




Vi främjar villkoren för solkraft genom



IKN, Icke-Koncessionspliktiga Nät

Moderna 
tillståndsprocesser

för elnät -
Betänkande av 

Nätkoncessions-
utredningen

Ändring i förordningen
(2007:215) om undantag 

från kravet på
nätkoncession enligt 

ellagen (1997:857) 

Rapport - tolkning 
av Aktea Energy



Ett internt nät får byggas …

I huvudsak 
• till elfordon
• trafikled, kommunal väg & tillhörande anläggningar

Krav
Inga begränsningar med markförlagd kabel



Nya regler för energidelning § 22c

Ett internt lågspänningsnät för överföring av el från en 
anläggning som producerar el eller från en 
energilagringsanläggning får, om anläggningen är direkt 
ansluten till det interna lågspänningsnätet och 
lågspänningsnätet inte är en luftledning, byggas och användas 
utan nätkoncession
1. inom nätinnehavarens fastighet, och
2. mellan byggnader och anläggningar som var för sig även har 

en anslutning till en ledning eller ett ledningsnät som 
används med stöd av nätkoncession. Förordning (2022:1391).



• Inom nätinnehavarens fastighet
• Mellan byggnader & anläggningar
• Över fastighetsgräns

Krav
• Egna anslutningar
• Markförlagd kabel
• Närhet
• Delning av energi (?)

Ett internt nät får byggas …



Varning



Fall 1. Inom fastighet, 2 anslutningar
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Fall 2. Inom fastighet, utan anslutning 
fastighetsel
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Fall 3. Inom fastighet, 1 anslutning
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Fall 4. En byggnad, dela med 
hyresgäster
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Fall 5. En fastighet med 
markanläggning 
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Läs mer på svensksolenergi.se/

ENERGIGEMENSKAP?

Virtuellt nät bestående av fyra (rosa) villor och en markanläggning (rosa) under en och samma nätstation (~10 kV/400 V). 



Mikroproducent enligt Ellagen:

Slipper anslutningsavgift
• Max 63 A huvudsäkring
• Max 43,5 kW inmatad effekt 

(växelriktareffekt)
• Ingen ”produktionssäkring”

Slipper årlig avgift
• Max 63 A huvudsäkring
• Max 43,5 kW inmatad effekt 

(växelriktareffekt)

= Möjliggör större och mer 
kostnadseffektiva 
solanläggningar

Kan nu producera mer 
än de förbrukar utan att 

få straffavgift 



Mikroproducenter enligt Skattelagen:

OBS: Skattelagen har inte ändrats
• Skatteredukrion 60 öre/kWh
• För antal sålda kWh
• Maximalt så många kWh som köpts tillbaka



Ändringar i ellagen – små anläggningar 

Mikroproducent – får inte nekas 
anslutning

• Max 43,5 kW inmatad effekt 
(växelriktareffekt)

• Max 63 A huvudsäkring
• Ingen ”produktionssäkring”

Nytt: Övriga Små
solcellsanläggningar – måste nekas 
inom 1 månad
• Max 43,5 kW inmatad effekt 

(växelriktareffekt)
• Över 63 A huvudsäkring



Höjd gräns för Momsbefrielse

Tidigare 30 000 kr – nu 80 000 kr
• Momsbefrielse = privatpersoner och små 

näringsidkare slipper administrera och 
deklarera moms.

• Den som säljer varor för mindre än 80 000 kr 
• Höjningen välkommen pga höga elpriser 

= Möjliggör större och mer 
kostnadseffektiva 
solanläggningar

Obs! Skatt på inkomst från 

bostad. 30 % på försäljning som 
överstiger 40 000.



Beskattning av såld el

https://svensksolenergi.se/att-installera-
solenergi/skatteregler-for-solel/

https://svensksolenergi.se/att-installera-solenergi/skatteregler-for-solel/


Grönt avdrag







Grönt avdrag

https://svensks
olenergi.se/for
slag-pa-
andring-i-lag-
20201066/

https://svensksolenergi.se/forslag-pa-andring-i-lag-20201066/




Solenergipolitiskt
program

https://svensksolenergi.se/svensk-solenergis-politiska-program/
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https://svensksolenergi.se/svensk-solenergis-politiska-program/


Beskattning av egenanvänd el

https://svensksolenergi.se
/att-installera-
solenergi/skatteregler-
for-solel/

https://svensksolenergi.se/att-installera-solenergi/skatteregler-for-solel/

