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Statligt stöd till lagring av egenproducerad elenergi 

Ansökan skickas till Länsstyrelsen 
Ansökan om bidraget ska göras skriftligen till länsstyrelsen i det län där 
anläggningen för egenproduktion av förnybar el finns installerad. På 
Länsstyrelsens webbplats, www.lansstyrelsen.se, finns adresserna till alla 
länsstyrelser.  

Vad kan bidraget användas till? 
Bidrag kan ges för energilager som är: 

• kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el,

• ansluten till elnätet,

• bidrar till att lagra elenergi för användning vid ett annat tillfälle än
produktionstillfället,

• och som ökar den årliga andelen egenproducerad elenergi som används inom
fastigheten för att tillgodose det egna elbehovet.

Bidrag får inte användas för åtgärder som redan har tillgodoräknats en 
skattereduktion för arbetskostnad eller för åtgärder som redan har fått något annat 
offentligt stöd har getts (till exempel ROT-avdrag). 

Bidragsberättigande kostnader är kostnader för installation av system för lagring 
av elenergi, till exempel kostnader för batteri, kablage, kontrollsystem, smarta 
energihubbar och arbete. 

Hur mycket bidrag kan man få? 
Bidrag får ges med högst 60 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, dock 
högst med 50 000 kronor. 

Hur fyller man i ansökningsblanketten? 
Anvisningar för hur man fyller i ansökan finns sist i det här dokumentet. 

Mer information 
Läs mer i Förordning (2016:899) om bidrag till lagring av egenproducerad 
elenergi för ytterligare information om bidraget. 
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Ansökan om statligt stöd till lagring av egenproducerad 
elenergi 
(SFS:2016:899) 

Skicka ansökan till 
Länsstyrelsen 

Läs anvisningarna på sida 5 
om hur du fyller i den här 
blanketten 

Inkom till Länsstyrelsen 
(datum) 

Länsstyrelsens 
ärendenummer 

1 Uppgifter om projektet 

Län Kommun 

Fastighetsbeteckning 

2 Uppgifter om sökande 

Namn Personnummer 

Namn Personnummer 

Adress Postnummer Postadress 

E-postadress Telefon Mobiltelefon 

E-postadress Telefon Mobiltelefon 
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3 Uppgifter om annat stöd som har sökts eller erhållits för samma projekt 

Har annat statligt eller kommunalt stöd sökts? Har annat statligt eller kommunalt stöd erhållits? 

� Ja � Nej � Ja � Nej 

Ange vilket: 

4 Uppgifter om påbörjande och slutförande 

Projektet avses påbörjas/påbörjades 
(ÅÅMMDD): 

Projektet avses slutföras/slutfördes 
(ÅÅMMDD): 

5 Beskrivning av egen elproduktionsanläggning 

Typ av elproduktionsanläggning � Solceller � Annat: 

Installerad effekt kW 

Normalårsproduktion av el kWh/år 

Normalårs elanvändning kWh/år 

Är elproduktionsanläggningen 
nätansluten? 

� Ja � Nej 

6 Beskrivning av energilagersystemet 

Typ av anläggning � Batteri � Annat: 

Kapacitet kWh 

Nominell effekt kW 

Batterityp �  Litiumbaserade 

�  Blybaserade 

�  Flödesbatterier 

�  Natriumsvavelbatterier 

Övrigt: 

Fabrikat Modell 

Har energilagret tidigare använts för andra 
områden t ex elbil (”second-life”) 

� Ja � Nej 

Om ja ovan ange vilket: 
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7 Beräkning av stödet 

Beräknad kostnad för installation av energilagersystem 

Kostnader för energilager kr 

Kostnader för övrigt material kr 

Kostnader för arbete kr 

Kostnader för projektering kr 

Summa (A)1 kr 

Beräkning av stöd till energilagersystem 

(A*0,6)1 kr 

1Stödet utgör maximalt 60 procent av dessa kostnader, maximala stödet uppgår till 
50 000 kr. 
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8 Utbetalningsuppgifter 

Plusgiro Bankgiro 

Bank Clearingnummer Kontonummer 

Kontohavare 

Meddelande till kontohavare 

9 Förbindelse och underskrift 

Jag/vi försäkrar på heder och samvete att: 

• de uppgifter som lämnats i denna ansökan med tillhörande bilagor, är sanna.

• de sökande inte har skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten.

Ansökan skrivs under av samtliga sökanden eller av ombud med fullmakt. Eventuell fullmakt ska 
bifogas ansökan. 

Felaktiga uppgifter kan innebära att jag/vi får betala tillbaka stödet. 

Datum Datum 

Underskrift Underskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
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Anvisningar för att fylla i ansökningsblanketten 
Den elektroniska versionen av blanketten hittar du på Energimyndighetens 
hemsida, www.energimyndigheten.se. Du kan fylla i den nedladdade blanketten 
på din dator, sedan skriva ut den, underteckna den och skicka den in per post till 
din länsstyrelse. Du hittar adressen till din länsstyrelse på Länsstyrelsens 
webbplats, www.lansstyrelsen.se 

1 Uppgifter om projektet 
Här ska du lämna uppgifter om var projektet ska genomföras och 
fastighetsbeteckning för den fastighet där energilagret ska installeras. 

2 Uppgifter om sökande 
Här ska du lämna kontaktuppgifter till sökande/sökanden. Bidraget kan endast 
sökas av privatpersoner. 

3 Uppgifter om annat stöd som har sökts eller erhållits för samma projekt 
Här ska du ange om du har blivit beviljad eller fått något annat statligt eller 
kommunalt stöd för åtgärden, samt vilket stöd som du i så fall har fått beviljat 
eller erhållit.  

Stödet får inte ges till samma åtgärd som fått annat statligt eller kommunalt stöd. 
Stödet kan inte kombineras med skattereduktion (ROT).  

4 Uppgifter om påbörjande och slutförande 
Stödet kan ges i mån av medel till projekt som påbörjats tidigast 1 januari 2016 
och slutförs senast 30 juni 2021. 

Projektet påbörjas den dag då projekteringskontraktet upprättades (om det ingår i 
stödberättigade kostnader) eller den dag då energilagret införskaffades. Projektet 
slutförd den dag när anläggningen tas i drift. 

5 Beskrivning av egen elproduktionsanläggning 
Här ska du lämna uppgifter om vilken typ av befintlig elproduktionsanläggning 
(till exempel solceller eller vindkraftverk) som redan är installerad, den 
installerade effekten, den beräknade årsproduktionen av el samt den beräknade 
elanvändningen per år.  

För att kunna få stödet måste anläggningen ska vara nätansluten. 

6 Beskrivning av energilagersystemet 
Här ska du lämna uppgifter om teknisk specifikation av energilagret (till 
exempel typ av batteri), dess energikapacitet, nominell effekt, typ av batterier 
eller annat system för lagring samt fabrikat och modellbeteckning. 

http://www.lansstyrelsen.se/sv/Pages/default.aspx
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Här ska du även lämna uppgifter om energilagret tidigare har använts för andra 
områden, så kallade ”second life” i till exempel en elbil och i så fall även hur det 
har använts. 

7 Beräkning av stödet 
De stödberättigande kostnaderna är kostnader för installation av systemet för 
lagring av elenergi. De kostnaderna kan till exempel vara kostnader för batteri, 
kablage, kontrollsystem, smarta energihubbar och arbete. 

Du ska lämna uppgifter om kostnader på följande sätt: kostnad för energilagret, 
övrigt material, arbete och projektering. 

Stödet utgör maximalt 60 procent av dessa kostnader, maximala stödet uppgår till 
50 000 kr. 

8 Utbetalningsuppgifter 
Här ska du ange konto för utbetalning av stöd. Ange något av alternativen 
Plusgiro, Bankgiro eller kontonummer samt om du vill ha ett särskilt meddelande 
till kontohavaren vid utbetalning av stöd. 

9 Förbindelse och underskrift 
Vid ansökan ska du skriva under för att försäkra på heder och samvete att de 
uppgifter som du lämnat i denna ansökan med tillhörande bilagor, är sanna. Den 
sökande ska även intyga att sökande inte har skulder för svenska skatter eller 
avgifter hos Kronofogdemyndigheten. 

Ansökan ska skrivas under av alla sökanden eller av ett ombud med en fullmakt. 
Om ansökan skrivs under av ett ombud ska en kopia av fullmakten bifogas till 
ansökan. 
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