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Välkommen till  

Solenergi-webbinarium om förändrade 
regelverk kopplade till produktion, lagring 
och användning av el!  
Solelen i Blekinge ska stå för cirka 5 procent av 
elanvändningen senast år 2030, vilket motsvarar 
ett mål på 110 MW installerad effekt. Elpris och 
elnätsavgift har ökat kraftigt de senaste åren.  
Med solceller får du billigare el i många årtionden 
framöver samtidigt som elpriserna fortsätter att 
öka. Därmed blir solceller en bättre och bättre 
investering för varje år som går, och för varje krona 
elpriset stiger.  

Från och med 1 januari 2021 kan du som installerar solceller få 15 % skattereduktion på kostnaden 
för både arbete och material. Det gröna skatteavdraget kommer förenkla processen och fungerar 
på liknande sätt som ROT-avdraget. 

Var med och lyssna på Johan Lindahl från Becquerel Sweden och Magnus Johansson på solhybrid! 
 

Vem riktar sig dagen till?  

Du som arbetar med solenergi som företagschef, projektör, projektledare, fastighetsägare, konsult, 
elnätsutvecklare, driftchef mm 

Se program på nästa sida 

WEBINARIUM 
DATUM: 1 december 2021 
TID: 9.00 - 12.00 
PLATS: online  
ANMÄLAN: klicka här 
Sista anmälningsdag 25/11 

https://www.simplesignup.se/event/185763-solenergi-webbinarium-om-foeraendrade-regelverk-kopplade-till-produktion-lagring-och-anvaendning-av
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Kom igång med solceller! 

Program 1 december 2021 
9.00-9.10 Välkomsthälsning och lite info 

Ulf Klint- Ordförande för solstrålarna inom förening GodaHus 

Stefan Olsson- VD för GodaHus och projektledare på Energikontor Sydost  

Lidia Salame- Projektledare på Energikontor Sydost 

9.10-10.25 Vad har senaste regelförändringarna för höjning av energiskatt på 
egenkonsumeradel samt utfasningen av elcertifikatsystemet och det gröna 
avdraget för konsekvenser på elmarknaden? 
 
Johan Lindahl, Becquerel Sweden 
 

10.25-10.35 Paus 

10.35-11.25 Presentation av företaget, solhybrider, produkter, elbilsladdning och övriga 
projekt. 

Magnus Johansson, Solhybrid 

11.25-11.30 Paus 

11.30-11.50 Solcellsläget i Blekinge i förhållande till 2030 målet. Hur ligger vi till? 

Lidia Salame, Energikontor Sydost 

11.50-12.00 Summering från gruppen med information och frågor som blivit liggande för 
diskussioner och avrundning 

 

 

Arrangör är Energikontor Sydost inom ramen för ENERSELVES+ som ska bidra till stötta en ökad 
egenproduktion av energi i byggnader genom att öka kunskapen om möjligheterna, samt förbättra 
existerande eller ta fram nya policyer och styrdokument. Projektet medfinansieras av Region 
Blekinge.  
Webbinariet arrangeras i samarbete med GodaHus temagrupp Solstrålarna, som specifikt jobbar 
med solenergitillämpningar i byggnader, inom ramen för Klimatneutrala Kalmar resp. Växjö 2030 
medfinansierat av Viable Cities. 
GodaHus är en ideell förening som bildades 2009 med syfte att minska bygg- och fastighetssektorns 
klimatpåverkan i Kalmar-, Kronoberg och Blekinge län.  

 

Med stöd från Energimyndigheten 
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