Lathund ansökan investeringsstöd solceller
Allmänt
Ansökan ska skickas in så tidigt som möjligt och måste skickas innan byggnation
påbörjas. Ifall stöd även söks för projekteringskostnader så ska ansökan skickas in
innan projektering av konsult startar.
Ansökan kan göras digitalt via Boverkets E-tjänster eller blankett från
energimyndighetens webbplats.
Det är bättre att ansöka om ett större belopp och att det sedan i verkligheten blir
mindre än tvärtom. Effekt och pris räknas därför upp något i ansökan i jämförelse med
resultat från simuleringen, mer information nedan.
Vid flera anläggningar: generellt ska en blankett per fastighetsbeteckning lämnas,
karta bör då bifogas som visar hur anläggningarna är placerade. Ansökan för flera
anläggningar inom samma fastighetsbeteckning kan göras på samma blankett, men
önskemål för detta varierar mellan de olika länsstyrelserna. Kontakta berörd
länsstyrelse vid oklarheter.
En förutsättning för att få ta del av stödet är att man under tre år är skyldig att
rapportera in produktionsdata till Länsstyrelsen, annars riskerar bidragsmottagaren att
bli återbetalningsskyldig.
Ta även del av bidragsblankettens ifyllningsanvisningar.

Ansökan
2.1

Uppgifter om annat stöd som sökts eller erhållits för
samma projekt

Bidraget kan ej kombineras med skattereduktionen för ROT.

2.2

Beskrivning av solcells- eller solel/solvärmehybridsystemet

För detta steg behöver en simulering eller enklare beräkning av systemet ha gjorts där
olika data framkommit. Utifrån den räknas effekt, produktion samt pris upp något i
förhållande till simulerade värden för att inte riskera att ansöka om ett för litet belopp,
se nedan.
•

Kvadratmeter: enligt simulering

•

Uppräknad installerad effekt: Räkna upp antal Watt per panel med 25 W. Om
exempelvis 275 W-paneler använts i simuleringen, välj 300 W * antal paneler
(som bör framgå i simuleringsrapporten) för att få den uppräknade effekten.
𝑢𝑝𝑝𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑘𝑊]

•

Uppräknad beräknad produktion =

•

Typ av solceller: Om inte specifika krav och önskemål på moduler finns så

𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑘𝑊]

∗ 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 [𝑘𝑊ℎ]

kryssa i både enkristallint och flerkristallint kisel.
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2.3

Beräkning av stödet

Ett generellt riktpris för ansökningar för 2018 är 14 kr/W (exkl. moms) om det inte
finns särskilda fördyrande omständigheter. Priset är något högre än vad normala
installationer kostar 2018.
Totalsumman = anläggnings effekt i kW * 14 000 kr. OBS! Glöm inte att lägga på
moms ifall företaget betalar fakturor med moms.
Fördela sedan mellan posterna:
Post
Kostnad
Kostnad
Kostnad
Kostnad

för
för
för
för

material: solceller
övrigt material
arbete
projektering

Andel av totalsumman
50 %
20 %
25 %
5%

Summa för sökt stöd beräknas som 30% av totalsumman och även denna summa
skall innehålla moms ifall företaget betalar fakturor med moms.

När beslut kommit
När första beslut tagits tillhandahålls blankett från Länsstyrelsen som ska fyllas i inom
en angiven tid när projektet är slutfört. Följande handlingar förväntas även bifogas
som bevis på att anläggningen byggts:
•

Intyg från nätägare som styrker när anläggningen är uppförd och nätansluten.

•

Kopior på fakturor eller motsvarande handlingar som styrker de faktiska
kostnader som sökanden haft. Materialkostnaden ska vara tydligt uppdelad
mellan solcellsmoduler och övrigt material.

•

Handling som styrker att den som utfört arbetat innehar F-skattsedel.

•

Om ansökan omfattar projekteringskostnader ska en handling som styrker
projektets påbörjande lämnas in tillsammans med begäran om utbetalning.

•

Om en förändring har skett av fastighetsägare eller tomträttsinnehavare ska
handling bifogas som styrker förändringen.

Stödberättigande kostnader
•

Projekteringskostnader

•

Kostnader för material, såsom solcellsmoduler, inklusive eventuella linser,
speglar och kylsystem

•

Stativ eller annan fästanordning

•

Kablage

•

Elmätare

•

System för övervakning, brytare,

•

överspänningsskydd och eventuell växelriktare

•

System för lagring av energi, dock inte värmelager
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•

Arbetskostnader, under förutsättning att den som utför åtgärden är godkänd
för F-skatt eller, i fråga om ett utländskt företag, har ett intyg eller en annan
handling som visar att företaget genomgår motsvarande kontroll i fråga om
skatter och avgifter i sitt hemland.

Anslutningsavgift till ett externt elnät och eventuella kostnader för bygglov är inte
stödberättigade kostnader.
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