
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Elcertifikatsystemet är ett stödsystem 
som införts för att öka produktionen av 
förnybar el. Certifikaten kan utfärdas 
till elproducenter som producerar mer 
än 1 MWh förnybar el varje år.  
 
Energimyndigheten utfärdar ett 
elcertifikat per varje producerad MWh. 
Det motsvarar 1000 kWh, vilket kan 
produceras från de flesta anläggningar 
med en effekt på 1,5 kW eller mer.  
 
När en anläggning har godkänts för 
elcertifikat, har denna rätt att använda 
detta i upp till 15 år.  
 

Elcertifikat  
för elproduktion 

från solceller 
 



Manualen är framtagen av GreenMatch.se. Juni 2015. 

 
1 

Så ansöker du om elcertifikat 
När du ansöker om elcertifikat, ska du också ansöka om ett certifikatkonto. Du kan också ansöka 
om ursprungsgaranti i samband med elcertifikatet.  
 
Elcertifikat 
Ett certifikat per 1000 kWh producerad solel 
 
Certifikatkonto 
Kontot används för att administrera tilldelning och försäljning av elcertifikat. 
 
Ursprungsgaranti 
Säkerställer vilken energikälla elen kommer från - i detta fall solenergi. 

 
Ansökan via brev eller elektroniskt på Energimyndighetens hemsida 
Elektronisk ansökan 
Elektronisk ansökan kräver behörighet till e-tjänsten EUGÉN, samt en e-legitimation. Här kan du 
göra en elektronisk ansökan om elcertifikat. 
 
Ansökan via brev 
Om du skickar ansökan per ska originaldokumenten med ansökan om elcertikat och 
certifikatkonto ska skickas in.  
 
Ladda ner samtliga blanketter för att rapportera en ny solcellsanläggning.  
 
 

Vem köper elcertifikaten? 
Det är främst elleverantörer med såkallad kvotplikt som köper elcertifikaten. Kvotnivåerna 
bestäms utifrån elförsäljningens eller elkonsumtionens mängd, främst för elleverantörer, men 
också elintensiva industrier.  
 

Du måste vara momsregistrerad 
När du säljer överskottsel måste du vara momsregistrerad. Det beror på följande:  
 När du säljer överskottsel till elhandelsbolag får du betalt per kWh inkl. moms.  
 Momsen ska tillbaka till staten.  
 Du registrerar mottagen moms på Skatteverkets hemsida och betalar sedan in beloppet.  
 
Ladda ner blanketten för momsregistrering och skicka in denna till Skatteverket.  
 

Varför ska du ansöka om elcertifikat? 
 

 Som elkund betalar du kostnaden för elcertifikaten. Denna kostnad ligger i snitt på 2,8 
öre per kWh, motsvarande 280 kronor för 1000 kWh. Som elproducent är det därmed 
din rättighet att ansöka om och sälja elcertifikat.  

 
 Idag finns mellan 3000 och 4000 solcellsanläggningar av varierande storlek. Av dessa är 

det endast 1294 som innehar elcertifikat. 
 
För varje 1000 kWh producerad solel kan du ansöka om ett elcertifikat, vilket du kan sälja. 
Medelpriset för ett elcertifikat var 182,3 kronor för perioden 12 maj 2014 till 12 maj 2015.  

https://www.energimyndigheten.se/E-Tjanster/Elcertifikatsystemet/
https://www.energimyndigheten.se/E-Tjanster/Elcertifikatsystemet/
https://www.energimyndigheten.se/Global/F%C3%B6retag/Elcertifikat/Formul%C3%A4r/Ans%C3%B6kan%20om%20elcertifikat%20ursprungsgarantier%20och%20kontoanm%C3%A4lan%20med%20anvisningar%20sist.pdf
https://www.skatteverket.se/download/18.7afdf8a313d3421e9a926/1362383994499/462032.pdf
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Steg 1: Ansökan om tilldelning av elcertifikat 
 

Så fyller du i ansökan 

Bilaga A1  Obligatorisk 

Bilaga B1  Nya solcellsanläggningar 

 

Bilaga A1 

1. Ansökan avser 

2. Sökande 

3. Grunduppgifter 

4. Nätägare/rapporterande företag 

5. Bifogade dokument 

6. Medgivande 

7. Övriga upplysningar 

8. Underskrift av samtliga innehavare 

 

1. Ansökan avser 

a) Om din solcellsanläggning inte har godkänts för elcertifikat, fyll i den vänstra kolumnen.  

b) Om du idag innehar elcertifikat ska du fylla i den högra kolumnen.  

2. Sökande  

a) Ange personuppgifter.  

b) Under innehav (%) ska du ange hur stor del av anläggningen du äger. Om ni till exempel är två 

som gemensamt har investerat i solcellsanläggningen, fyller du i 50 procent. Uppmärksamma att 

du då endast får ett elcertifikat när anläggningen har producerat 2000 kWh, eftersom det delas 

mellan två personer.   
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3. Grunduppgifter 

a) Anläggningsnamn avser namnet du har givit anläggningen .  

b) Antal produktionsenheter avser hur många enheter, exempelvis solpaneler, som finns bakom 

mätenheten.  

c) Beräknad förnybar normalårsproduktion. 

d) Fastighetsbeteckning kan till exempel vara: Ekängen 129:56.   

 

3a. Uppgifter om mätning 

a) Nätområdes-ID  3 tecken för nätområdet. För icke koncessionspliktigt nät skriver du “IKN”. 

b) Anläggnings-ID  EAN-kod med 18 tecken.  

c) Ediel-ID  Rapportörens ID-nummer vid kommunikation med Svenska Kraftnät.  

d) Mäts anläggningens elproduktion per timme?   

Elproduktionen måste mätas varje timme för att vara berättigad till elcertifikat.  

e) Rapporteras produktionen i anslutningspunkt till koncessionspliktigt nät? 

Om du har en elmätare i direkt anslutning till solcellerna, ska du kryssa i nej. Om du inte har en 

separat elmätare är produktionen i anslutning till koncessionspliktigt nät.  
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Elmätare i anslutning till elnätet: Överskottselen registreras. 
Exempel: Du producerar 4500 kWh per år, varav 3000 kW går till egen elförbrukning. 1500 kWh 

går ut till elnätet. Du kan få ett elcertifikat. 

 

Elmätare i direkt anslutning till solcellerna: All producerad el registreras. 
Exempel: Du producerar 4500 kWh per år, varav 3000 kW går till egen elförbrukning. 

Med elmätare i direkt anslutning till anläggningen kan du få upp till 4 elcertifikat.  

 

  
 
4. Nätägare/rapporterande företag 

Exempelvis elnätsföretaget, såsom EON eller Telge Energi.  

 
 
5. Bifogade dokument 

Bilaga B1 ska bifogas om anläggningen är ny och oregistrerad.  

 

6. Medgivande 

Välj om din anläggning ska synas på Energimyndighetens hemsida.  

 

7. Övriga upplysningar 
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8. Underskrift av samtliga innehavare 
Om ni är flera som är delägare i solcellsanläggningen, ska samtliga parter skriva under 
blanketten.  
 

 

Bilaga B1  
 

Beskrivning av produktionsenhet: Kryssa i “Sol”. 

a) Enhetens namn är namnet du givit anläggningen.  

b) Drifttagningsdatum är datumet då någon del av anläggningen togs i drift.  

c) Installerad effekt mäts i kW, där 5 kW beräknas ge 4500-5200 kWh solel per år.  

d) Fastighetsbeteckning är samma uppgift som lämnades i 3 d), bilaga A1.  

 
 
  



Manualen är framtagen av GreenMatch.se. Juni 2015. 

 
6 

 

Steg 2: Ansök om certifikatkonto 

 
Här laddar du ned blankett för certifikatkonto. 

 
1. Anmälan avser   

Certifikatkonto kan öppnas både för fysiska och juridiska personer.  

 

2. Kontohavare   

Som ägare av solceller, ska du kryssa i den vänstra rutan.  

 

3. Kontoansvarig   

Administratör som har direkt åtkomst till kontot i CESAR. 

 

4. Kontaktperson fakturering   

Om annan person än kontohavaren ska vara kontaktperson.  

 

5. Underskrift (firmatecknare)   

Underskrift av de som får företräda kontohavaren.  
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Steg 3: Ursprungsgaranti 
 
1. Sökande 
 
1. a Kontaktperson 
 
2. Uppgifter om mätning 
 

 
 
3. a) Investeringsstöd kan erhållas i form av solcellsstöd.  
 
4. Bifogade dokument/formulär 
 
5. Övriga upplysningar 
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6. a) Om solcellsanläggningen innehar flera ägare, ska samtliga skriva under här.  
 

 


