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Halvfärdig utredning om Nettodebitering

Alla kunder behövs för att bygga sol- och vindel
Igår överlämnades Nettodebiteringsutredningen till Finansdepartementet av
utredaren Rolf Bohlin. En utredning som alla elkunder som vill bli sina egna
elproducenter har väntat på. Den föreslår att villaägare som bygger solel på sina
egna tak och vind på sin tomt ska få en reduktion av energiskatten.
–

Förslaget om energiskattereduktion istället för nettodebitering är helt rätt
och ett stort steg framåt, säger Johan Öhnell ordförande i Oberoende
Elhandlare. Det gör att kunderna både får en stimulans att bygga egen
elproduktion och har kvar incitamentet att styra sin förbrukning.

Förslaget ger en villaägare som bygger solel på taket en årlig energiskatterabatt på upp
till 6 000 kronor per år. Det gör att solel blir intressant för många fler villaägare än idag.
Utredningen väljer dock att utesluta alla kunder som inte har egna tak eller mark för
vindkraft. De gäller både alla lägenhetskunder och alla företag som bygger större
anläggningar för att producera sin egen sol och vindel någon annanstans än i anslutning
till sin fastighet.
–

Jag tycker det är självklart att alla kunder som satsar sina egna pengar och
bygger sol och vindel ska få en reduktion av energiskatt. Det går att bygga
stora mängder ny sol och vindkraft i Sverige och det som saknas är pengar.
Då måste vi se till att alla elkunder kan vara med, det är bra för klimatet och
det förbättrar konkurrensen när vi får mer elproduktion som ägs av
kunderna, avslutar Johan Öhnell.

I Sverige finns det idag ca 25 000 elkunder som valt att bli sina egna elproducenter
genom att köpa andelar i vindkraftsföreningar. Det innebär att endast en halv procent av
elkunderna är andelsägare idag och att potentialen är stor om även denna ägarform
omfattas av energiskattereduktionen. Att äga elproduktion tillsammans passar väldigt bra
för vindkraft som är stora anläggningar, men kommer även bli viktigt för solel som går
utmärkt att bygga även i större anläggningar.
För företagskunder innebär utredningen att dagens regler om viss energiskattereduktion
för vindkraft kraftigt begränsas. Det är självklart ett steg i helt fel riktning.
För vidare information, kontakta:
Johan Öhnell, ordförande tel: 0708-51 58 50 eller johan.ohnell@oberoendeelhandlare.se
Oberoende Elhandlare är en branschförening för aktiva elhandelsföretag som är fristående från
elmarknadens dominerande oligopolföretag. Verksamheten syftar till att värna om den fria elmarknaden
och skapa bättre förutsättningar för konkurrens, såväl på nationell som på nordisk nivå.

