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Skatteverket i Enköping, Tommy Johansson, ordförande i Solel i Sala och Heby Ekonomisk 

Förening och Andreas Gustavsson på Energimyndigheterna. 
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Sammanfattning  
 

Arbetets syfte är att undersöka hur kommersiella solkraftsfastigheter kan klassificeras och 

värderas vid en fastighetstaxering. 

I bakgrunden beskrivs de bakomliggande orsakerna till varför intresset för förnyelsebar energi 

har uppkommit. Solkraft räknas till en av de förnyelsebara energikällor som förutspås ha en 

god framtid. Miljöpåverkan av koldioxidutsläpp i atmosfären har fått stor internationell 

uppmärksamhet och regeringar runt om i världen är överens om att något måste hända snart 

för att få stopp på utsläppen. 

De metoder som användes för att besvara arbetets syfte och frågeställning var genom 

litteraturstudie och intervjuer. Litteraturstudien tar upp hur fastighetstaxeringen ser ut idag för 

elproduktionsenheter och klassificeringen av solkraft som övriga industribyggnader, 

lagstiftningen kring taxering, klassificering och värdering av solkraftsfastigheter. 

Klassificering och värdering blir viktigare för solkraft vid en framtida expansion. Det kommer 

att förenkla vid taxering och värdering av fastigheterna. Dagens lagstiftning är oklar kring 

solkraftsfastigheter och behöver eventuellt klargöras.  

Nyckelord  Solkraft, fastighetstaxering, klassificering, värdering, marknadsvärde 

  



 

Abstract  
The background describes the reasons for the emerging interest in renewable energy. Solar 

power is considered to be one of the renewable energy sources with a bright future. The 

environmental impact of carbon emissions in the atmosphere have had a huge international 

interest and governments agree that something must be done soon to stop the emissions.  

The purpose of this study is to examine how commercial solar power properties can be 

classified and valued. 

The methods used to answer the aim and the issues were through a literature review and 

interviews. The literature discusses how property tax assessments looks today with power 

generation units and the classification of solar power as other industrial buildings, legislation 

regarding assessment, classification and measurement of solar buildings. 

Classification and measurement becomes more important regarding solar power at a future 

expansion. It will simplify the assessments and valuation of the properties. The law is unclear 

about solar power properties and may need to be clarified.  

Keywords Solar power, real estate assessment, classification, valuation, market 

 

  



 

Förkortningar 
 

FTL  Fastighetstaxeringslagen (SFS 1979:1152) 

JB  Jordabalken (SFS 1970:994) 

SFS Lag om Elcertifikat (SFS 2011:1200)  

 

Ordlista  
AFT   Allmän fastighetstaxering 

FFT   Förenklad fastighetstaxering 

SFT   Särskild fastighetstaxering 

 

Elproduktionsenheter Innefattar kärnkraftverk, kraftvärmeverk, vindkraftverk, 

kondenskraftverk 

Fastighetstaxering  Uppdelning och värdering av fastigheter som ska taxeras 

Klassificering  Indelas i olika kategorier  

Marknadsvärde  Det sannolika försäljningspriset på den allmänna marknaden.  

Taxeringsvärde  Ett värde som sätts på en fastighets för beskattning 

Värdefaktor Egenskap knutet till fastigheten som kommer att påverka 

marknadsvärdet 

Värdering   Ett värde fastställs 
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1. Inledning 
Solkraft är en av de förnyelsebara energikällor som förutsägs ha en god framtid. Detta arbete 

undersöker hur storskalig solkraft kan klassificeras och värderas. I det här kapitlet beskrivs 

bakgrunden och syftet presenteras. 

  

1.2 Bakgrund 
I det moderna samhället är energitillgången en viktig fråga.  Den sinande oljetillgången, 

energipriser och den globala uppvärmningen är ett ständigt orosmoment (Jennings, 2009). Ett 

flertal nationer har som ett resultat av de problem som uppstått satsat på utvecklingen av 

förnyelsebar energi som har mindre skadlig inverkan på naturen och miljön. Jennings (2009) 

anser att det har gett upphov till storskalig produktion och fallande priser på den tekniska 

utvecklingen inom förnyelsebar energi. Priserna på fossila bränslen ökar vilket medför att 

förnyelsebara energikällor blivit allt mer attraktiva. Enligt flera års studier och vetenskapliga 

bedömningar har koldioxidnivån ökat kraftigt under de senaste decennierna, 

medeltemperaturen har ökat med 0,4 – 0,8 grader och 1990-talet har varit det varmaste 

årtionde på de senaste 1000 åren. Även om utsläppen av fossila bränslen och koldioxid 

stoppas imorgon kommer klimatförändringarna att fortfarande påverkas negativt och nå sin 

topp om 10 – 20 år (Sims, 2004). Sims (2004) menar att kostnaden för förnyelsebar energi har 

minskat kraftigt under de senaste decennierna tack vare stöd från regeringar samt genom 

forskning och utveckling. Med ytterligare stöd kan kostnaderna minska ytterligare. Till 

skillnad från solkraft har vindkraftverk fått genomslagskraft. I Sverige utgör vindkraftverk ca 

5 procent av produktionen (Svensk Energi, 2012a). Enligt produktionssiffrorna för 2012 

producerade vindkraften drygt 7 TWh el med en installerad effekt på ca 4 000 MW (Svensk 

Energi, 2012a). Solkraft förutsägs i framtiden har stor potential. Resurserna är obegränsade 

och tekniken utvecklas hela tiden. Det innebär att i Sverige saknas det en tydlig klassificering 

och värdering av solkraft för att till exempel underlätta för taxering. (Lantmäteriet, 2013). 

Fastighetstaxering betyder att marknadsvärde sätts på en fastighet och ett taxeringsvärde 

bestäms på 75 procent av fastighetens marknadsvärde. Marknadsvärde avser det förmodade 

försäljningspriset vid en försäljning (Skatteverket, 2013).  

 

Det finns stora möjligheter för näringslivet inom energisektorn och Sverige har stora 

exportmöjligheter när det gäller förnyelsebar energi. Solkraft räknas vara en av de viktigaste 



 

faktorerna för ett hållbart samhälle. Vissa områden i Sverige har lika stora möjligheter som 

många andra platser i Europa där solkraft fått genomslagskraft. (Energimyndigheten, 2012). 

De installationer som gjorts av solceller i Sverige har skett i liten skala på småhus. Intresset 

för stora anläggningar med flera tusen moduler som samlas till ett stort kraftverk har ökat på 

senare år (Sidén, 2009). Genom att se hur vindkraften utvecklas i Sverige kan underlag fås till 

hur klassificering och värdering av solkraft kan ske. I dagsläget saknas det riktlinjer för hur en 

storskalig solkraft ska klassificeras och värderas, det är ett problem enligt Lantmäteriet 

(2013). 

 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur en framtida etablering av storskalig 

solkraft kan klassificeras och värderas? 

 

1.3 Frågeställning 

 Vilka värdepåverkande faktorer bör ingå i värderingsmodellen? 

 Vilka regelverk finns det och hur ska de anpassas till fastighetstaxering av solkraft? 

 

1.4 Avgränsningar  
Arbetets tidsram är begränsad vilket innebär att arbetet är avgränsat till det syfte och 

frågeställning som finns i arbetet. Jag har valt att endast rikta in mig mot kommersiella 

solkraftsfastigheter. Vid fördjupning inom ämnet har nya intressanta områden kommit upp där 

problematik kring taxering och värdering uppkommit kring andra typer än friliggande 

solkraftsfastigheter som det här arbetet behandlar.  

 

1.5 Disposition  

I första kapitlet ges en bakgrund till problemet samt syfte och frågeställning. I kapitel 2 

presenteras de metoder och tillvägagångsätt som använts i arbetet. Kapitel 3 innehåller 

litteraturstudien och intervjustudien som varit väsentliga för arbetet. I 4:e kapitlet presenteras 

resultat och det 5:e kapitlet innehåller en diskussion. Det avslutande kapitlet ges slutsatser och 

vidare studier.  
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2. Metod 
Examensarbetet är uppdelat i en teoretisk och en empirisk del. Inledningsvis i kapitlet tas den 

teoretiska delen upp med en litteraturstudie. Den empiriska delen är utförd genom intervjuer 

och presenteras i ett eget kapitel. 

 

2.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien beskriver hur taxering och värdering i Sverige fungerar samt hur 

förnyelsebar energi fått en stor genomslagskraft i världen. Den befintliga lagstiftningen ses 

över. De källor som används är facklitteratur, Sveriges Rikes Lag, vetenskapliga artiklar, samt 

Skatteverkets handledning för fastighetstaxering. Vetenskapliga artiklar har sökts i databaser 

via Högskolan i Gävle genom Science direct och Google Scholar. Artiklarna har sökts i 

kategorin ”Energy” tillsammans med sökorden, vissa av sökorden har kombinerats med solar. 

Följande sökord har använts:  

 

 Solar 

 Taxation 

 Property taxation 

 Renewable energy 

 Real estate 

 Incentives 

 

2.2 Kvalitativa intervjuer 

Intervjuerna genomfördes som kvalitativa intervjuer. Frågorna var utformade så att 

intervjupersonerna kunde ge öppna och innehållsrika svar utifrån deras perspektiv (Trost, 

2010). Två stycken av intervjuerna ägde rum i respektive intervjupersons hemort för att träffa 

dem personligen. Syftet med intervjuerna var att få en djupare förståelse om solkraft och 

fastighetstaxering och hur det fungerar i verkligheten. De tre intervjupersonerna valdes ut på 

grund av sin kompetens och sysselsättning samt bredd inom solenergisektorn. De är 

specialiserade på olika områden inom solkraft och taxering.  

 

Kontakten togs genom telefonsamtal och tips från kontaktpersonen på lantmäteriet som ledde 

till kontakt och en intervju på skatteverket. Intervjupersonen gav i sin tur rekommendationer 
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om den andra intervjun. En intervju genomfördes på telefon. Kontakten togs först via tips från 

tidigare intervjuperson, och sen via telefonkontakt och mailkonversation ledde fram till en 

telefonintervju.  

 

Enligt Trost (2010) är ostrukturerade intervjufrågor att föredra där den svarande har möjlighet 

att ge öppna svar vilket har varit lämpligast för det här arbetet för att få svar på 

frågeställningen. Intervjuerna som genomfördes var i viss mån ostrukturerade, med 

förutbestämda frågor och där intervjupersonen kunde ge öppna svar utan förutbestämda 

svarsalternativ.  
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3. Solkraft   
I det här kapitlet presenteras litteraturstudien. Litteraturstudien behandlar betydelsen för 

solkraft i samhället och klassificering och värdering av solkraft idag och vilka möjligheter 

som finns med utvecklingen av solkraft. 

3.1 Litteraturstudie  

På lång sikt är solenergi fördelaktig. Den kan omvandlas till både värme och energi, och med 

en minimal miljöpåverkan (Svensk solenergi, 2013). Solkraft behöver solfångare som kan 

omvandla solens strålar till energi. I solfångaren finns det gas eller vätska som transporterar 

energin vidare för att kunna användas för uppvärmning av hus eller varmvatten. Ett villatak 

kan producera fem gånger mer än vad hushållet själv behöver under ett år. Fördelen med 

solkraft är att den är helt fri från bränsle och utsläpp. Vid tillverkningen av solceller och 

solfångare blir energiåtgången låg jämförelsevis på vad de kommer att producera när de tas i 

bruk (Telge Energi, 2013). Solenergin är gratis och helt miljövänlig utan några utsläpp av 

växthusgaser och den är oändlig som energikälla. Den är ett bra komplement till andra 

energikällor och helt kostnadsfri bortsett från investeringskostnaderna som det finns statligt 

bidrag att söka för att täcka upp delar av investeringskostnaden (Solenergi guide, 2013). 

Effekten beror på hur mycket solljus som finns tillgängligt och solenergi är begränsat till 

områden med mycket tillgång till solljus (Solenergi guide, 2013). 

 

3.1.1 Betydelse med solenergi för samhället 

Inom energipolitik runt om i världen diskuteras hur marknaden kan utvecklas och anpassas till 

målen för energibranschen (Solangi med flera, 2011). Lagstiftning som behandlar tillväxt, 

konsumtion och produktion är en viktig faktor som diskuteras för att gynna förnyelsebar 

energi. Regeringar kommer att få och har en stor roll i framtiden för att kunna påverka 

minskningen av utsläpp och öka tillgången på energi som är miljövänlig och skapa nya 

förutsättningar för industrin (Solangi med flera, 2011).  

 

Solkraft är en av de förnyelsebara energikällorna som anses ha en god potential för vår 

framtida energiförsörjning (Solangi med flera, 2011). Resurserna och tekniken finns för att 

kunna få fram energi och det kommer allt närmare ett kommersiellt genomslag (Lantmäteriet, 

2013).  
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Enligt Miljödepartementet (2013) är en av de viktigaste utmaningarna i vår tid att hantera 

klimatförändringarna. För att stödja en hållbar utveckling och kunna bemöta 

klimatutmaningarna krävs satsning och samarbete inom energipolitiken, både nationellt och 

internationellt). Den svenska klimat- och energipolitiken har som mål till år 2020 

(Miljödepartementet, 2013):  

 

 Att minst 50 procent av den svenska energin ska vara förnybar 

 Att utsläppen av växthusgaser i Sverige reduceras med 40 procent jämfört med år 

1990 

 Att energieffektiviteten ökas med 20 procent 

 

Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 

klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 

klimatsystemet inte blir farligt. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den 

biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar 

utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det 

globala målet kan uppnås (Miljödepartementet, 2013a). 

 

Trots minskade utsläpp av växthusgaser i Sverige kan den ekonomiska tillväxten utvecklas 

positivt. Utsläppen har minskat sen 1990 fram till 2008 med 12 procent samtidigt som BNP 

ökat med drygt 50 procent. Klimatutmaningen ska ses som positiv och ge stora möjligheter 

för sysselsättning, export och tillväxt för det svenska näringslivet (Miljödepartementet, 

2013b) 

 

Den förnyelsebara energikälla som ökat mest i världen och i Sverige är vindkraftverk, vilket 

är en faktor som minskar koldioxidutsläppen. Vindkraft producerade år 2012 cirka 5 procent 

av den totala elanvändningen i Sverige (Svensk Energi, 2013). De installerade solkraftverk 

som finns i Sverige producerar lika mycket som ett enda vindkraftverk gör (Teknikdebatt, 

2011). Fördelen med vindkraft är bland annat att den är helt och hållet förnyelsebar och att 

den inte medför några utsläpp av skadliga ämnen. Vindkraftverk kan utnyttjas när det behövs 

som mest, vanligt att när det är som kallast, blåser det kraftigare. Nackdelen med 

vindkraftverk är att landskapsbilden påverkas negativt där djur- och växtliv tar skada, de 

närboende kan störas av skuggor, reflexer samt buller (Älvdalens kommun, 2013).  
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3.1.2 Olika typer av skatter 

Skatter och avgifter tas ut på all typ av produktion och konsumtion av el i Sverige. Elsektorn 

betalar cirka 40 miljarder per år till staten (Svensk Energi, 2012). Nästan hälften av kostnaden 

betalar elkunden för politiska beslut där handeln med utsläppsrätter inkluderas. Där innefattas 

också energiskatt på el, produktionsskatter på vattenkraft och kärnkraft, fastighetsskatt på 

kraftverk, myndighetsavgifter, moms, med mera. I skatten ingår också skatt på bränsle och 

skatt på utsläpp till atmosfären (Svensk Energi, 2012). Enligt Sarzynski med flera (2012) ökar 

exploatering av solenergi om det finns skattelättnader.  

 

EU införde ett system, den 1 januari 2005, för handel med utsläppsrätter för att påverka 

utsläppen av koldioxid och minska de globala klimatproblem som uppstår. Det har orsakat en 

höjning på elpriset på den nordiska elbörsen (Svensk Energi, 2012). Enligt Groth & Schou 

(2007) gynnar skatter och bidrag inte ekonomisk tillväxt och hållbarhet på lång sikt, det är 

handlingar som är resursbevarande som påverkar tillväxten positivt. Skatter på icke-

förnyelsebara energikällor påverkar även tillväxten negativt. Om skatten är kopplad till priset 

på en resurs och resurspriset är högt kan det innebära en minskad tillgång till resursen. Detta 

skapar en mindre hållbar tillväxt enligt Groth & Shou (2007).  

 

3.1.3 Fastighetstaxeringslag 

Fastighetstaxeringslagen, FTL (1979:1 152) reglerar lagen som gäller för alla typer av 

fastighetstaxering.  

En särskild lag som gäller fastighetstaxering som kortfattat behandlar kraftvärmeverk har 

tagits fram och ska gälla mellan åren 2013 – 2018. Lagen innebär att vid fastighetstaxeringen 

av ett kraftvärmeverk ska värdet av elproduktionen vara beräkningsgrundande. En omtolkning 

av lagen har gjorts där värdet från värmeproduktionen ska ingå i fastighetstaxeringen av 

värmeverk. (Energinyheter, 2012). Fastighetstaxering innebär att ett marknadsvärde sätts för 

en fastighet och ett taxeringsvärde bestäms (Skatteverket, 2013).  

Allmänna fastighetstaxeringsregler 

Fastighetstaxering innebär att beslut ska tas om taxeringsenheternas taxeringsvärden, skatte- 

och avgiftsplikt, vilken typ av taxeringsenhet. All egendom som är skatte- och avgiftspliktig 

ska ha ett taxeringsvärde. Fastighetstaxering sker vid allmän, förenklad och särskild 

fastighetstaxering enligt 1:1 Fastighetstaxeringslagen, FTL. Beslut ska tas om fastigheternas 

skatte- och avgiftsförhållande samt uppdelning i taxeringsenheter. Den allmänna 
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fastighetstaxeringen sker vartannat år efter en särskild tidsplan, vilket innebär att de olika 

taxeringsenhetstyperna blir granskade och kontrollerade för allmän fastighetstaxering. Mellan 

de allmänna fastighetstaxeringarna blir dessutom taxeringstyperna hyresenhet, ägarlägenhet, 

småhusenhet och lantbruksenhet föremål för en mindre specialiserad fastighetstaxering, 

(Skatteverket, 2013). Den särskilda fastighetstaxeringen, SFT sker varje år med undantag när 

respektive taxeringstyp blir granskad av allmän eller förenklad fastighetstaxering. Fastigheter 

som förändras eller nybildas ska genomgå en ny taxering. Det innebär en ny värdering av 

fastigheter, sedan den närmaste i tiden föregående allmän eller förenklad fastighetstaxering. 

De viktigaste principer för fastigheter som ska taxeras gäller vilka taxeringsenheter de tillhör, 

om de är skatte- och avgiftspliktiga eller inte, vilket taxeringsvärde de ska ha. Till stöd för att 

få fram besluten behövs en klassificering av fastigheternas egenskaper som ålder, storlek, 

standard. Indelningen för klassificering finns i 2 kap FTL. Solkraft har inga egna riktvärden 

för taxering, därför går det inte att taxera verken som en egen typ i dagsläget. Enligt 

tolkningar i lagstiftningen har de befintliga solkraftsfastigheterna taxerats som övriga 

industribyggnader. (Berghök, intervju 2013). 

 

3.1.4 Taxeringens grunder 

Vid fastighetstaxering ska beslut om skatte- och avgiftsplikt, taxeringsindelning, typ av 

taxeringsenhet och taxeringsvärde omfatta fastigheter. Fastigheter definieras som det gör i 

Jordabalken (JB) där jorden är indelad i fastigheter, och sekundärt i fastighetstillbehör, 

byggnadstillbehör och industritillbehör (1:1 FTL). Det som ska taxeras är i första hand 

fastigheten. Viss egendom ska även ingå i fastighetstaxeringen enligt 1:4 FTL. Den egendom 

som ska taxeras är en fastighet som består av jord och är indelad i en fastighet, 

tredimensionell fastighet, 1:1 JB, samt de allmänna fastighetstillbehören, 2:1 JB, 

byggnadstillbehören, 2:2 JB och industritillbehören, 2:3 JB. Vissa typer av lös egendom ingår 

i fastighetstaxeringen, byggnad som ligger på någon annans mark, byggnadstillbehör och 

industritillbehör som ägs av verksamheten och ägs av byggnadens ägare. En anläggning som 

ligger på någon annans mark ska inte taxeras. Enligt JB hör fastighetstillbehören till mark. 

Det gäller särskilda föremål eller anordningar som hör till för stadigvarande bruk.  

Till allmänna fastighetstillbehör räknas byggnad, ledning, stängsel och annan anläggning för 

stadigvarande bruk, träd och växter etc, 2:1 JB. Byggnad eller annan anläggning som är 

uppförd utanför fastigheten hör till om den är avsedd för stadigvarande bruk, 2:1 JB. 
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Byggnadstillbehör tillhör fast inredning om det är lämpad för stadigvarande användning, som 

hiss, ledning för vatten och avlopp, element, etc. Även standardutrustning för bostad som 

sanitetsanläggningar och köksutrustning som spis, kylskåp etc. I 2:3 JB finns regler om 

industritillbehör. Den utrustning som är inrättad för industriell verksamhet hör till fastighet.  

Ägare av fastighet 

En ägare till en fastighet är skatteskyldig till att betala fastighetskatt och inkomstskatt för 

fastigheten samt för avkastning och värde vid produktion. Fastighetsägaren har också 

skyldighet att betala fastighetsavgift (Skatteverket, 2013). Beroende på vem som är ägare till 

fastigheten kan det ha betydelse vid fastighetstaxering, vilken byggnadstyp och taxeringsenhet 

den ska vara indelad i, när skatte- och avgiftsplikt ska bestämmas (Skatteverket, 2013). I vissa 

fall är innehavaren av en fastighet jämställd med en fastighetsägare, 1:5 FTL. 

Fastighetstaxering sker med fastighetens användningsområde och beskaffenhet vid 

taxeringsårets början, 1:6 FTL. Det spelar stor roll vilket syfte och beskaffenhet fastigheten 

har för indelning i byggnadstyp och ägoslag när den ska tilldelas skatte- eller avgiftsplikt och 

vilken typ av fastighetsenhet den ska räknas till. Enligt 1:3 FTL avser taxeringsåret det 

kalenderår som fastighetstaxeringen beslutas för 

Taxeringsenhet 

En elproduktionsenhet som avser ett värmekraftverk utgörs av kraftverksbyggnader samt 

belägen mark och markanläggningar som behövs för elproduktionsverksamheten. De 

grundläggande reglerna återfinns i kapitlet allmänna fastighetstaxeringsregler, tidigare i 

arbetet. Det innefattar även värmekraftverken. Där beskrivs mer ingående hur fastigheter som 

ska taxeras indelas i taxeringsenheter och värderingsenheter. Byggnad för till exempel 

driftpersonal samt tillhörande tomt tillhör inte elproduktionsenheten värmekraftverk. Det 

utgör en särskild taxeringsenhet. Elnät och transformator som tillhör kraftdistributionsnätet 

ingår inte i elproduktionsenheten, utan de består av en specialbyggnad och ska tillhöra en 

egen specialenhet, 2:2 och 4:5 FTL. Det gäller även mark samt rättigheter som hör till 

byggnaden. Varje enhet som producerar elektricitet inom värmekraftverk ska vara en egen 

värderingsenhet, utifrån det ska ett riktvärde tas fram. Mark och andra anläggningar som 

tillhör ett värmekraftverk som utgör en egen värderingsenhet ska också få ett riktvärde. 

Enligt 6:1 FTL ska egendom värderas separat och utgöra en värderingsenhet. 

Ekonomibyggnad av ett större värde ska räknas som en värderingsenhet. I regel ska övriga 

ekonomibyggnader förenas till en egen värderingsenhet.  
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3.1.5 Fastighetstaxering av solkraftverk 

Enligt 2:2 FTL hamnar byggnadstyperna som inte kan klassificeras som något annat i en egen 

kategori som småhus, hyreshus, ekonomibyggnad, kraftverksbyggnad, industribyggnad eller 

specialbyggnad.  

Solkraft räknas inte in i elproduktionsenheterna idag. De är uppdelade i kraftvärmeverk, 

vindkraftverk, kondenskraftverk och kärnkraftverk medan solkraft tolkas tillhöra övrig 

industribyggnad, vilket skulle underlätta så att alla elproduktionsenheter är samlade i samma 

kategori. 

 

3.1.6 Elproduktionsenheter  

De elproduktionsenheter som finns idag räknas alla energikällor in i utom solkraft. Enligt 2:2 

FTL ska produktionsenheten vara inrättad för kommersiell produktion av elektrisk starkström. 

Det innefattar även byggnad för vattenreglering, lagring av bränsle och annan byggnad för 

produktion som räknas till kraftverksbyggnad. Generellt för alla kraftverksbyggnader liksom 

andra fastighetstyper gäller ett värde på minst 50 000 kronor för att räknas som en 

värderingsenhet, 6:2 FTL. De enheter som finns i Sverige idag är en liten grupp på ett antal 

tusen elproduktionsenheter. Kraftverken har ett stort värde och ökar med tiden med stigande 

elpriser.  

 

Värdefaktorer är egenskaper som är knutna till fastigheten som kommer att påverka 

marknadsvärdet (Skatteverket, 2013). Enligt Pagourtzi & Assimakopulous (2003) beror värdet 

för fastigheter på efterfrågan, vad som produceras, samt fastigheter som försäljs vid samma 

tidpunkt. Enligt 5:4 FTL bestäms marknadsvärdet genom att jämföra genomsnittliga priser 

under andra året som fastigheten varit i drift, och marknadsvärdet bestäms utifrån 

prisutvecklingen. Saknas det liknande objekt på liknande fastigheter är det möjligt att 

efterlikna exempel för att få fram information (Pagourtzi & Assimakopulous 2003).  

 

Kraftverken som ingår i elproduktionsenheterna delas in i två huvudgrupper: vattenkraftverk 

och värmekraftverk. I värmekraftverk räknas blandade typer av värmekraftverk in: 

 

 Kärnkraftverk 

 Kraftvärmeverk 

 Vindkraftverk 
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 Kondenskraftverk 

 

Vid värdering av ett värmekraftverk utgår värdet i nybyggt skick samt de värdefaktorer som 

ska tagas hänsyn till vid riktvärdebestämningen. 15:12 FTL behandlar värdefaktorerna. 

Totalvärdet för ett nybyggt värmeverk ligger till grund för hur riktvärdena ska utformas för 

kraftverksbyggnaderna och för belägen mark. De räknas fram genom två värdefaktorer, vilken 

effekt som värmekraftverket har och vilken typ kraftverket tillhör. Den installerade effekten 

anges i kilowatt och är vilken kapacitet som verkets aggregat har.  

3.1.7 Värderingsmodell 

Värderingsmodell för värmekraftverk, med undantag solkraftverk, medför värmekraftsverkets 

totala värde i nybyggt skick. Enligt 15:14 FTL, totalvärdet av ett helt nytt värmekraftverk 

fastställs produkten av kraftverkets installerade effekt i kilowatt samt ett värde per kilowatt 

installerad effekt.  

Enligt 15:13-15 §§ FTL, beskrivs värderingen av värmekraftverk i tre steg (Skatteverket, 

2013) : 

 

 För ett nyinstallerat värmekraftverk ska den installerade bruttoeffekten i kilowatt 

bestämmas med återinskaffningskostnaderna som utgångspunkt. Det anges i 

installerad effekt i kronor/kilowatt och varje klass av värdefaktorn får ett värde för 

varje typ av värmekraftverk.  

 Riktvärdet för marken räknas fram genom 1,5 procent av det angivna totalvärdet i 

nybyggt skick. 

 Riktvärdet för kraftverksbyggnaderna till ett värmekraftverk tas med i beräkningen i 

nybyggt skick genom att 73,5 procent av dess totalvärde multiplicerat med en 

nedskrivningsfaktor, vilket är en värdeminskning som uppkommit när kraftverket togs i 

bruk och året innan den allmänna fastighetstaxeringen äger rum. 

 

Enligt 1:34 FTL används ortsprismetoden för värmekraftverken, vindkraftverk samt 

kondenskraft och för att avgöra riktvärdeangivelserna av värdet per kilowatt. 

Avkastningsberäkningar används som underlag för att beräkna genomsnittliga elpriser och 

nödvändiga kostnader under första året samt de fem senaste åren. Avkastningsberäkning 

grundas på elpriser som fastsälls vid den nordiska elbörsen samt under samma tidsperiod de 

samt de genomsnittliga löpande kostnaderna under samma tidsperiod. Det sannolika 
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försäljningspriset sätts till 75 procent på den allmänna marknaden av fastighetens 

marknadsvärde (Skatteverket, 2013). 

3.1.8 Bidrag 

Enligt Sarynski, Larrieu & Shrimali (2012) kommer det stöd som solenergin fått framför allt 

från staten. De ekonomiska incitamenten har en positiv inverkan på investering av solkraft för 

utveckling och investering.  

3.1.9 Elcertifikat  

Målet med elcertifikaten är att öka förnyelsebar elproduktion med 25 terawattimme i Sverige 

fram till år 2020. Elcertifikat är ett ekonomiskt stöd för de som producerar förnyelsebar 

energi. Det ska uppnås genom en lagstadgad kvot på efterfrågan av elcertifikat av staten 

(SKM, 2013). 

 

Enligt 2:7 lagen om elcertifikat, har ett verk rätt till att få elcertifikat som mest i 15 år, från det 

året som kraftverkets startår, därefter försvinner elcertifikatet. Efter 15 år tas elcertifikatet bort 

och fastighetstaxeringen anpassas efter det för vindkraftverk där elcertifikatet är inräknat 

(Berghök intervju, 2013) Elcertifikat har funnits i Sverige sedan 2003 och är ett ekonomiskt 

stöd för utbyggnaden av förnyelsebar energi. För varje megawattimme producerad el får 

producenten ett elcertifikat av staten. Elcertifikaten säljs på öppen marknad där priset är 

marknadsbaserat (Energimyndigheten, 2012). 

 

Systemet grundar sig på för varje producerad megawattimme får producenterna elcertifikat, 

samtidigt har varje elhandelsföretag en skyldighet att införskaffa en viss mängd elcertifikat i 

förhållande till sin försäljning och nyttjande av el. Det ger producenten en extra förtjänst 

utöver intäkterna från elförsäljningen. Det innebär att de förnyelsebara energikällorna har en 

möjlighet att kunna konkurrera med icke förnyelsebara källor (Svensk Energi, 2012b).  

Kostnaden för elcertifikat ingår i det totala elpriset. Priset för elkunden beräknas 2010 uppgå 

till 6,3 öre per kilowattimme till följd av elcertifikatsystemet (Svensk Energi, 2012b). 

 

3.1.10 Färdplan 

Naturvårdsverket lämnade in ett underlag till regeringen för hur Sverige skulle kunna 

reducera växthusgaserna till noll år 2050. Sverige ska ha en nationell färdplan för att kunna 

uppnå visionen (Miljödepartementet, 2013c).  
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EU lade fram sitt förslag om färdplan för att minska koldioxidutsläppen år 2050 med 80 – 95 

procent under de nivåer som förekom under året 1990 och därmed konkurrera ut de fossila 

bränslena utan att få en negativ effekt på energiförsörjningen eller skada konkurrenskraften. 

Genom att bland annat effektivisera energin kan miljövänlig energi på lång sikt bli billigare 

än fossila bränslen. Genom att välja en energimix av förnyelsebar energi, modernisera 

infrastrukturen så det inte blir dyra omställningar i framtiden och satsa på en gemensam 

energimarknad för att sänka energikostnaderna och se till att trygga elförsörjningen är 

målsättningar som kan behöva göras. Elpriserna förväntas stiga i framtiden och därför har EU 

redan nu möjlighet att investera i smarta elnät och bättre teknik för att kunna producera 

effektivare, överföra och lagra energin. Fördelarna kommer att väga upp nackdelarna genom 

de långsiktiga investeringarna i den europeiska ekonomin, där nya jobbtillfällen skapas och 

importen av el kommer att minska. Under kommande år kommer förslag läggas som bygger 

på färdplanen som kommer att handla om gemensam marknad, förnyelsebar energi samt 

kärnkraft (Europeiska kommissionen, 2013).  
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4. Resultat  
I det här avsnittet kommer fokus att ligga på huruvida en framtida klassificering och värdering 

kan ge underlag till en möjlig etablering av solkraft i Sverige.  

I intervjustudien finns den kvalitativa information som samlades in genom intervjuer. Syftet 

var att få material och information som kan sättas i perspektiv till litteraturstudien.  

4.1 Intervju med Jan Berghök, 2013-05-16, Skatteverket 
Berghök jobbar med fastighetstaxeringsfrågor, inom Skatteverket, där han har specialiserat 

sig mer på vindkraft inom elproduktionsenheterna. 

Det förekommer ett problem inför framtiden att det saknas riktlinjer för hur storskalig solkraft 

ska klassificeras och värderas. Det finns inga riktvärden för solkraft i dagsläget. Detta troligen 

på grund av att för några år sedan var solkraften nästan obefintlig, och behovet fanns inte. 

Enligt Berghök ska de fristående solkraftverken klassificeras och värderas som övrig 

industribyggnad. Problematiken uppstår när solcellerna sitter på en annan byggnad, där 

fastigheten har ett värde och solcellerna får ett annat och där solcellerna kan överstiga värdet 

på den byggnad den sitter.  Ägs fastigheten av en annan person blir värderingen komplicerad. 

I dagsläget finns det en brist i lagstiftningen hur ett taxeringsvärde ska sättas och hur de ska 

klassificeras och värderas. 

 

I dagsläget finns det inga riktvärden för solkraft och kan därför inte taxeras som en egen 

enhet. En av orsakerna kan vara att för några år sedan fanns det inga solkraftsfastigheter av 

betydelse som producerar el för den kommersiella elmarknaden. Solkraftsfastigheter räknas 

idag när de ska taxeras som övrig industribyggnad.  

Fastighetskatten på solkraftsfastigheter är satt till 0,5 procent, likvärdigt med 

industrifastigheter. Elproduktionsenheterna har också en fastighetsskatt på 0,5 procent bortsett 

från vindkraft som har 0,2 procent, där uppdelningen för mark respektive för byggnad är 0,2 

procent vardera, och är det samma ägare är den satt till 0,2 procent för både mark och 

byggnad.  

Staten får inte gynna enskilda företag eller en bransch om det inte är av mindre omfattning. 

Solkraft borde gynnas av samma fastighetsskatt. Även om fastighetsskatten i sig inte har 

betydelse för utbyggandet av solkraftverk, eftersom den är liten, även om det kan vara 

problematiskt för ett nybyggt solkraft att gå runt. En ändring av fastighetskatten tillförmån för 
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solkraft är i dagsläget av mindre betydelse på grund av att solkraftsbyggnaderna är små och 

fastighetsskatten kommer att bli relativt låg till deras produktion och intäkter. Det är en 

politisk fråga, och enligt Berghök därför borde den anpassas för att gynna förnyelsebar energi. 

Solkraftsfastigheter har inga egna riktvärden för taxering, därför går det inte att taxera 

kraftverken som en egen typ i dagsläget. De fristående solkraftverken taxeras idag som övrig 

industribyggnad enligt industrimetoden. De värderas antingen genom avkastningsmetoden 

eller med produktionskostnadsberäkning. I 90 procent av fallen används avkastningsmetoden, 

så även på solkraftsfastigheter. Avkastningsmetoden använder sig av värdefaktorer som 

lokaltyp, storlek, underhåll, ålder och standard. Solkraft klassificeras genom att beräkna hur 

mycket investeringen kostar för själva installationen och vilket år den byggdes och när den 

togs i drift. I framtiden är det möjligt att klassificera solkraft som vindkraft där markvärdet 

och byggnadsvärdet tas hänsyn till och avskrivning på ålder samt drift och 

underhållskostnader är med i beräkningen.  

Avsaknaden av riktvärden för solkraft innebär att de räknas som övriga industribyggnader. 

4.1.1 Lagändring av solkraft i framtiden 

För att underlätta för taxering av solkraft skulle ett förtydligande av riktvärden för 

klassificering och värdering vara fördelaktigt, vilket idag är svårtolkat med dagens 

lagstiftning. Lagstiftningen är otydlig och skatteverket har gjort en egen tolkning som inte är 

rättsligt prövad. Fastighetsskatten i sig är inte så stor så det kommer förhindra investering av 

solkraft med den gamla skattesatsen. Men en sänkning av skatten till 0,2 procent innebär 

nästan en halvering av skatten, vilket kan vara positivt för utvecklingen och främja den 

förnyelsebara energin. Fastighetsskatten för solkraft ligger på 0, 5 procent i dagsläget, och 

värderas och klassificeras idag som övrig industribyggnad.  

 

4.2 Intervju med Tommy Johansson, 2013-05-16, Solel i Sala Heby, 

ekonomisk förening 
 

Stödet för solenergin har minskat kraftig de senaste fyra åren. 2009 var stödet 60 procent av 

investeringskostnaderna. Idag är stödet nere på 35 procent. Enligt Johansson innebär det att de 

måste hitta andra sätt till att investera när bidraget blir lägre, ett sätt är att hitta nya 

medlemmar till den ekonomiska föreningen som betalar andelsavgift. Bidraget betalas inte ut 

på en gång utan fördelas ut allt eftersom fram till 2016. 107,5 miljoner har hittills betalats ut. 
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Vid en investering i ett nytt solkraftverk är bidraget begränsat och maximalt kan 1,2 miljoner 

och delas ut beroende på kostnaden av investeringen. Det innebär att vid en investering är det 

bättre att hitta andra lösningar genom att dela upp anläggningen så att det byggs en stor samt 

en mindre i anslutning till varandra och på så sätt få ut maximalt för den större och även få ut 

bidrag för den mindre.  

 

Underhållet på solkraftverket är billigt med en livslängd på 20 – 25 år. Det negativa med 

solenergin är att investeringskostnaderna är hög, men det jämnar ut sig på lång sikt och blir 

lönsam.  

 

4.3 Intervju med Andreas Gustavsson, 2013-05-21, Energimyndigheterna 
Gustavsson jobbar med teknik, forskning och finansiering av utvecklingsprojekt inom 

Energimyndigheterna.  

 

De bidrag som solkraft kan få är ett forskningsstöd som stödjer olika projekt som är uppdelat i 

tre delar, stöd för grundforskning, tillämpad forskning och experimentell forskning. De 

bidragen riktar sig mot universitet och kommersiella företag. Det innefattar alla kraftslag som 

sol, vind och vatten. Det bidrag som riktar sig mot solkraftverk är ett investeringsstöd som ska 

vända sig mot privatpersoner och företag. De täcker 35 procent av investeringskostnaden. 

Stödet för solenergin har minskat kraftig de senaste fyra åren. År 2009 var stödet 60 procent 

av investeringskostnaderna. Idag är stödet nere på 35 procent. Det är förklaringen till att 

solpanelerna har blivit billigare och investeringskostnaden sjunkit. Enligt Gustavsson är det 

stöd som finns i Sverige för installation av solceller satt till 210 miljoner kronor. Det är 

begränsat till 2016. Den summan är bestämd och planeras inte att utökas mer i dagsläget. Det 

är länsstyrelsen som ansvarar för ansökan och behandlar i den ordning som ansökningarna 

kommer in. De fördelar pengarna i takt med att ansökningarna skickas in. Stödet för 

solenergin har minskat kraftig de senaste fyra åren.  
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5. Diskussion 
I det här avsnittet diskuteras det insamlade materialet med intervjustudien som återfinns i 

kapitel 3 och 4. 

5.1 Framtidens energi lönsam 
Enligt Johansson (2013) är en investering av solkraft lönsam. Solkraft har stora möjligheter 

att etablera sig i Sverige.  Investeringskostnaden och de låga underhållskostnaderna skapar en 

långsiktig möjlighet för solkraft. De bidrag som finns att tillgå underlättar vid en investering 

även om de har minskat. Det beror enligt Gustavsson (2013) på billigare 

investeringskostnader. I Sverige finns det goda möjligheter för solenergi. Den kommer inte att 

kunna konkurrera ut användandet av kärnkraft och smutsig el men den kan fungera som ett 

komplement. Under sommarhalvåret när solen skiner som mest fungerar solkraft utmärkt och 

kan producera mycket energi. Vindkraftverk fungerar som bäst under den period på året som 

solkraftverk fungerar som sämst. Både solkraft och vindkraft kan bidra till att Sveriges 

energiportfölj breddas och består av en större andel av förnyelsebar energi. Målsättningen är 

att minska ner användandet av kol och olja till år 2050 med 50 procent, för att lyckas behövs 

ytterligare alternativ till den förnyelsebara energin. Solkraft har stora möjligheter. Fördelarna 

med solkraft jämförelsevis med andra förnyelsebara energikällor, exempelvis vindkraft är att 

den inte påverkar landskapsbilden och avger inget buller som kan störa närboende och varken 

djur- eller växtliv tar skada av solkraft. 

5.2 Klassificering och värdering av solkraft 

I Sverige ska alla markägare betala fastighetsskatt, beroende på vilken typ av mark den tillhör. 

Problemet är att det saknas riktlinjer för hur solkraftsfastigheterna ska klassificeras och 

värderas vid en framtida utbyggnad enligt Berghök (2013). 

 

Enligt Berghök (2013) skulle en tydligare klassificering och värdering vara fördelaktigt för 

solkraft och dess utveckling eftersom den är otydlig och svårtolkad i dagsläget. En 

omtolkning av lagastiftningen skulle också vara fördelaktig enligt Berghök (2013) om solkraft 

tillhörde de övriga elproduktionsenheterna. Det skulle innebära att olika aktörer på marknaden 

skulle få lättare uppfattning hur solkraftsfastigheterna skulle kunna klassificeras och värderas, 

och på så sätt få fram ett marknadsvärde, vilket underlättar till exempel vid en försäljning och 

värdering.  
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Fastighetstaxeringen i sig kommer inte att påverka expansionen av solkraft. I dagsläget är 

solkraftsfastigheterna så små så att fastighetsskatten ligger på ett par tusen kronor, med 

fastighetsskatten på 0,5 procent. Skulle den skattesatsen som vindkraftverk införas skulle 

skatten halveras. Men en sänkning av fastighetsskatten visar att den förnyelsebar energi 

gynnas. Sen tillkommer de övriga energiskatterna som kan ifrågasättas om det bör finnas 

skattelättnader som gynnar den förnyelsebara energin. För ett helt nytt företag kan det ha 

betydelse, med höga investeringskostnader. En tydligare klassificering och värdering skulle 

underlätta för både företag och för myndigheter för att få fram ett marknadsvärde och för 

värdering och taxering. En anpassning av lagen skulle förenkla och förtydliga tolkningen av 

solkraftsfastigheter. 
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6. Slutsats 
Behovet av klassificering och taxering för solkraftsmarknad kan i framtiden komma att bli 

viktigt för taxering och marknadsvärdet. Solkraft förespås en ljus framtid och det anses ha 

goda förutsättningar ekonomiskt. Ett förtydligande av lagstiftningen kan behöva ses över i 

framtiden. Det skulle underlätta för solkraft att få till en lagändring och tillhöra de övriga 

elproduktionsenheterna och taxeringenheterna. Det skulle underlätta expansionen av 

kommersiella solkraftsanläggningar i framtiden när det finns tydliga lagar och riktlinjer kring 

solkraftsfastigheter för företagare och olika typer av myndigheter. Genom att undersöka 

klassificering och värdering av vindkraft kan det underlätta för att ta fram liknande riktlinjer 

och användas för solkraft. 

 

För att kunna uppfylla den målsättning som Sveriges regering satt kommer det att behöva 

göras fler åtgärder än att sänka energiskatten och avgifterna som de förnyelsebara 

energikällorna får betala. Vindkraft har redan fått skattelättnader när det gäller 

fastighetsskatten, vilket kan ha stor betydelse för deras utveckling. Vindkraft är mer beroende 

av marken och vindförhållandena, jämförelsevis med solkraft. Solkraft har många fördelar 

jämfört med vindkraft, och allmänheten ser mer positivt på solkraft. Den skadar inte djur- och 

växtliv eller påverkar naturbilden. Ett solkraftverk kan placeras i stort sett var som helst bara 

det finns tillgång till sol. 

6.1 Framtida möjligheter 

För att underlätta tolkningen av lagstiftningen av FTL kan en lagändring behöva göras. Vilket 

innebär att alla energiproduktionsenheter är samlade. Solkraft får egna riktvärden som 

underlättar vid klassificering, taxering och framtagande av marknadsvärde.  
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Bilaga 1 
Intervjufrågor till Tommy Johansson, ordförande Solel i Sala och Heby ekonomisk förening 

1. Presentera dig själv och din roll som ordförande? 

2. Vad har föreningen för funktion? 

3. Vad har föreningen för målsättning? 

4. Hur ser bidragen ut vid installation av solpaneler? 

5. Är installationerna lönsamma? 

6. Tycker du att regeringen kan göra något för att det ska vara lönsamt? 

7. Vilka avgifter, skatter och bidrag har ni? 

 

Intervjufrågor till Jan Berghök, Skatteverket 

1. Beskriv kortfattat din bakgrund och din roll på skatteverket? 

2. Hur ser beskattningen ut idag på vindkraft respektive solkraft? 

3. Är fastighetskatten rimlig som den ser ut idag? Hur kan den anpassas till solkraft? 

4. Hur ser du på beskattning av solenergi i framtiden? 

5. Är det lönsamt att investera i solkraft med dagens skattesystem? 

6. Finns det någon risk att man förstör möjligheterna med att investera i solkraft med 

dagens skattesystem ser ut? 

7. Hur klassificeras vindkraftverk? 

8. Hur klassificeras solkraftverk? 

9. Är det lämpligt att använda liknande klassificering som används för vind som för sol? 

 

Intervjufrågor till Andreas Gustafsson, Energimyndigheten 

1. Berätta om din bakgrund och din roll på energimyndigheten? 

2. Vad gör ni för att stödja utvecklingen och utbyggnaden av solkraft? 

3. Hur ser bidragsdelen ut idag? 

 

 

 

 


