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Remiss av ny föreskrift för statligt stöd till 
solceller 

Ni ges härmed tillfälle att yttra er över bifogat förslag till ny föreskrift för det 

statliga stödet till solceller samt konsekvensutredningen för föreskriften. 

Blanketterna föreslås inte längre vara en del av föreskriften, men förslagen på 

nya blanketter bifogas ändå och eventuella synpunkter på blanketternas 

utformning är självklart också välkomna. 

Energimyndigheten önskar era synpunkter senast den 26 oktober 2018. 

Synpunkterna skickas med e-post till registrator@energimyndigheten.se, gärna 

med en kopia till linus.palmblad@energimyndigheten.se eller med post till 

Statens energimyndighet, 631 04 Eskilstuna. Ange diarienummer 2018-14133. 

År 2009 införde regeringen det statliga stödet till solceller i syfte att bidra till 

omställningen av energisystemet och till industriell utveckling inom 

energiteknikområdet. Solcellsstödet är reglerad genom förordningen (2009:689) 

om statligt stöd till solceller. Energimyndigheten ska utöva tillsyn över 

efterlevnaden av denna förordning och av de föreskrifter som meddelas med stöd 

av förordningen. 

Under år 2018 har Energimyndigheten på regeringens uppdrag utrett hur 

administrationen av solcellsstödet kan förenklas både för dem som söker stödet 

och för dem som administrerar stödet. Förslagen presenterades i rapporten 

(ER2018:19). En del av förslaget består i att förenkla blanketterna för stödet samt 

att ta bort kravet på uppföljning av producerad el. För att genomföra dessa 

förenklingar behöver nu föreskrifterna uppdateras. 

Energimyndigheten utfärdar föreskrifter för att tydliggöra vissa uppgifter som 

krävs i samband med ansökan om stöd och begäran om utbetalning och som inte 

redan framgår av förordningen. Ett förslag till nya föreskrifter finns som bilaga 2. 

I bilaga 3 finns en konsekvensutredning för föreskrifterna. Syftet med 

konsekvensutredningen är att beskriva eventuella konsekvenser av 

Energimyndighetens förslag till föreskrift för det statliga stödet till solceller 

enligt de krav som finns i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid 
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regelgivning. Energimyndigheten önskar nu era synpunkter på dels förslaget till 

föreskrifter och dels på konsekvensutredningen för föreskriften. Blanketterna för 

ansökan och begäran om utbetalning av statligt stöd till solceller bifogas även i 

bilaga 4 och 5. Eventuella synpunkter på blanketternas utformning är också 

välkomna. 

Frågor om remissen besvaras genom e-post till 

linus.palmblad@energimyndigheten.se eller telefon till Linus Palmblad, 016 544 

23 37. 

Bilagor: 

1. Sändlista 

2. Förslag till föreskrift 

3. Konsekvensutredning för föreskriften 

4. Förslag på blankett för ansökan om statligt stöd till solceller 

5. Förslag på blankett för begäran om utbetalning av statligt stöd till 

solceller  
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