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Yttrande över regeringskansliets promemoria ”Ytterligare utvidgning av skattebefrielsen
för egenproducerad el” (Diarienummer Fi2018/01752/S2)
Branschorganisationen Oberoende Elhandlare (OE) lämnar härmed vissa synpunkter på den
aktuella promemorian.
Sammanfattning
OE är positiva till regeringens förslag till steg 2 av den utvidgade skattebefrielsen för
egenproducerad el i anläggningar upp till 255 kW och att den förändrade lagstiftning
genomförs den 1 juli 2019. Det är viktigt att detta görs i en sådan dialog med EU att det inte
blir ett tidsbegränsat undantag från skattskyldighet, utan att vi får ett EU godkännande för en
permanent lagändring, Vi vill understryka vikten av långsiktighet i regelverket eftersom
investeringar i sol-el görs med ett trettioårigt perspektiv. OE anser vidare att ett tredje steg, som
innebär att skattebefrielsen även utvidgas till anläggningar över 255 kW, snarast bör
genomföras

OE ser många fördelar med en elmarknad där elkunderna även är elproducenter. Det tillför en
ny aktör på elmarknaden och förbättrar konkurrensen. Dels därför att det tillförs ny
elproduktion och dels för att kunderna är en ny aktörsgrupp som ökar dynamiken på
elmarknaden. Vi ser även att egenproduktion av el stimulerar elkunderna att vara aktiva
elkunder vilket är en förutsättning för en väl fungerande elmarknad och för att vi ska skapa ett
kundintresse för energieffektivisering.

Vi anser att det är viktigt att underlätta så att alla elkunder, även större fastighetsägare, ges
incitament för att energieffektivisera, flytta sin förbrukning till timmar med lägre effektbehov
och att investera i elproduktion för att täcka sin egen förbrukning.

Nätet bör kunna användas för att flytta elen utan energiskatteplikt
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OE anser att elkunderna bör få använda det koncessionspliktiga elnätet för att flytta el till andra
av sina förbrukningspunkter för att täcka sin förbrukning av el utan att betala energiskatt.
Dagens lag om skatt på energi (LSE) tar bort de ekonomiska fördelarna med att överföra el till
egna förbrukningspunkter, vilket avsevärt försämrar möjligheterna att bygga stora
solcellsanläggningar på tak med goda förutsättningar för solenergiproduktion. Istället ska
fastighetsägare tvingas sälja överskottselen på nätet utan ersättning, vilket gör det olönsamt att
tillvarata takens fulla solenergipotential. Då byggs små solcellssystem på tak som skulle kunna
rymma större anläggningar, vilket är ett ineffektivt utnyttjande av taken som solenergiresurs.
Möjligheten att överföra egenproducerad el (som avräknas per timmer) till egna
förbrukningspunkter, utan att bli energiskattepliktig, är en viktig huvudprincip. Att elen flyttas
från en egen förbrukningspunkt till en annan, bör naturligtvis inte medföra att den betraktas
som yrkesmässigt levererad – det handlar bara om att få använda befintligt elnät på ett smart
sätt som gör det möjligt för förnybara elproducenter att öka sin egenanvändning.
Solelproduktion följer inte samma mönster som fastigheters elbehov, och därför krävs att
elnätet är öppet även för elkunder och inte enbart traditionella elproducenter.
Vi förslår att det i lagen om skatt på energi behöver ändras så att undantaget för att betala
energiskatt för solelanläggningar under 255 kW gäller även om kunden använder elnätet för att
överföra sol-elen till sina egna förbrukningspunkter.
Anläggningar större än 255 kW
Vi delar promemorians bedömning att en borttagen skattskyldighet innebär en klar
stimulanseffekt för sol-el i Sverige. Vi anser även att skattskyldigheten idag motverkar
intresset för investeringar i sol-el i många offentliga bolag/förvaltningar.
OE anser därför att det vore rimligt att utvidga skattebefrielsen till anläggningar över 255 kW,
så länge kunderna förbrukar elen själva.
Större fastighetsägare i Sverige har under de senaste åren byggt sina första solcellsanläggningar
för att utvärdera de nya möjligheterna att producera en del av sitt elbehov på sina fastigheters
tak. Det statliga investeringsstödet har varit viktigt för att få tillstånd denna utveckling.
Samtidigt har kostnaden för solceller gått ner kraftigt de senaste fem åren, vilket medfört att det
idag är möjligt att producera sol-el på befintliga tak till samma kostnad som man har för den el
man köper. Kostnaden för elen man köper är elpris, energiskatt och rörlig elnätsavgift. Det gör
att det statliga investeringsstödet både kan och bör fasas ut, och ersättas av att egenproducerad
och egenanvänd el blir undantagen från energiskatt.
Det innebär att många stora fastighetsägare nu vill börja bygga i stor skala för att reducera
elförbrukningen i sina fastigheter. För att detta ska bli möjligt krävs att solelanläggningar
jämställs med energieffektivisering. D.v.s. när man byter tak på en fastighet och tilläggsisolerar
och spar energi, så reducerar man sitt inköp av energi och självklart betalar man inte energiskatt
på den el som man inte köper in. På samma sätt måste el från solceller kunna användas.
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Vi föreslår därför som ett tredje steg, som innebär att skattebefrielsen även utvidgas till
anläggningar över 255 kW, snarast bör genomföras.

För Oberoende Elhandlare
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