
 

 

 
 
Statens energimyndighets föreskrifter  
om statligt stöd till solceller 
 
Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid tex-
ten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar t.o.m. STEMFS 
2019:1. För formulär, uppgift om ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, se 
respektive föreskrift.  

Inledning 
1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om vilka uppgifter och vilka handlingar 
som ska lämnas i ansökan om stöd och vid begäran om utbetalning av stöd.  

Definitioner 
2 § Begrepp och uttryck i dessa föreskrifter används i samma betydelse som i för-
ordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller.  

Uppgifter som ska ingå i ansökan  
3 § En ansökan om statligt stöd till solceller ska utöver vad som framgår av 9 § 
förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller innehålla följande uppgifter om 
sökanden 

1. namn, 
2. person- eller organisationsnummer, 
3. uppgift om sökande är ett företag och i förekommande fall storlek på företaget, 

samt 
4. kontaktuppgifter till utsedd kontaktperson, samt 
5. om sökanden är momsregistrerad. 

4 § En ansökan om statligt stöd till solceller ska utöver vad som framgår av förord-
ningen (2009:689) om statligt stöd till solceller innehålla följande uppgifter om sol-
cellssystemet 

1. om systemet ska anslutas till elnätet, 
2. om systemet är ett solcellssystem eller ett solel/solvärmehybridsystem, 
3. beräknat elutbyte i det fall ansökan gäller ett solel/solvärmehybrid-system, 
4. solcellsmodulernas sammanlagda märkeffekt, 
5. om anläggningen är monterad på en byggnad eller på marken, 
6. vilken byggnad den aktuella ansökan avser i det fall solcellsstöd sökts för flera 

byggnader på samma fastighet, 
7. beräknade stödberättigande kostnader uppdelat på material solcells-moduler, öv-

rigt material, arbetskostnader samt projekteringskostnader, eventuella avdrag för 
försäkringsersättning, totalt offentligt finansierings-belopp (bidrag) som behövs till 
projektet. 

Ansökan ska vara undertecknad av sökande eller behörig företrädare för sökande. 
(STEMFS 2019:1) 



 

 

5 § En begäran om utbetalning om statligt stöd till solceller ska utöver vad som 
framgår av 12 § förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller innehålla 
följande uppgifter om solcellssystemet 

1. om systemet har anslutits till elnätet, 
2. om systemet är ett solcellssystem eller ett solel/solvärmehybridsystem, 
3. beräknat elutbyte i det fall ansökan gäller ett solel/solvärmehybrid-system, 
4. solcellsmodulernas sammanlagda märkeffekt, 
5. solcellsmodulernas sammanlagda area, 
6. om anläggningen är monterad på en byggnad eller på marken, 
7. när projektet påbörjades och slutfördes, 
8. faktiska stödberättigande kostnader uppdelat på material solcells-moduler, öv-

rigt material, arbetskostnader samt projekteringskostnader, eventuella avdrag för 
försäkringsersättning, totalt offentligt finansieringsbelopp (bidrag) som behövs till 
projektet, samt 

9. om sökande är momsregistrerad. 
(STEMFS 2019:1) 

Handlingar som ska bifogas begäran om utbetalning 
6 § Sökanden ska bifoga handlingar som styrker  

1. att projektet är slutfört, d.v.s. intyg från nätägaren att solcellssystemet är nätan-
slutet samt från vilket datum, 

2. när projektet påbörjades, 
3. stödberättigande kostnader uppdelat på projekteringskostnad, materialkostnad 

och arbetskostnad. Materialkostnad ska vara uppdelat på solcell-moduler och övrigt 
material, 

4. att arbetskostnaden uppfyller förutsättningarna i 6 § förordningen (2009:689) 
om statligt stöd till solceller. 

5. att eventuellt erhållet skatteavdrag för renovering, ombyggnad, tillbyggnad 
(ROT-avdrag) har återbetalats till Skatteverket för det fall sådant avdrag har erhållits 
för arbetskostnaderna. 

Begäran om utbetalning ska vara undertecknad av sökanden eller behörig företrä-
dare för sökanden.   
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