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Vi behöver en effektiv och hållbar energiproduktion. Elektrifieringen av samhället 
tillsammans med utfasningen av fossila bränslen ställer höga krav på en snabb 
utbyggnad av förnybara energikällor. Det geopolitiska läget är ytterligare en 
dimension som ökar behovet av en snabb omställning. Lösningen ligger inte i en 
enskild energikälla, men potentialen i solenergi är stor och relativt outnyttjad  
i Sverige idag.

Fler behöver ta steget att bli självförsörjande på solenergi. Vi har tillsammans 
med Novus kartlagt svenskarnas inställning till solenergi som tydligt visar att 
svenskarna vill se större satsningar. En majoritet vill installera solpaneler på sin 
fastighet och så många som 61 procent vill vara helt självförsörjande på solenergi. 
Med den här rapporten vill vi belysa den potential som vi, tillsammans med 
svenska folket, ser i solenergi - och ställa krav på större politiska satsningar. 

Solenergi kvalar in på topp tre när svenskarna får ranka vilka energislag som de 
anser är bäst för den svenska energiförsörjningen framöver. Nästan varannan 
person vill se större satsningar på solenergi, och sänkt skatt på egenproducerad 
el är den reform som flest efterfrågar. 

För att ta pulsen på den svenska politiken inför valet år 2022 har vi även 
ställt frågan om politiska satsningar på solenergi till samtliga energipolitiska 
talespersoner i denna rapport. Hur ska vi nå Sveriges målsättning om 100 procent 
förnybar energiproduktion, och hur ska solenergi bli en större del av energimixen?

Erik Martinson, 
VD & medgrundare Svea Solar

Förord



Innehåll

Undersökningen har genomförts av 
undersökningsföretaget Novus på uppdrag 
av Svea Solar. Syftet är att ta reda på 
den svenska allmänhetens inställning till 
solenergi. Undersökningen är genomförd 
via webbintervjuer i Novus slumpmässigt 
rekryterade och representativa Sverigepanel 
med respondenter 18 år och äldre. Totalt 
gjordes 1002 intervjuer med allmänheten. 
Undersökningen genomfördes 17-23/2 2022.

Om undersökningen

Som ett komplement till Novus-
undersökningen har vi även skickat ut en 
enkät till samtliga riksdagspartier med frågor 
om solenergi. Enkäten bestod av tre frågor om 
solenergins framtid i Sverige och riktade sig till 
partiernas energipolitiska talespersoner. Totalt 
svarade sju av åtta riksdagspartier på enkäten. 
Två påminnelser gick ut och samtliga partier 
svarade förutom Moderaterna. 
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Rapporten på två minuter

Nästan hälften av svenskarna vill se större politiska 
satsningar på solenergi

45 %

Varannan person tycker sänkt skatt på 
egenproducerad el är den bästa lösningen för att öka 
solkraften i Sverige

47 %

Mer än hälften vill installera solpaneler på sin fastighet 57 %

Majoritet av svenskarna vill vara självförsörjande på 
solenergi

61 %

Bara 1 av 10 tror att solenergi fungerar i hela Sverige 10 %

Svea Solar 04Rapporten på två minuter



Solenergi idag 
och i framtiden
Energidebatten är hetare än 
någonsin. Elpriserna har skjutit 
i höjden och konsumenter har 
drabbats hårt ekonomiskt. Ökad 
kapacitetsbrist i kombination 
med elektrifiering av samhället 
i stort, ställer höga krav på den 
svenska elproduktionen. Rysslands 
invasion av Ukraina har aktualiserat 
debatten om Europas beroende 
av rysk gas och ytterligare 
understrukit behovet av att utöka 
och påskynda produktionen av 
förnybar energi. Hela energisektorn 
är under omvandling och vi 
behöver inse att gårdagens 
energisystem skiljer sig från 
framtidens. 

Elektrifieringen driver på för 
snabbare omställning
 
Den pågående elektrifieringen av 
Sverige banar vägen för omställningen 
till ett mer hållbart samhälle. Den nya 
svenska gröna industrin i form av 
bolag som Northvolt, H2 Green Steel 
och Hybrit driver innovation genom 
sin fossilfria produktion. Även svenska 
konsumenter är med på tåget, enligt 
Bil Sweden uppgick antalet elbilar till 
åtta procent i Sverige år 2019 och år 
2022 är prognosen att 34 procent av 
våra bilar kommer vara eldrivna.1 Från 
år 2030 är målet att det enbart ska 
säljas bilar med nollutsläpp. Vi blir allt 
mindre fossilberoende, men det ställer 
samtidigt krav på en drastiskt ökad 
energiproduktion.

Framtidens energibehov  
är enormt
 
En sak är säker – energikonsumtionen 
kommer öka markant de närmaste åren. 
En av utgångspunkterna i regeringens 
arbete på energiområdet är att 
konsumtionen kommer att fördubblas 
fram till år 2045, vilket är en analys vi tror 
kommer fortsätta skruvas upp. Svenskt 
Näringsliv gör en liknande bedömning 
som oss, och menar att elförbrukningen 
kommer öka med närmare 60 procent. 
Det är ett behov som motsvarar den 
sammanslagna 
elproduktionen 
i Finland och 
Lettland2 idag. 
Vi behöver 
öka den totala 
energiproduktionen, 
och Sverige 
behöver satsa mer 
på solenergi.
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MÅL FÖR FÖRNYBAR ENERGI

en skattereduktion för material och 
installation av solceller, den uppgår 
som max till 50 000 kr per person och 
år.5 Det finns även en skattereduktion 
för egenproducerad el, det vill säga 
att man i stort sett helt befrias från 
skatt på den energin man producerar 
och konsumerar själv. Producerar man 
däremot ett överskott av energi och 
säljer den omfattas man inte längre av 
skattereduktionen.6

Solcellsbranschen växer så det knakar. 
Under år 2021 installerades 26 500 
nätanslutna solcellsanläggningar i 
Sverige, en ökning med 46 procent 
jämfört med året innan.7 Vi ser en minst 
sagt historisk tidpunkt för solenergi. Hos 
oss på Svea Solar ökade försäljningen 
med 103 procent under förra året jämfört 
med året innan. Som marknadsledande 
aktör spår vi en fortsatt kraftig ökning 
med 60 procent under år 2022. 

Solenergin är underutnyttjad 
 
Ungefär hälften av den energi som 
produceras i Sverige idag kommer 
från förnybara källor, med störst andel 
från vattenkraft. Solenergi utgör idag 
endast en procent av energimixen, 
men Energimyndigheten menar att 
solenergi kan stå för 5-10 procent 
av vår elanvändning i Sverige.3 Om 
samtliga hustak med möjlighet för 
solpaneler i Sverige producerade 
solenergi skulle det bidra med runt 40 
TWh el, vilket motsvarar ungefär en 
tredjedel av elanvändningen i Sverige.4 
Utöver solpaneler på hustak finns stora 
möjligheter för utbyggnad av solparker 
som kan producera stora mängder 
energi. 

Idag finns det i Sverige två olika 
skatteavdrag för privatpersoner som 
installerar solceller. Dels har man rätt 
till ett avdrag för grön teknik i form av 
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Stort intresse för 
solenergi i Sverige

UNDERSÖKNINGEN VISAR

Majoritet vill installera solpaneler 
på sin fastighet
Intresset för solenergi är stort i Sverige, och en fråga som engagerar många. Utöver 
den stora ökningen av solcellsanläggningar som vi sett under de senaste åren, visar 
vår Novus-undersökning ett stort intresse för solenergi bland svenska folket. 1 av 
10 har redan solpaneler idag, och nästan 6 av 10 vill installera solpaneler i framtiden. 
Störst intresse är det bland personer som bor i, eller i närheten av, storstäder. Nästan 
var tredje person uppger att de vill installera solpaneler på sin fastighet redan inom 
en treårsperiod. Var sjätte person (16 procent) vill inte installera solpaneler på sin 
fastighet. Främst gäller det pensionärer eller personer med lägre hushållsinkomst. 

Anledningen till att man inte har installerat solpaneler idag 
handlar främst om ens boendesituation och att man tycker 
att det är dyrt. Var tredje person (34 procent) har på frågan 
om varför de inte vill installera solpaneler valt svarsalternativet 
“annat, nämligen”, och majoriteten av dessa anger att de inte 
kan för att de bor i hyres- eller bostadsrätt. I själva verket 
kan dessa personer installera solpaneler även om de inte bor 
i ett eget hus eller villa, men beslutet behöver tas i samråd med fastighetsägare 
eller bostadsrättsförening. Däremot innefattas inte hyres- och bostadsrätter av 
skattereduktionen som gäller för privatpersoner som installerar solpaneler på sitt tak. 

Var tredje person (34 procent) anger även kostnaden som en bidragande faktor 
till att man inte har installerat solpaneler i dagsläget, många tycker helt enkelt 
att det är för dyrt. Var tredje person tror att de får tillbaka pengarna efter inköp 
av solpaneler först efter 10 år. Faktum är att de stigande 
elpriserna den senaste tiden gjort att återbetalningstiden, den 
tiden det tar att tjäna in investeringen i solpanelerna, minskar. 
Återbetalningstiden påverkas av flera faktorer, exempelvis av 
elpriser, antal paneler, läge och taklutning.
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Ett positivt lyft för den biologiska mångfalden
SOLPARK I SJÖBO

POSITIV PÅVERKAN PÅ MILJÖN 

Solenergi behöver skala, och förutom solpaneler 
på våra tak är därför utbyggnaden av större 
solparker viktigt. Strax utanför Sjöbo ligger 
Sparbanken Skånes Solcellspark, som när den 
byggdes år 2019 var Sveriges största solpark. 
Under fjolåret 2021 byggdes parken ut ytterligare 
med tredubblad storlek vilket innebar att den 
återigen tog på sig ledartröjan som landets 
största solpark. 

Sparbanken Skånes Solcellspark är ett bra 
exempel på när flera aktörer och privatpersoner 
samarbetar för att skapa förändring åt det bättre. 
Satsningen på solparken innebär inte bara en 
ökad tillgång till förnybar och närproducerad 
energi till motsvarande 3 000 villor i Sjöbo, 
utan också ett positivt lyft för den biologiska 
mångfalden. 

Marken som solparken står på har noggrant valts ut utifrån flera olika faktorer såsom exempelvis antalet 
soltimmar, men det har även varit viktigt från start att den biologiska mångfalden och traktens betesdjur inte 
påverkas negativt. Faktum är att förutsättningarna för biologisk mångfald ökat i den befintliga solparken jämfört 
med tidigare – fåren som betar vid parken drar nytta av att använda solcellerna som skydd, medan parken 
gynnas av att fåren betar gräset som annars skuggar solcellerna. Parken har också bidragit till ökade skydd- och 
födosöksmöjligheter för groddjur, småfåglar och andra organismer.8 

En övervägande majoritet vill vara 
självförsörjande
Möjligheten att bli självförsörjande på energi lockar många. Vår undersökning visar att 
en stor majoritet, 61 procent, vill vara helt självförsörjande på solenergi. 

Idag går det inte riktigt att vara helt självförsörjande på energi från solpaneler under 
hela året. I takt med den tekniska utveckling vi ser inom både paneler och batterier 
är det emellertid bara en tidsfråga innan även privatpersoner 
i Norrland kan bli helt självförsörjande, årets alla dagar och 
timmar. Förutsättningarna beror till stor del på hur mycket man 
konsumerar, antal paneler, takets läge och lutning.
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Bara 1 av 10 tror att solenergi 
fungerar i hela Sverige
En vanlig missuppfattning är att solen inte räcker till över hela Sverige, att det helt 
enkelt är för mörkt. Vår undersökning visar att nästan 1 av 10 (8 procent) tror att 
solpaneler är effektiva i hela Sverige. Nästan hälften (46 procent) tror att solpaneler 
är effektiva i flesta delar av landet, men inte överallt, och 12 procent tror att det är för 
mörkt för att de ska fungera i Sverige. Unga vuxna sticker ut mest - nästan var femte 
ung vuxen tror att det är för mörkt för att producera solenergi effektivt i hela Sverige. 

I själva verket är Sverige ett bra land för att producera solenergi, södra Sverige har lika 
mycket sol som norra Tyskland, som är världens solpanels-
tätaste land med ca 10 procent solenergi i energimixen. 
Naturskyddsföreningen menar att solenergi skulle kunna stå 
för en tredjedel av den energi vi konsumerar idag, förutsatt 
att alla tak som är lämpliga installerade solceller. Solpanelerna 
producerar visserligen mindre solenergi på vintern än under 
sommaren, men panelerna producerar fortfarande energi. 
Reflektionen som uppstår av snö och kyla kan dessutom öka 
verkningsgraden för solpanelerna.9 
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Nära hälften av svenskarna  
vill se större satsningar på solenergi

För att nå de politiska mål som satts upp för energiomställningen i Sverige krävs det ett ökat 
tempo i utbyggnaden av solenergi. Målsättningen om 100 procent fossilfri elproduktion till 
år 2040, med undantag för kärnkraften, ställer höga krav på ambitiösa politiska beslut. De 
energislag som flest svenskar anser skulle vara bäst för den svenska energiförsörjningen 
framöver är kärnkraft (55%), vattenkraft (50%) och solenergi (47%). Av dessa tre energislag är 
det bara solenergi som snabbt kan byggas ut och möta den snabbt stigande efterfrågan. 

Vad krävs då för att fler ska investera i solpaneler till sitt 
eget hus, och för att solenergi ska stå för en väsentligt 
större andel av energimixen i Sverige? Svenska folket vill 
se större politiska satsningar. Vår undersökning visar att 
nästan hälften, 45 procent, anser att politikerna satsar för 
lite på solenergi i Sverige idag. Endast var femte person 
anser att det satsas lagom mycket på solenergi. 
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Vilka reformer vill svenskarna se? 

Den lösning som svenska folket tror är bäst för att öka solenergi 
i Sverige är sänkt skatt på egenproducerad el. Nästan varannan 
person (47%) anser att det är den bästa lösningen, och mer än var 
fjärde person anser att högre skatteavdrag för solpaneler är viktigt. 
I Sverige har vi idag ett skatteundantag för viss egenproducerad el, där det nuvarande 
regelverket innebär att man inte behöver betala skatt på egenproducerad solenergi från 
anläggning upp till 500 kW.10 Att vi har en gräns på 500 kW innebär i praktiken att vi idag 
inte kan utnyttja solens fulla potential i Sverige eftersom flera aktörer som exempelvis 
fastighetsägare, företag och kommuner väljer bort alternativet med solcellsanläggningar 
på sina större fastighetstak på grund av att de inte omfattas av skattebefrielsen.

Som vi tidigare redogjort för är det framförallt kostnaden som hindrar personer från 
att installera solpaneler. Sedan år 2010 har priset på solpaneler sjunkit med mer än 80 
procent i takt med att utvecklingen går framåt och efterfrågan ökar.11

Förutom reformer och avdrag för privatpersoner behövs större samhällsinsatser. 1 av 4 
(26 procent) vill se ett krav på solpaneler i nyproduktion (gäller ej villor eller fritidshus), 
som ett steg för att öka användningen av solenergi i Sverige. 1 av 4 (23 procent) anser 
dessutom att det behövs fler solparker. 

Det är tydligt att nyckeln är att göra solenergi mer tillgängligt, både kostnadsmässigt och 
för olika boendesituationer, för att fler svenskar ska överväga att installera solpaneler.

DET LÖNAR SIG INTE ATT 
PRODUCERA MER SOLENERGI 

Dagens skattereduktion för egenproducerad förnybar el är inte 
utformad för att främja en stor produktion av solenergi. Om en 
privatperson vill producera mer än sin konsumtion, räknas den 
inte längre som ”mikroproducent” och blir därav skattskyldig för 
överskottet, det vill säga den delen som överskrider den egna 
konsumtionen och som säljs vidare till nätet. 

Problemet är att intäkterna för att sälja sitt överskott av förnybar 
energi är små när man inte får ta del av skattereduktionen, 
och en större anläggning gör att det tar längre tid innan 
investeringskostnaden för solcellsanläggningen är intjänad. Det 
innebär att återbetalningstiden påverkas negativt för den delen 
av anläggningen som överstiger det egna behovet, som visas i 
grafen. Den lila linjen visar att ju fler paneler som används desto 
längre blir återbetalningstiden när skattereduktionen utgår, en 
privatperson tjänar mer på att installera en mindre anläggning som 
enbart motsvarar den egna energikonsumtionen.

Vi har stor potential till mer solenergi som inte används idag. Det 
måste löna sig att sälja sitt överskott och bidra med förnybar 
energi längst ute i näten där den behövs som mest.12

Återbetalningsår med och utan skattereduktion

*för mer info hur vi räknat se fotnot
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“På bara två timmar ger solen  
mer energi till jorden än vad vi använder 
på ett helt år”
Hur gick tankarna från början,  
varför grundades Svea Solar? 

– Visionen har alltid varit densamma - att eliminera fossil energi. Vi 
har sedan starten drivit på en total omvandling av energisystemet 
där solenergi blir avgörande. Stor del av energin som kommer från 
folket som har en avgörande roll i energiomställningen. Målet är 
att så många som möjligt, så snabbt som möjligt, kan bli sina egna 
producenter och i förlängningen självförsörjande på ren energi. 

Hur tror du den elektrifierade 
utvecklingen kommer se ut i 
Sverige framöver? 

– Allt som kan elektrifieras, kommer att elektrifieras. Enorma 
mängder energi kommer att behövas för att få samhället att 
fungera. Elbilarna ska rulla med fossilfri el, industriprocesser för 
att framställa exempelvis stål ska drivas av el och uppvärmning 
av hus likaså. Här är solenergi avgörande, vi går från centralt 
producerad fossil energi till en decentraliserad fossilfri 
produktion i anslutning till konsumenterna och industrierna.

– Jag tror att vi har en möjlighet att nå 15 procent och 25 
procent på längre sikt. Energimyndighetens prognos ligger 
på 5-10 procent. Men frågan är snarare vilken hastighet vi 
eftersträvar. Vill vi tuffa på utan riktning eller full fart mot ett 
definierat mål om ett fossilfritt och välfungerande samhälle? 
Lösningen finns i mer solenergi. På bara två timmar ger solen 
mer energi till jorden än vad vi använder på ett helt år.

Solenergi står idag för cirka 1 
procent av energimixen i Sverige, 
vad är den siffran om 10 år?

Finns det andra länder att 
inspireras av, där man kommit 
längre med utbyggnad av 
solenergi? 

– Tyskland är ett bra exempel. 
De har redan 10 procent 
solenergi i energimixen, med 
hyfsat lika förutsättningar som 
Sverige sett till klimat och antal 
soltimmar. I Berlin till exempel 
finns dessutom krav på att 30 
procent av all nybyggnation ska 
täckas av solpaneler. Till skillnad 
från Sverige har Tyskland en 
mycket tydligare politisk riktning 
om att solenergi är en viktig del 
av framtidens energiförsörjning. 
Det, i kombination med en högre 
ambitionsnivå och en rejäl dos 
av handlingskraft från politik och 
myndigheter är nyckeln. Den skulle 
Sverige också tjäna på.

Erik Martinson, VD & medgrundare Svea Solar
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Vad säger riksdagspartierna?

Energifrågan har seglat upp som en av de viktigaste valfrågorna för väljarna i år. Vi skickade 
därför ut en enkät till alla energipolitiska talespersoner bland riksdagspartierna, och fick svar 
från Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, 
Liberalerna och Kristdemokraterna. Här kommer utdrag från deras svar på frågan om vilken 
roll man anser att solenergi kommer spela i Sveriges framtida energiförsörjning. 

På svaret rörande vilken reform som skulle göra störst skillnad för att öka användningen av solenergi i Sverige svarade 5 
av 7 partier att underlätta tillståndsprocessen för utbyggnad av solparker. En majoritet (57 %), det vill säga fyra av de 
responderande partierna, vill se en nationell strategi med nationellt mål för utbyggnaden av solenergi. Andra förslag som 
nämndes som viktiga med tre riksdagspartier bakom var att slopa skatten på egenanvänd el, utöka det gröna avdraget till 
hyresrätter och bostadsrätter samt upprätta en nationell strategi med mål för utbyggnad av solenergi.13 

– Camilla Brodin, Kristdemokraterna

Ett viktigt komplement till de 
planerbara energislagen, den 
kommer att växa i betydelse 
över tid.

– Per Bolund, Miljöpartiet

Avgörande roll. Vi behöver 
komma till en 100 procent 
förnybar elproduktion och 

då måste solenergin öka kraftigt. Vi vill att sol ska 
stå för minst 10 procent av svensk elproduktion 
i framtiden och då räknar vi också med att den 
totala elanvändningen kommer öka rejält.

– Arman Teimouri, Liberalerna

Solenergin är tillsammans med 
vindkraften och kärnkraften ett 
av tre energislag som går att 

bygga ut i tillräckligt stor skala globalt för att ersätta 
kol, olja och gas. Det råder ingen tvekan om att den 
kommer att få mycket stor betydelse. Hur balansen 
mellan energislagen kommer att se ut i Sverige 
avgörs av vad som är tekniskt möjligt, av de inbördes 
kostnaderna för att bygga och integrera sol, vind, 
kärnkraft och lagring samt av hur stor potentialen i 
förbättrad efterfrågeflexibilitet kommer att vara.

– Mattias Bäckström Johansson, 
Sverigedemokraterna

Den kommer att spela en 
mindre roll för Sverige jämfört 
med länder på en sydligare 

breddgrad, men här har den potentialen att under en 
stor del av året, i framför allt södra Sverige, minska 
effekttopparna och sänka hushållens kostnader för 
elenergi.

– Monica Haider, 
Socialdemokraterna

Det kommer att vara en 
viktig del i energimixen, och 
kommer få större betydelse 

när lagringsmöjligheterna utvecklas.

En mycket tydlig och viktig 
roll. Det är dessutom det 
kraftslag som går snabbast 

att bygga ut på kort sikt.

– Rickard Nordin, Centerpartiet

Solenergin kommer spela en 
betydande roll.

– Birger Lahti, Vänsterpartiet
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Politiska reformförslag för en 
strålande framtid  
Den här rapporten visar på ett stort behov av att skala upp solenergin i Sverige. 
Solenergi kommer bli en av de avgörande energikällorna framöver, och behovet av 
förnybar energi kommer att öka. Svenska folket tycker att solenergi är sveriges tredje 
viktigaste energikälla i framtiden, efter kärnkraft och vattenkraft.

Svenska folket tycker att politiker satsar för lite på solenergi i dagsläget, och efterfrågar 
förändring. För att ställa om den svenska energiproduktionen krävs betydligt större 
politiska ambitioner och en palett av åtgärder. När vi summerar förslagen från 
allmänheten och politikerna framkommer förslag på fyra politiska reformer.

En nationell solstrategi med konkreta mål för 
utbyggnaden av både privata installationer och 
solparker, något 4 av 7 partier var positiva till. 
Det skulle ge många bra tillfällen att med olika 
aktörer diskutera dagens möjligheter och hinder 
för fortsatt utbyggnad och ge en viktig signal 
kring vart vi är påväg.  

En nationell solstrategi med konkreta mål Utöka det gröna avdraget till hyresrätter 
och bostadsrätter

Underlätta för utbyggnaden 
av solparker

Idag är det bara privatbostäder som omfattas 
av det gröna avdraget, vi kan inte ha ett 
skatteavdrag som skiljer sig beroende på 
bostadssituation. Det gröna avdraget behöver 
utökas till att också omfatta hyresrätter och 
bostadsrätter. Alla borde ha samma rätt att 
installera och bli självförsörjande på solenergi. 

Det är idag en lång tillståndsprocess för att 
bygga en solpark och det tar lång tid innan alla 
tillstånd är på plats. Dessutom ser processen 
olika ut i olika delar av landet. Ska vi få skala 
på solenergin måste det vara oerhört mycket 
lättare att bygga ut solparker. Det är också det 
förslag som politikerna i vår enkät tyckte var 
den allra viktigaste reformen för att öka andelen 
solenergi i Sverige.

Det som i många fall hindrar privatpersoner 
att installera solenergi är att det är en stor 
investering. Som systemet är utformat idag lönar 
det sig inte heller att sälja sin överskottsenergi 
då man blir av med skatteavdraget när man 
producerar mer än man konsumerar. Som vårt 
exempel visade (se s. 11) kan det vara direkt 
olönsamt att producera extra energi i och med 
att avbetalningstiden för anläggningen blir flera 
år längre. Vi kan inte ha ett system där det inte 
lönar sig att producera förnybar energi längst ut i 
elnätet där den behövs som mest. 

Slopa skatten på egenanvänd el 
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Hur vi räknat i exemplet på s. 11: Villa med årskonsumtion på 12 500 kWh, det vill säga en relativt ny och energieffektiv villa. Elpriset vi använder är ett  
snitt av elpriset i Stockholmsområdet under de senaste 12 månaderna. Följande elpriser användes: elpris för köp: SEK/kWh 1,7 kr, elpris för sälj: 1,4 SEK/
kWh, elpris för sälj utan skattereduktion, SEK/kWh 0,8 kr (dvs. 60 öre mindre ersättning för såld el). 
 
De partier som inte såg behov av en nationell strategi för utbyggnad av solenergi var Liberalerna och Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna 
svarade att det kanske behövs, övriga var positiva. De partier som såg det som prioriterat att underlätta tillståndsprocessen för solparker var So-
cialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna.
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Om Svea Solar 
Svea Solar är ett av Europas mest snabbväxande cleantech-
bolag och Sveriges största solenergibolag. Svea Solar erbjuder en 
helhetslösning med solpaneler, batterier, elbilsladdare, fossilfria 
elavtal och en plattform som gör det möjligt för kunder att 
producera, konsumera och sälja sin solenergi. Dessutom utvecklar 
Svea Solar solparker. Svea Solar grundades år 2014 och har 
verksamhet i Sverige, Tyskland, Spanien, Belgien och Nederländerna.
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