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I omställningen till ett hundra procent förnybart energi-
system, för att klara klimatförändringar och andra miljö- 
och energiutmaningar, är småskalig förnybar elproduk-
tion en viktig pusselbit. Småskalig elproduktion utnyttjar 
i hög grad redan exploaterad mark, såsom hustak för 
solelproduktion, och ökar effektiviteten genom att elen 
produceras nära konsumenten.

En småskalig elproducent, med exempelvis solceller på 
taket eller ett vindkraftverk på sin mark, kan ansluta sig 
till elnätet för att under perioder med eget elunderskott 
kunna köpa el, samt för att under perioder med eget över-
skott kunna mata in detta på elnätet.

Idag finns dock hinder för detta. Producerad och kon-
sumerad el hanteras och beskattas separat, vilket skapar 
svaga incitament för småskalig elproduktion som ännu 
kräver förhållandevis dyra investeringar. Med ett net-
todebiteringssystem, där producerad el kan kvittas mot 
konsumerad så att endast nettot debiteras och beskattas, 
ökar incitamenten att investera i småskalig elproduktion. 
Sådana system finns redan i flera länder, bland annat Dan-
mark, Holland, Belgien och USA.

I Sverige har nettodebitering ännu inte införts, delvis på 
grund av att Skatteverket gjort en felaktig tolkning av 
EU:s energiskattedirektiv. Trots det har ett flertal elnäts-
bolag börjat erbjuda sina kunder olika nettodebiterings-
lösningar. Efterfrågan är stor och det är tekniskt fullt 
genomförbart. Dessa bolag tvingas dock idag att tänja på 
reglerna, och det är endast mikroproducenter i ett fåtal 
elnätsområden som erbjuds möjligheten.

Naturskyddsföreningen vill med denna rapport beskri-
va hur ett nettodebiteringssystem kan och bör utformas, 
i enlighet med gällande EU-direktiv. Kombinerat med 
andra styrmedel för att stimulera utbyggnad av småskalig 
förnybar energiproduktion, exempelvis investeringsstöd, 
skulle nettodebiteringen bidra till en kraftfull utbyggnad. 
Det skapar både gröna jobb och förnybar energi.

Svante Axelsson
Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

Sammanfattning av Naturskyddsföreningens förslag: 

•	 Nettodebitering bör snarast införas för småskalig förnybar elproduktion.

•	 Kvittningen bör ske årsvis för att ge ökade incitament till investeringar i högre kapacitet.

•	 Nettodebitering bör gälla mikroproducenter med en säkringsstorlek upp till 63 Ampere.

•	 Nettodebitering bör inkludera såväl privata som offentliga och kommersiella byggnader/
verksamheter för att maximalt utnyttja potentialen i småskalig förnybar elproduktion.

•	 Nettodebitering bör under en begränsad period kombineras med andra styrmedel för att 
ge en kraftfull stimulans till utbyggnaden av småskalig förnybar elproduktion.
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Nettodebitering är ett styrmedel för att stimulera privata 
investeringar i uppbyggnaden av mikroproduktion av el. 
Vårt förslag gäller småskalig förnybar elproduktion, i för-
sta hand solel men resonemangen och styrmedelsförslaget 
gäller också annan förnybar el.

Elkonsumenter kan producera sin egen elektricitet och 
leverera det överskott denne själv inte förbrukar in på 
elnätet. Genom nettodebitering tillåts mikroproducen-
ten sedan kvitta antingen mängden uttagen elektricitet 
med inmatad elektricitet (kilowattimmar), eller priset för 
inmatad respektive uttagen elektricitet (kronor). Elkon-
sumenten betalar och skattar därmed endast för det netto 
denne använder.

Mikroproducenter kan ha perioder av överproduk-
tion då de matar in elektricitet på elnätet, för att sedan 
ta ut elektricitet vid perioder av underskott. Detta gäller 
både sett över dygnet och över året. Exempelvis konsu-
merar bostäder generellt mindre elektricitet sommartid, 
samtidigt som en solcellsanläggning då producerar som 
mest. När sedan konsumtionen ökar och produktionen 
minskar under vintern uppstår underskott. Nettodebite-
ringen innebär alltså att dessa flöden kan kvittas. Detta 
ökar incitamenten för elkonsumenter med egen småskalig 
elproduktion dels till ökade investeringar i förnybar ener-
giproduktion, och dels till att själv hushålla med elen för 
att skapa ett överskott att kunna leverera till elnätet.

Elpriset består av olika komponenter; skatten (energiskatt 
och moms), nättariffen, elenergipriset samt elcertifikatav-
giften. Det innebär att kostnaden för att köpa elektricitet 
är mer än dubbelt så stor som för intäkten av att sälja den 
på spotmarknaden. Som systemet fungerar idag minskar 
därför incitamenten att investera i egen elproduktion.

Nettodebitering innebär således en form av skattesub-
vention, med minskade skatteintäkter som följd. Det får 
därmed samma ekonomiska effekt som om mikroprodu-
centen skulle ha gjort en energibesparing. Naturskydds-
föreningen menar att detta är ett kostnadseffektivt styrme-
del, då nettodebitering skulle kunna utgöra ett effektivt 
incitament för utbyggd småskalig förnybar elproduktion, 
vilket är önskvärt ur ett samhällsperspektiv för att klara 
våra energi- och miljöutmaningar. Det är också rimligt att 
anta att de skatteintäkter som förloras genom nettodebi-
tering delvis kompenseras av nya arbetstillfällen som ett 
ökat antal installationer skapar.

1. Vad är nettodebitering?
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Potentialen för utvinning av solel installerad på befintliga 
takytor och fasader (icke-exploaterande) i Sverige är stor, 
vårt nordliga läge till trots. En studie från Lunds Tekniska 
Högskola 2000 uppskattade potentialen till mellan 20-
80 TWh/år1, beroende på systemverkningsgrad, då alla 
tillgängliga ytor som nås av minst 70 % av den maximala 
solinstrålningen räknas med. En studie från Elforsks So-
lEl-program 2010 uppskattar potentialen till 15-60 TWh/
år2, och Internationella energiorganet IEA uppskattade 
2002 potentialen i Sverige till 27 TWh/år vid nyttjande av 
ytor med minst 80 % av maximal solinstrålning.3 Poten-
tialen växer dessutom i takt med att teknikutvecklingen 
ökar systemverkningsgraden. Elanvändningen i Sverige 
2010 var 132 TWh.4 En potential på 15-80 TWh solel skulle 
alltså teoretiskt motsvara i storleksordningen 11-61 % av 
landets elbehov, till skillnad från dagens ca 0,01 %.5 Netto-
debitering skulle dessutom gynna utbyggnaden av annan 
småskalig energiproduktion, främst vindkraft.

1  Kjellson, Elisabeth (2000). ”Potentialstudie för byggnadsintegrerade solceller i Sverige,
Rapport 2. Analys av instrålningsnivåer på byggnadsytor”. Rapport TVBH-7216 Lund 2000 
Avdelningen för Byggnadsfysik, LTH
2  Molin, Andreas; Widén, Joakim; Stridh, Bengt & Karlsson, Björn (2010). ”Konsekvenser av 
avräkningsperiodens längd vid nettodebitering av solel”. Elforsk rapport 10:93
3  International Energy Agency (2002). ”Potential for Building Integrated Photovoltaics”. Rapport 
PVPS T7-4:2002.
4  Energimyndigheten (2011). ”Energiläget 2011”. ET2011:42
5  Energimyndigheten (2007) ”Tillgång på förnybar energi”; Energivärlden 3/2012; International 
Energy Agency (2012). ”National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2011”. IEA PVPS

Idag krävs som regel stöd för att få en investering i solel 
att bära sig ekonomiskt. Den producerade elen kan ännu 
inte konkurrera med spotpriset på el. Det handlar dessut-
om om långsiktiga investeringar där den initiala insatsen 
för privatpersoner är stor med lång återbetalningstid. Men 
priset på solceller faller snabbt, samtidigt som ett stigande 
elpris bör vara rimligt att förvänta sig. I länder där utveck-
lingen har kommit längre, som Tyskland, talas nu om att 
småskalig solel kan konkurrera med hushållens pris för 
köpt el6. Uppgifterna om produktionskostnaden på solel i 
Sverige varierar, men har långt kvar ner till den tyska ni-
vån. Det investeringsstödstöd till solceller som finns idag 
har lett till betydligt fler ansökningar än vad avsatta medel 
har räckt till7. Efterfrågan finns, men väntetiden är mycket 
lång för många som har ansökt. Med nettodebitering kan 
potentialen tillgängliggöras för alla som vill investera.

6  Fraunhofer ISE (2012). ”Studie stromgestehungskosten erneuerbare energien”.
7  Egen Solel (2012). ”Status för statligt solcellsstöd okt 2012”. <egensolel.se/forum/status-for-
statligt-solcellsstod-okt-2012>

2. Potential för småskalig solel i Sverige
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Givet att syftet med nettodebitering är att skapa ett kost-
nadseffektivt styrmedel för att stimulera utbyggnaden av 
småskalig förnybar elproduktion, är det viktigt hur syste-
met utformas för att ge bästa möjliga effekt, och maximal 
miljönytta.

3.1. Kvittningsperiodens längd
En nyckelfråga i utformningen av ett nettodebiterings-
system är vilken tidsperiod som ska gälla för kvittningen 
av såld och köpt el. Olika alternativ, från timbasis till 
årsbasis, får olika effekter på elkonsumenternas beteende 
och därmed systemets effektivitet och miljönytta.

I Elforsks rapport Konsekvenser av avräkningsperiodens 
längd vid nettodebitering av solel analyseras betydelsen av 
kvittningsperiodens längd, genom att fem nettodebite-
ringsscenarier testas på tio olika typhus8. Resultatet pekar 
tydligt på att en kvittning på årsbasis är det system som 
har allra störst potential att maximalt utnyttja tillgäng-
lig takyta för solelproduktion. Kalkylerna bygger på att 
mikroproducenten anpassar sin produktionskapacitet för 
att undvika ett produktionsöverskott, då överskottsel inte 
ersätts lika mycket som värdet på sparad el i scenarierna. 
Mikroproduktion av el kan ännu inte konkurrera med 
spotpriset på Nord Pool, och det är därför inte lönsamt 
att dimensionera sin anläggning så att den genererar ett 
nettoöverskott.

Vid kvittning på årsbasis kan mikroproducenten ta 
hänsyn till hela årets förbrukning av elektricitet när en 
anläggning installeras. Det ger således ett bättre incita-
ment att täcka en större yta av byggnaden med solceller, 
och skapar samtidigt incitament att hushålla med den el 
som produceras. Vid nettodebitering på månadsbasis går 
en stor del av potentialen förlorad9. Inte minst har det 
betydelse i ett nordligt land som Sverige, med stor skill-
nad i solinstrålning mellan årstiderna. Det är viktigt att 
nettodebiteringssystemet tar hänsyn till sådana faktorer 
och utformas så att miljönyttan blir så stor som möjligt. 
Naturskyddsföreningen menar därför att det är oerhört 
viktigt att ett kommande svenskt nettodebiteringssystem 
har en kvittningsperiod om ett år, vilket stimulerar mik-

8  Molin, Andreas; Widén, Joakim; Stridh, Bengt & Karlsson, Björn (2010). ”Konsekvenser av 
avräkningsperiodens längd vid nettodebitering av solel”. Elforsk rapport 10:93 
9  Molin, Andreas; Widén, Joakim; Stridh, Bengt & Karlsson, Björn (2010). ”Konsekvenser av 
avräkningsperiodens längd vid nettodebitering av solel”. Elforsk rapport 10:93

3. Viktiga aspekter vid utformningen av ett  
 nettodebiteringssystem

roproducenter att använda en större yta av sina bostäder 
till förnybar elproduktion. Månadsvis kvittning vore ett 
misslyckande!

3.1.1. Kvittning av elenergin eller priset
Ett nettodebiteringssystem kan bygga på en kvittning av 
antingen elenergin (kilowattimmar) eller värdet på elen 
(kronor). Båda systemen har sina för- och nackdelar, och 
vi beskriver nedan två exempel. Vi förespråkar inte något 
av dem, utan presenterar två exempel på lösningar. Det 
viktiga i båda exemplen är dock att kvittningen sker på 
årsbasis, det har större betydelse än vilken enhet som 
väljs.

3.1.1.1. Elinorrs modell för lagring av kWh
Trots att nettodebitering idag inte är kompatibel med 
Skatteverkets tolkning av lagstiftningen så har ett flertal 
elnätsbolag ändå börjat erbjuda olika nettolösningar till 
sina kunder. Elbolagen och kunderna har tröttnat på att 
vänta, och bland fördelarna för bolagen lyfts bland annat 
minskade överföringsförluster fram. Lösningarna ser 
olika ut hos olika bolag, både vad gäller avräkningsperiod, 
hur avräkningen rapporteras, och eventuella avgifter. En 
vanlig lösning är att elnätsbolaget ”lånar” eller ”lagrar” 
kundens överskott för senare bruk, och att de därmed inte 
betraktar elen som förbrukad och beskattningsbar förrän 
efter kvittningen10. 

Idag beror det därmed helt på var i landet mikroprodu-
centen bor, och vilket elnätsbolag denne har, om net-
todebitering är möjligt och hur den i så fall fungerar. Det 
bygger dessutom på bolagens vilja att omtolka nuvarande 
lagstiftning.

Av de nuvarande nettodebiteringssystemen i Sverige 
har Elinorrs lösning trätt fram som en av de bästa. Flera 
av Elinorrs elnätsbolag erbjuder vad de kallar nettoav-
räkning, ett system för årsnettodebitering där månadens 
eventuella överskott kan tas med till nästa månad. Mikro-
producenten kan genom detta system ”lagra” överskottsel 
från en månad på elnätet för att sedan använda den vid ett 
senare tillfälle med produktionsunderskott. Den småska-
liga producenten kan på så vis bygga upp en buffert av 

10  Det danska systemet följer samma princip, och har testats mot EU-lagstiftningen. Se nedan under 
Exemplet Danmark.
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elektricitet under gynnsamma perioder av året för an-
vändning när behovet överstiger produktionen.11

I tabellen ovan illustreras hur systemet fungerar. I exem-
plet visas mikroproducentens konsumtion respektive pro-
duktion i kilowattimmar (kWh). Elnätsbolaget kvittar dessa 
mot varandra och rapporterar bara nettokonsumtionen till 
det elhandelsbolag som mikroproducenten är ansluten till. 
Om mikroproducenten har en överproduktion en månad 
meddelar inte nätbolaget någon förändring i elanvändning, 
vilket syns under juni-augusti i tabellen. Istället redovisas 
en oförändrad konsumtion, det vill säga en oförändrad 
mätarställning under månaden. Elnätsbolaget lagrar på 
så vis elektriciteten åt mikroproducenten. När väl uttaget 
överstiger inmatningen igen får mikroproducenten tillbaka 
den lagrade elen, i augusti och september i exemplet. När 
den lagrade elektriciteten är slut börjar således den ackumu-
lerade nettokonsumtionen att stiga igen.  

11 Bengts Villablogg (2012-03-16). ”Nettoavräkning från Elinorr en utmärkt lösning!” <bengts.blogg.
viivilla.se/2012/03/16/nettoavrakning-fran-elinorr-en-utmarkt-losning>

Elinorrs modell bygger på att nettodebiteringen hante-
ras som en energieffektiviseringsåtgärd för att undvika den 
skatteproblematik som produktion medför. På grund av 
detta resonemang erhåller mikroproducenten inte någon 
ersättning för nätnytta för att denne kompenserar för 
nätbolagets nätförluster.12

Fördelen med Elinorrs modell är att den är enkel för 
både elbolag och mikroproducenter, och kräver små för-
ändringar i nuvarande system för mätning och rapporte-
ring, vilket minskar de administrativa kostnaderna.

3.1.1.2.  Årsvis kvittning baserad på timpris
De svenska elnätsbolagens kvittningsmetoder, exempelvis 
Elinorrs modell ovan, bygger alltså på att elenergin kvittas 
istället för priset. Det är en enkel lösning, men styrmedlet 
skulle ha potential att ge bättre effekt om istället elpri-
set per timme kvittades, eftersom elpriset varierar med 
efterfrågan. 

12 Thorsten Handler, Bergs Tingslags Elektriska AB (Elinorr), muntligen.

 
Konsumtion 
(utmatning)

Produktion 
(inmatning) Differens Lagring på nätet

Rapportering till  
elmarknadens aktörer

 Per månad Per månad Per månad Per månad Ackumulerad Per månad
Ackumulerad 

(Mätarställning)

Jan 1000 0 1000 0 0 1000 1000

Feb 1000 50 950 0 0 950 1950

Mar 1000 50 950 0 0 950 2900

Apr 500 300 200 0 0 200 3100

Maj 500 300 200 0 0 200 3300

Jun 300 400 -100 100 100 0 3300

Jul 300 500 -200 200 300 0 3300

Aug 600 500 100 0 200 0 3300

Sep 700 400 300 0 0 100 3400

Okt 600 400 200 0 0 200 3600

Nov 800 100 700 0 0 700 4300

Dec 800 50 750 0 0 750 5050

Tabell: Exempel på Elinorrs nettoavräkning tillämpad på en villa med solcellsanläggning. Mätarställningen (kWh) avläses må-
nadsvis, produktionsöverskott kan lagras till månader med underskott. Baserad på original från Bengts Villablogg .
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Kortare tidsintervaller för prissättningen av elektriciteten 
medför att konsumenter får ett incitament att förlägga 
konsumtionen då priset är lågt. Det bidrar på så vis till att 
energitoppar minskas. Ett nettodebiteringssystem kan på 
så vis utformas så att det bidrar till energieffektiviserings-
politikens mål.

För att ett nettodebiteringssystem på årsbasis ska 
kunna ta hänsyn till en timvis rörlig prissättning måste 
kvittningen ske per krona. Detta kan låta sig göras genom 
att timförbrukningen multipliceras med timpriset, och 
att detta värde sedan adderas och kvittas årsvis. Se figur 
nedan. Denna modell har också föreslagits av Det Økolo-
giske Råd som förbättring av det danska nettoavräknings-

systemet13, och ligger i linje med nuvarande utveckling 
mot timmätning och smarta nät.

Nackdelen med ett sådant system är att det är mer 
komplext, och skulle kräva större ingrepp i nuvarande sys-
tem. Det kan också riskera att upplevas som komplicerat 
för mikroproducenten. Detta måste vägas mot de fördelar 
som skapas av en tydligare prissignal.

3.2. Begränsning av produktionsanläggningens 
storlek
För att styrmedlet effektivt ska uppnå vad det syftar 

13 Thorsten Handler, Bergs Tingslags Elektriska AB (Elinorr), muntligen.

Illustration över hur timpriset kan användas i ett årsnettosystem. Mikroproducentens nettoproduktion/-konsumtion 
multipliceras varje timme med elpriset. Resultatet kan adderas. Källa: Andreas Molin, Linköpings Universitet

=

Elpris per timme

Elpris öre/kWh

Abonnentnetto per timme

Inmatning kWh/h Uttag kWh/h

Värde per timme (kWh/h)* (öre/kWh)

Öre/h

*kWh öre

öre

100

-100

-50

0

50

2

-2

-1

0

1

40

32

34

36

38

h

h

h
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till, utbyggnad av småskalig förnybar elproduktion, är 
det viktigt att tillräckligt stora anläggningar omfattas. I 
dagsläget klassas elproducenter med en säkringsstorlek 
upp till 63 Ampere som småskaliga i Ellagen, med bland 
annat undantag från inmatningsavgift för den som är net-
tokonsument under ett kalenderår14. Det vore en praktiskt 
lämplig gräns som är förenlig med rådande lagstiftning 
och som inte nämnvärt skulle begränsa småskalig elpro-
duktion. I en studie i Elforsk SolEl-program beräknades 
att det skulle motsvara en potential att nyttja 313 m2 takyta 
för solelproduktion per mikroproducent15. Också Energi-
marknadsinspektionen föreslog i sin utredning en gräns 
på 63A16.

3.3. Inkluderade sektorer
Nettodebitering som styrmedel ämnar i första hand 
gynna egenproduktion av elektricitet för bruk i hemmet. 
Men om syftet i grunden är att stimulera utbyggnad av 
småskalig, i första hand icke-exploaterande, förnybar 
elproduktion bör nettodebiteringen även inkludera andra 
aktörer än småhusägare. Det kan exempelvis handla om 
bostadsrättsföreningar, skolor eller butiker som utnyttjar 
sin takyta till solelproduktion, med potential till överpro-
duktion under sommarmånaderna. Nettodebiteringen i 
Sverige bör därför inkludera all småskalig förnybar elpro-
duktion för att skapa incitament till utbyggd kapacitet.

14  SFS 1997:857. Ellag.
15  Molin, Andreas; Widén, Joakim; Stridh, Bengt & Karlsson, Björn (2010). ”Konsekvenser av 
avräkningsperiodens längd vid nettodebitering av solel”. Elforsk rapport 10:93
16  Energimarknadsinspektionen (2010): ”Nettodebitering. Förslag till nya regler för elanvändare med 
egen elproduktion” EI R2010:23
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4.1. Skatteverkets yttrande
I Energimarknadsinspektionens utredning17 var en av slut-
satserna att de befintliga skattereglerna måste reformeras 
för att ett nettodebiteringssystem ska kunna införas. De 
rekommenderade därför att en utredning av Skatteverket 
genomfördes. Som svar på detta framförde Skatteverket 
i ett kortfattat yttrande 2011 att den kvittning som en 
nettodebitering innebär är oförenlig med både svensk 
lagstiftning och gällande EU-direktiv. Med hänvisning till 
Energiskattedirektivet artikel 21.5 skriver de att skatteskyl-
digheten för elproduktion uteslutande infaller då distribu-
tören eller återförsäljaren levererar elen. I och med att det 
inte är samma elektricitet som mikroproducenten matar 
in i elnätet som senare tas ut för att täcka ett underskott 
kan den alltså inte kvittas, enligt Skatteverkets tolkning.18 
De refererade också till Mervärdesskattedirektivet som 
ett hinder då alla transaktioner är momspliktiga. Detta 
yttrande från Skatteverket är sannolikt en av huvudanled-
ningarna till att nettodebitering ännu inte införts i Sverige.

4.1.1. Energiskattedirektivet
Energiskattedirektivets (2003/96/EG) artikel 15.1(b) tillåter 
medlemsstater att helt eller delvis skattebefria elektricitet 
som producerats från förnybara källor. Givet att netto-
debitering enbart gäller förnybar elproduktion, innebär 
alltså Energiskattedirektivet inget hinder, tvärtemot Skat-
teverkets yttrande.

Skatteverket baserar sin rättsliga tolkning på fysikaliska 
egenskaper av elen, det vill säga att elektricitet inte kan 
lagras utan går direkt till konsumtion någon annanstans 
och ska beskattas då. När sedan egenproducenten måste 
täcka sitt underskott av elektricitet måste också denna 
beskattas, då det inte rör sig om samma el. Den nya elen 
behöver således rent tekniskt inte vara från en förnybar 
källa.

Danmark har, liksom Elinorr, gjort en annan tolkning 
av direktivet för att möjliggöra nettodebitering. De beskri-
ver det som att elnätet lånar el från mikroproducenten, 
alternativt att producenten teoretiskt lagrar el på nätet. 

17  Energimarknadsinspektionen (2010). ”Nettodebitering. Förslag till nya regler för elanvändare med 
egen elproduktion” EI R2010:23
18  Skatteverket (2011). ”Yttrande på ’Remiss av Energimarknadsinspektionens rapport Nettodebitering 
- Förslag till nya regler för användare med egen elproduktion’” D-nr. 131 793061-10/112 

Elektriciteten som slutkunden använder går naturligtvis 
inte att fysiskt spåra till produktionskällan, varför också 
exempelvis handeln med ursprungsgarantier är fristående 
från den fysiska elhandeln. Leveransen av elektriciteten, 
vilken är grunden för beskattningen, sker således inte när 
elen från punkt A levereras till punkt B utan bestäms med 
hjälp av de mätningar och rapporteringar som görs av 
elnätsbolagen.  Att en given mängd elektricitet inte säljs 
som förnybar två gånger säkerställs på samma vis genom 
rapportering.

Eftersom det inte är möjligt att i minsta detalj spåra 
elektriciteten definierar inte heller Energiskattedirekti-
vet leveransen av elen i detalj. Det finns således ingen 
EU-rättslig grund till att vi i Sverige inte skulle kunna 
implementera ett nettodebiteringssystem, givet att endast 
el från förnybara källor omfattas.

I korrespondens med EU-kommissionens skatteenhet 
bekräftas att Energiskattedirektivet inte utgör ett hinder 
att tillämpa nettodebitering19. Skatteverkets tolkning, att 
Energiskattedirektivet sätter stopp för nettodebitering, är 
alltså felaktig.

4.1.2. Mervärdesskattedirektivet
Mervärdesskattedirektivet 2006/112/EG utgör i Skattever-
kets tolkning ett hinder, då moms ska tas ut på transaktio-
ner, och köp och försäljning av el bör ses som två skilda 
transaktioner.

Detta har lösts av de elnätsbolag som idag tillämpar 
nettodebitering, liksom av Danmark, genom att som ovan 
beskrivits låta mikroproducenten lagra sitt överskott på 
nätet för användning vid senare tillfälle. Den egentliga 
transaktionen omfattar då endast det över- eller under-
skott som återstår vid kvittningsperiodens (årets) slut. Det 
danska Skatteministeriet bekräftar att detta inte stött på 
några EU-rättsliga problem för dem20.

19  Korrespondens 2012-04-27 med Rolf Diemer, avdelningschef på EU-kommissionens 
miljöskatteenhet.
20  Korrespondens 2012-10-01 med Annette Høegh på Danska Skatteministeriet.

4. Skattefrågan
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I Danmark har sedan 1998 kvittning möjliggjorts genom en 
lag om nettoavräkning21,22,23. Förnybar icke-kommersiell el-
produktion med en moduleffekt upp till 6 kW per bostad 

erbjuds möjlighet att kvitta inmatad och uttagen el på års-
basis. Genom att tillämpa kvittning på årsbasis tar systemet 
hänsyn till de säsongsbaserade förändringarna av elproduk-
tion och konsumtion. Nettodebiteringssystemet optimeras 
på så vis och stimulerar större investeringar i förnybar ener-
gi. Det danska systemet tillåter att mikroproducenten har en 
årlig överskottsproduktion av elektricitet24, vilket torde sti-
mulera en ännu större utbyggnad av förnybar elproduktion.

Huvudreglerna för att bli beviljad nettoavräkning är att 
den förnybara kraftproduktionen är belägen på platsen för 
konsumtion samt att anläggningen ägs till 100 % av kon-
sumenten. Därtill följer speciella regler för att en mikro-
producent skall bli berättigad nettodebitering på årsbasis. 
Anläggningen skall vara installerad vid en bostad eller 
en annan ickekommersiell byggnad, och den nominella 
effekten får inte överstiga 6 kW per privatbostad eller per 
100 m2 för ickekommersiella byggnader. Till icke-kommer-
siella byggnader räknas bland annat skolor och daghem. 

Flerbostadshus kan också tillgodogöra sig nettoavräkning, 
förutsatt att effekten per lägenhet inte överstiger 6 kW. Det 
är i dessa fall ett krav att de har samma elnätsbolag och 
tecknar ett gemensamt avtal25. Nettodebiteringen bygger 
på resonemanget att mikroproducenten under perioder av 
överproduktion ”lagrar” elektricitet på elnätet för att sedan 
konsumera detta vid ett senare tillfälle.

Det danska nettodebiteringssystemet har prövats och 
friats av EU-domstolen efter en anmälan om att det skulle 
strida mot EU:s skattelagstiftning26.

Nettodebitering i kombination med fallande modul-
priser, stigande elpris och ett skatteavdrag på installatio-
ner har de senaste åren lett till en kraftig ökning av den 

21  Danske Love nr. 804 af 28/06/2010 ”Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af 
elektricitet” 
22  Danske Love nr. 310 af 01/04/2011”Bekendtgørelse af lov om afgift af elektricitet” 
23  Energinet.dk ”Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter”. 
24  Danske Love nr. 804 af 28/06/2010 ”Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af 
elektricitet” 
25  Energinet.dk ”Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter”.
26  Hultquist, Adam & Machirant, Andrew (2012). ”Fördelar och nackdelar med marknadsmekanismer 
som stöd till solcellsinstallationer. Rekommendationer för beslutsfattare” Elforsk rapport 12:12

installerade effekten27,28, som den sista oktober 2012 uppgick 
till 185 MW fördelat på ca 40 000 privata anläggningar29. Med 
försiktiga antaganden skulle det innebära en årsproduktion 
på ca 167 GWh30.

Bristen i det danska systemet är begränsningen på 6 kW 
per anläggning. Naturskyddsföreningen har ovan föreslagit 
att gränsen i Sverige bör sättas till en säkringsstorlek på 63 
Ampere, vilket motsvarar en effekt om 43,5 kW. Detta skulle 
bättre stimulera att den som investerar i solceller kan utnyttja 
en större del av den tillgängliga takytan på sin bostad. Som 
ovan nämnts har en studie från Elforsk uppskattat att det 
öppnar en potential att nyttja 313 m2 per bostad31. Med 
samma förutsättningar innebär den danska begränsningen 
en potential på ca 43 m2, vilket i praktiken betyder att en 
normalstor bostad inte kan utnyttja hela den tillgängliga 
takytan32. Att i systemet bygga in en sådan begränsning skulle 
motverka styrmedlets syfte. Detta har också påpekats av Det 
Økologiske Råd som skriver att gränsen på 6 kW utgör ett 
hinder, vilket har lett till att den som vill ha en estetiskt tillta-
lande anläggning som täcker hela taket idag måste installera 
attrapper för att fylla ut takytan! 33

I Danmark har nettodebitering, i kombination med 
skatteavdrag och ett högt energipris, varit så effektivt att 
det nu diskuteras att eventuellt begränsa möjligheterna till 
nettodebitering34. Argumentet har bland annat varit ett allt 
för stort skattebortfall till följd av den kraftiga ökningen av 
skattesubventionerad solelproduktion.

Detta signalerar att nettodebiteringen är ett effektivt styr-
medel som ger resultat. Skillnaden är dock ett betydligt högre 
energipris i Danmark, där en kWh i snitt kostar 2,21 DKK för 
hushåll, varav 1,25 DKK i skatt och avgifter35; runt det dubbla 
jämfört med Sverige. Skatteeffekten i Sverige skulle alltså bli 
betydligt mindre, och det danska exemplet visar att nettodebi-
teringen är ett effektivt incitament. Skattebortfallet måste vä-
gas mot nyttan i att gynna småskalig förnybar elproduktion.

27  Hultquist, Adam & Machirant, Andrew (2012). ”Fördelar och nackdelar med marknadsmekanismer 
som stöd till solcellsinstallationer. Rekommendationer för beslutsfattare” Elforsk rapport 12:12
28  Bengts Villablogg (2012-09-12). ”Köporgie av solceller i Danmark”. <bengts.blogg.viivilla.
se/2012/09/12/koporgie-av-solceller-i-danmark>
29  Energistyrelsen (2012-11-06).  ”Faktaark” D.nr. 3401/1001-4896.
30  Med ett antagande att varje installerad kW ger en årsproduktion på 900 kWh.
31  Molin, Andreas; Widén, Joakim; Stridh, Bengt & Karlsson, Björn (2010). ”Konsekvenser av 
avräkningsperiodens längd vid nettodebitering av solel”. Elforsk rapport 10:93
32  Givet en effektivitet på 1kW/7,2m2 vilket antas i Elforsks rapport 10:93
33  Det Økologiske Råd (2012-09-11). ”Solcellernes rolle i dansk energipolitik”. Öppet brev.
34  I skrivande stund är det ännu oklart vad de diskussionerna kommer att innebära.
35  Energitilsynet (2012). ”Elprisstatistik 3. kvartal  2012”.
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Potentialen för småskalig förnybar elproduktion i Sverige 
är mycket stor. De senaste årens kraftiga utbyggnad i 
exempelvis Tyskland och Danmark visar vad effektiva 
styrmedel kan åstadkomma. För att klara våra energi- och 
klimatmål måste en sådan omställning påbörjas också i 
Sverige.

En årsvis nettodebitering är en viktig pusselbit. Det 
är ett kostnadseffektivt styrmedel som stimulerar privata 
investeringar. Nettodebitering erbjuds idag av enstaka 
elnätsbolag, trots att lagstiftningen försvårar detta. Den 
mikroproducent som vill nettodebitera måste därmed bo i 
rätt elnätsområde.

Naturskyddsföreningen efterfrågar en lagstiftning om 
nettodebitering snarast. Det absolut centrala är att kvitt-
ningen sker på årsbasis, för att skapa ökade incitament till 
investeringar. En månadsvis nettodebitering skulle inte på 

långa vägar räcka för att förverkliga potentialen i framfö-
rallt småskalig solelproduktion.

Nettodebitering har också potential att skapa gröna 
jobb. I Tyskland 2011 anställde solelsektorn 110 900 per-
soner36. Greenpeace har gjort uppskattningen att svenska 
arbetstillfällen kopplade till solenergi har potential att 
växa till ca 10 000 jobb år 202037, detta dock med väldigt 
försiktiga antaganden om både utbyggnadstakt och ska-
pade arbetstillfällen i relation till installerad kapacitet.

Som det danska exemplet visar så är potentialen med 
nettodebitering stor. Vi hoppas nu att Sverige är beredda 
att ta chansen.

36  O’Sullivan, Marlene et.al (2012). ”Bruttobeschaftigung durch erneuerbare Energien in Deutschland 
im Jahr 2011”.  Forschungsvorhaben des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit  
37 Greenpeace (2012). ”Gröna jobb. Sysselsättningseffekter av omställningen till ett hållbart 
energisystem”.
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