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Kommunstyrelsen

Yttrande över förslag till strategi för ökad
användning av solel ER 2016:16
Förslag till beslut
Kommunledningskontorets förslag till yttrande godkänns och översänds till
Energimyndigheten.

Ärendebeskrivning
Eskilstuna kommun har fått Energimyndighetens förslag till strategi för ”Ett förslag
till strategi för ökad användning av solel” på remiss, framtagen på uppdrag av
regeringen. Strategin består av tre delar, dels fas 1 till 2022 med en kontrollstation
2019, då fokus är regelförenklingar, certifiering av installatörer och system för att
samla statistik, dels fas 2 2023-2040 då en hög tillväxt av solcellsutbyggnad ska lägga
grund för en fas 3 då solceller är kommersiellt lönsamt. En målbild är att solel ska stå
för 5-10 % av elbehovet 2040, cirka 7-14 TWh/år.
Bland förslagen ingår:
•

Införa SolROT för villaägare

•

Ta bort små anläggningar under 68 kW ur elcertifikatsystemet

•

Utredningar om en större mängd solel kan påverka elkvaliteten och om de
krav på elkvalitet som finns idag kan vara ett hinder för solelsexpansion

•

Ta fram certifieringssystem för solcellsinstallatörer

•

En nationell informationsplattform för solel samt solkarta

•

Förbättrad statistik om solel och solceller.

•

Öka efterfrågan på solcellsel genom att införa krav på statliga myndigheter att
köpa ursprungsmärkt el från sol.

•

Styrmedel ska kopplas till anläggning, inte till juridisk person.

Strategin har även gått på tjänstemannaremiss till Eskilstuna Energi och miljö.
Synpunkter
Eskilstuna kommun välkomnar strategins syfte; att göra det enklare att installera
solelsanläggningar. Energimyndigheten har fokuserat på att föreslå ett bidragssystem
som inte ska leda till för snabb utveckling för att då är risken att marknaden faller
samman när bidragen avvecklas vilket kommunen tycker är positivt. Syftet att
målgruppsanpassa solcellsstöden är bra.
Förslagen i strategin fokuserar framförallt på att göra det lättare för privatpersoner att
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installera solceller. Istället för bidragsansökningar som drar mycket
handläggningsresurser föreslås ett ”SolROT” på 50 % av arbetskostnaden, som skulle
kunna användas av alla villaägare, det innebär ca 15 % minskad kostnad på hela
anläggningen vilket är detsamma som dagens bidrag. Företag, bostadsrättföreningar
och organisation ska även fortsättningsvis söka bidrag som tidigare. Vid
kontrollstationen 2019 ska en bedömning göras om solcellsbidraget fortfarande
behövs. Eftersom ansökningsförfarandet är omständligt, väntetiden kan vara lång för
att få besked om bidrag och det finns en rad återrapporteringskrav kopplat till dagens
solcellsbidrag bedömer kommunen att ett enklare system skulle få fler villaägare att
installera solceller vilket är positivt.
Kommunen berörs framförallt av förslaget att elcertifikat inte ska ges för små
anläggningar, under 68 kW. Eskilstuna kommun har 2 anläggningar som har större
effekt. Förslaget innebär minskad administration för både kommunen, nätägare och
myndigheter. Det innebär dock att intäkterna minskar med cirka 20 öre per kWh som
säljs på nätet. Myndigheten föreslår att effekter och kompensation för det hanteras i
vid en kontrollstation för solel 2019. Eskilstuna kommun ställer sig positiv till en
sådan förändring eftersom det minskar administrationen men understryker att en
metod för att ersätta även verksamheter för inkomstbortfallet måste till.
Regeringen har föreslagit att skatten på solel för en juridisk person med
solcellsanläggningar över 255 kW tas bort från 1 juli 2017. Energimyndigheten föreslår
i strategin också att styrmedlen inte ska kopplas till en juridisk person utan till
respektive anläggning. dagens system läggs alla anläggningar ihop till en enda stor
installerad effekt för kommunen respektive Kommunfastigheters
organisationsnummer, trots att de finns på olika tak och elen i första hand ska
användas till verksamheter i de byggnaderna. Eskilstuna kommun är därför mycket
positiv till en sådan ändring.
Eskilstuna kommun är positiva till en certifiering av solcellsinstallatörer men
vill också lyfta behovet av tester av olika solcellsanläggningar i syfte att ge
investerare vägledning.
Eskilstuna vill också lyfta att genom att tillåta nettodebitering skulle
administrationen för nätägarna minska betydligt. De flesta investerar i en
anläggning som är i paritet med byggnadens årsbehov av el vilket gör att det på
årsbasis är ett litet eller inget överskott. Genom att också komplettera med
lokal lagring i batterier eller andra lösningar så kan belastningen på nätet
jämnas ut. Därför är satsningar på att stimulera lagringskapacitet bra.
Kommunen vill lyfta behovet av att ha ett väl fungerande elnät och det behov av
utveckling av elnätet som behövs för att klara av en mer dynamisk användning.
Detta behöver alla konsumenter och producenter av el vara med och betala.
Därför är det tveksamt att ge särskilda rabatter till solelsproducenter att
leverera till nätet.
KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Pär Eriksson
Kommundirektör

Kristina Birath
Miljö- och samhällsbyggnadsdirektör

Eskilstuna – den stolta Fristaden

