skatten för solelanläggningar över 255 kW kommer att 
sänkas till 0,5 öre/kWh den 1 juli 2017. Regeringen har även meddelat att de ska verka 
för att skatten ska tas bort helt.  
 
Lagändring medförde även andra förändringar i reglerna för energiskatt relaterat till 
solelanläggningar, som har skapat bättre lönsamhet för fastighetsägare att sälja solel 
till sina hyresgäster. Innan lagändring 1 juli 2016 fanns följande undantag från 
skatteplikt:  
 
Elektrisk kraft är inte skattepliktig om den  
 

1. framställts i Sverige i ett vindkraftverk av en producent som inte yrkesmässigt 
levererar elektrisk kraft,  

2.  i annat fall framställts i Sverige av en producent som förfogar över en installerad 
generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt och som inte yrkesmässigt levererar 
elektrisk kraft,…  
 

SABO släppte 2014 en skrift med information till sina medlemmar om vilka 
konsekvenser lagstiftning har för de bostadsbolag som ville sälja solel till sina 
hyresgäster. Det var framförallt punkt 2 i lagtexten ovan om yrkesmässig leverans av 
el som minskade bostadsföretagens möjligheter för solelförsäljning. En försäljning av 
solel eller annan form av el till hyresgäster betraktades enligt lagen som en 
yrkesmässig leverans av el och var därför skattepliktig.17  
 
I den nya lagstiftningen som trädde i kraft 1 juli 2016 har skrivelsen om yrkesmässig 

ersatts. Den nya lagen lyder:  

Elektrisk kraft är inte skattepliktig om den  

1. framställts 

 a) i en anläggning med en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre än 50 

kilowatt, 

 b) av någon som förfogar över en sammanlagd installerad generatoreffekt av mindre 

än 50 kilowatt, och  

c) den elektriska kraften inte har överförts till ett ledningsnät som omfattas av 

nätkoncession som meddelats med stöd av 2 kap. ellagen (1997:857),…"  

                                                           
17 SABO Snabbanalys Skatteregler för solcellsanläggningar 



"Vad som anges i första stycket 1 a respektive b om installerad generatoreffekt ska för 

elektrisk kraft som framställs från 1. vind eller vågor, motsvaras av 125 kilowatt 

installerad generatoreffekt, 2. sol, motsvaras av 255 kilowatt installerad toppeffekt, … 

I den nya lagtexten ligger avgörandet för undantag från energiskatt på om elen 

levereras till koncessionsnät istället för om elen levereras yrkesmässigt. Detta 

möjliggör för fastighetsägare att distribuera och debitera hyresgäster för solel inom 

fastigheten utan att betala energiskatt för denna. Detta bekräftas av SABO samt 

Skatteverkets rättsliga rådgivning.  

Koncessionspliktigt nät 

I och med den nya utformningen av lagtexten om undantag från energiskatt blir det 

viktigt att förstå vad som är ett koncessionsnät, och därmed förstå vilken solel som kan 

vara skattefri. Med nätkoncession avses rätten att bygga och använda 

starkströmsledningar inom och mellan fastigheter. I de flesta fall är det nätägaren i 

området som har nätkoncession. Ett koncessionspliktigt nät definieras och regleras i 

ellagen och undantag hittas i 2007:215 Förordning om undantag från kravet på 

nätkoncession. Elnätet inom en byggnad omfattas vanligtvis inte av nätkoncession, 

och det är detta som gör att solel som säljs till hyresgäster i samma fastighet som den 

produceras blir skattefri. Ledningar mellan byggnader omfattas dock av nätkoncession 

och solel som distribueras över dessa blir alltså skattepliktig. Nät mellan en fastighet 

och mindre byggnad t ex garage eller tvättstuga kan vara undantaget koncessionsplikt. 

Hos Energimarknadsinspektionen, Ei, kan man ansöka om "Begäran om bindande 

besked av undantag av koncessionsplikt" om man är osäker på vad som gäller i ett 

enskilt fall.18 

 

Bostadsbolag med system för solel till hyresgäster 
I följande avsnitt kommer ett exempel på bostadsbolag som i nyproduktion av bostäder 

har valt att implementera system för solel till hyresgäster med hjälp av 

gemensamhetsabonnemang och takmonterade solelanläggningar. Bolaget Halmstad 

Fastighets AB har en lång historia av att jobba med energifrågor knutna till sina 

fastigheter och har under de senaste åren fått upp ögonen för solcellstekniken.  

 

                                                           
18 Elforsk rapport 14:01 



Halmstads Fastighets AB 

Det kommunala fastighetsbolaget Halmstads Fastigheter AB (HFAB) färdigställde 

2014 ett plusenergihus som på årbasis producerar mer energi än vad huset använder 

(uppvärmning, varmvatten, fastighetsel och hushållsel). I projektet gjorde HFAB en 

helhetsanalys av byggnadens totala energianvändning inklusive hyresgästernas 

energianvändning. Plusenergihuset är byggt som ett välisolerat passivhus med 

energieffektivt ventilationssystem, värme- och varmvattenproduktion via 

bergvärmepump samt elenergieffektiv fastighetsutrustning och utrustning i 

lägenheterna (belysning, vitvaror etc.). En solcellsanläggning på taket, producerar 

årligen 38 000 kWh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solelanläggningen är dimensionerad för att täcka det totala årliga energibehovet i 

byggnaden. Den momentana solelanvändningen – den solel som används direkt i 

byggnaden – uppgår till cirka 8000 kWh årligen. Elöverskottet från solelanläggningen 

säljer HFAB till ett elhandelsföretag.   

I huset finns totalt åtta lägenheter fördelat på två- och trerumslägenheter. Fastigheten 

har ett gemensamhetsabonnemang för el och hyresgästernas användning av 

varmvatten och hushållsel mäts och debiteras via undermätare. För el debiteras 

hyresgästerna varje månad en schablonsumma som inkluderas i hyran, 2000 

respektive 2500 kWh beroende på storlek på lägenheten. Om hyresgästen använder 

mindre el än schablonsumman betalar de en lägre hyra och vid högre elanvändning 

ökar hyran. Debitering av varmvattenanvändningen sker på ett liknande sätt. I dag 

använder hyresgästerna ungefär två tredjedelar av schablonvärdet för el och hälften 

av schablonvärdet för varmvatten.   

Systemet med schablonvärden valdes dels för att kunna erbjuda hyresgästerna en ”allt 

i en lösning” med många omkostnader inkluderade i hyran samtidigt som det finns en 

morot för hyresgästerna att sänka sin elanvändning. Men även på grund av att HFAB 

upplevde att det saknades tydliga riktlinjer för IMD och att det fanns juridiska 

tveksamheter i att sälja hushållsel till sina hyresgäster. I nyare objekt, som färdigställts 

efter plusenergihuset, följer HFABs SABOs riktlinjer för Individuell mätning och 

Halmstad Fastighets plusenergihus i Harplinge, Halmstads kommun. Huset är Sveriges första flerbostadshus som 
byggs som ett plusenergihus.  



debitering19, vilka publicerades efter färdigställandet av plusenergihuset. Bolaget har 

dessutom registrerat sig som elhandlare och upplever på grund av detta inga juridiska 

tveksamheter i hur hyresgäster debiteras för el. 

Plusenergihuset i Harplinge syftade till att bygga upp kompetens och erfarenheter inom 

HFAB som kan tillämpas i andra nybyggnationer och renoveringar. Många av de 

tekniska lösningar som tillämpades i byggnaden kommer att tillämpas på nya objekt. 

Solelanläggningar tillsammans med gemensamhetsabonnemang är en sådan teknisk 

lösning. 

I Plusenergihuset dimensionerades solelanläggningen efter den årliga 

energianvändningen, med ett stort elöverskott som resultat. I framtida projekt ser dock 

HFAB möjligheter i att dimensionera anläggningen efter det momentana elbehovet. 

HFAB undersöker även andra sätt för att kunna öka nyttjandet av momentan 

solelproduktion, exempelvis att sammankoppla närliggandet fastigheter.  

                                                           
19 Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna: Rekommendationer Individuell mätning och debitering 
(imd) 


