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Remissyttrande gällande förslag till strategi för ökad användning 

av solel [ER 2016:16], samt Förslag till heltäckande solelstatistik 

[ER 2016:20] 

Energimarknadsinspektionen (Ei) avstyrker Energimyndighetens förslag gällande 

strategier för ökad användning av solel i dess nuvarande utformning. Ei tillstyrker 

förslaget att i framtiden bedriva statistikinsamling genom tjänstehubben.  

Ei ser i grunden positivt på Energimyndighetens ansats att förenkla och harmonisera det 

lapptäcke av olika stödsystem som finns för solelproduktion. Regelverket för 

solelproduktion är i dess nuvarande utformning krångligt med mycket administration 

samt bristande koordination mellan olika styrmedel. Miljömålet med 100 procent 

förnybar elproduktion bör uppnås enligt principen ett mål – ett styrmedel. Flera 

styrmedel som styr mot samma mål gör det svårt att utvärdera politikens mål- och 

kostnadseffektivitet. Flera styrmedel leder dessutom till ökade transaktionskostnader för 

solelproducenterna samt osäkerhet om investeringens lönsamhet. Med flera styrmedel 

riskerar man därför att missa miljömålet, alternativt att miljömålet nås till en allt för hög 

kostnad för samhället.  

Ei kan mot bakgrund av den analys som presenteras i rapporten inte ta ställning till 

rimligheten i de olika ekonomiska styrmedel samt ersättningsnivåer som 

Energimyndigheten föreslår. Orsaken är att förslagen är otydliga och att analyserna inte 

tillräckligt genomarbetade. Det är dessutom svårt att följa vilka förslag som 

Energimyndigheten slutligen föreslår ska genomföras. Eftersom Energimyndigheten 

presenterar ett flertal styrmedel utöver elcertifikatsystemet, riskerar dessutom 

förnybarhetsmålet att nås till en allt för hög kostnad för samhället.  

Analysen ska enligt uppdragsbeskrivningen ta ett helhetsgrepp på hur olika styrmedel 

skapar incitament för en ökad solelproduktion samtidigt som de underlättar 

integrationen av solel i elsystemet, till exempel genom att kombinera solceller med lokal 

energilagring. En sådan analys finns inte i rapporten utan frågorna analyseras var för sig. 

Flera av förslagen för ökad användning av solel påverkar exempelvis värdet av 

egenkonsumtion av solel och därigenom hushållens incitament att investera i 

styrutrustning eller energilager som underlättar integrationen av solel genom ökad 

egenkonsumtion. Förslagen riskerar därmed att minska hushållens incitament att vara 

flexibla i sin elanvändning samt minska måleffektiviteten i det av regeringen nyligen 

introducerade investeringsstödet för energilager för hushåll. 
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Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör Anne Vadasz Nilsson. Vid den 

slutliga handläggningen deltog även chefsjuristen Hanna Abrahamsson, tillförordnade 

chefsekonomen Jens Lundgren och Elon Strömbäck, föredragande. 
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