Information om stöd för
investeringar i solvärme

Vad kan du få stöd till?

Stödet gäller alla installationer av solvärme oavsett var du installerar
dem.

Vem kan få stöd?

Den som investerar i solvärme, t.ex. i bostadshus, i bad- och campinganläggningar eller vid industriella processer.

Några förutsättningar
för stöd

• Installationsarbetena har påbörjats tidigast den 1 januari 2009.
• Solvärmeanordningen är glasad och har vätska som värmebärare.
• Solfångaren uppfyller vissa kvalitetskrav (se nedan).
• Solfångarens årliga värmeutbyte är beräknat på visst sätt (se
nedan).

Stödets storlek

Stödets storlek är beroende av solfångarens årliga värmeutbyte. Stöd
lämnas i princip med 2 kronor och 50 öre för varje kilowattimme per år
som solfångaren producerar. Formeln för beräkningen ser ut så här:
Solfångarmodulens årliga värmeutbyte i kWh x antal moduler x 2
kronor och 50 öre.
Stödets storlek är begränsat uppåt till:
maximalt 7 500 kr per lägenhet i småhus
maximalt 3 miljoner kr per projekt
Observera att stödet är rambegränsat och kan bara ges så länge de
avsatta pengarna räcker!

Andra stöd

Du kan inte få stöd till en åtgärd om du har fått annat statligt eller kommunalt stöd för samma åtgärd.

Försäkringsersättning

Du måste lämna uppgift i ansökningsblanketten om du har fått försäkringsersättning till åtgärden. Då görs avdrag från stödbeloppet med
den summa du har fått.

Solfångarens årliga
värmeutbyte

Solfångarens årliga värmeutbyte ska beräknas enligt 5 § i Boverkets
föreskrifter, BFS 2009:2. Föreskrifterna hittar du på Boverkets webbplats, www.boverket.se.

Kvalitetskrav

Solfångaren ska uppfylla vissa kvalitetskrav. Kvalitetskraven är uppfyllda om:
• solfångaren är certifierad enligt Solar Keymark och
• ett ackrediterat provningslaboratorium har beräknat det årliga värmeutbytet enligt 5 § i Boverkets föreskrifter, BFS 2009:2.
Kvalitetskraven är också uppfyllda om:
• solfångaren är certifierad av ett certifieringsorgan för produkter,
som visar att solfångaren, utan att vara märkt med Solar Keymark,
uppfyller de tekniska kraven för Solar Keymark och
• ett ackrediterat provningslaboratorium har beräknat det årliga värmeutbytet enligt 5 § i Boverkets föreskrifter, BFS 2009:2 och ett
certifieringsorgan har kontrollerat beräkningen.
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Under perioden den 1 januari 2009 till den 1 januari 2011 är kvalitetskraven också uppfyllda om:
• solfångaren uppfyller kraven i den inledande kontrollen för P-märkning enligt SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts, bestämmelser
och
• har ett årligt värmeutbyte beräknat antingen enligt 4 § i Boverkets
föreskrifter, BFS 2000:16, eller enligt 5 § i Boverkets föreskrifter,
BFS 2009:2.
En lista på solfångare som uppfyller dessa krav finns på SP:s webbplats, www.sp.se
Bygglov

Installation av en solfångare kan kräva bygglov. Kontakta därför byggnadsnämnden i din kommun innan du beställer solfångaren.

Beslutsgången

1. Du ska lämna din ansökan om stöd till länsstyrelsen i det län där
solvärmeanordningen ska installeras.
2. Länsstyrelsen beslutar därefter om den ska bevilja dig stöd eller
inte. Om länsstyrelsen beslutar att bevilja dig stöd, får du tillsammans med beslutet även en blankett för begäran om utbetalning av
stödet.
3. Du ska lämna din begäran om utbetalning till länsstyrelsen.

När ska ansökan om stöd
lämnas?

Du måste komma in med din ansökan om stöd
• för företag: innan projektet påbörjades,
• för sökande som inte är företag: inom sex månader från det att
projektet påbörjades.
Med företag förstås i detta sammanhang;
varje enhet som utövar verksamhet som består i att erbjuda varor eller
tjänster på en viss marknad, oavsett enhetens rättsliga form, om den
bedrivs i enskild eller offentlig regi och oavsett om verksamheten
bedrivs i vinstsyfte eller inte.

När ska begäran om utbetalning lämnas?

Du måste komma in med din begäran om utbetalning
• inom sex månader från det att projektet, enligt länsstyrelsens beslut, senast ska vara slutfört.
I din begäran om utbetalning ska du lämna uppgifter om kostnaderna
för den solvärmeanordning, som du har installerat. Begär därför redan
när du beställer din solfångare att din entreprenör/leverantör delar upp
fakturan i följande delposter:
• solfångare,
• ackumulatortank,
• övrigt material för solvärmeanordningen,
• arbetskostnad för solvärmeanordningen.

Påbörjande och slutförande

Ett projekt anses påbörjat när själva arbetet med installationen av
solvärmeanordningen påbörjas.
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Det är således inte tidpunkten för beställning eller projektering respektive slutbesiktning eller faktura som är avgörande för bedömningen av påbörjande respektive slutförande, utan i stället det rent faktiska
arbetet med installationen av solvärmeanordningen.
Vem får stödet?

Stödet betalas ut till den som investerat i solvärme.

Stödet kan återkrävas

Stödet kan återkrävas om:
• den som ansökt om stöd genom oriktiga uppgifter eller på annat
sätt orsakat att stödet lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
• stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt belopp
och mottagaren skäligen borde ha insett detta,
• det visar sig att att det inte funnits förutsättningar för stödet och
den som ansökt om stödet borde ha insett detta, eller
• villkoren för stödet inte följts.

Uppföljning och utvärdering

Stödet följs upp och utvärderas. Ett antal stödmottagare kommer att
behöva lämna uppgifter för uppföljning och utvärdering efter att de
fått stödet. Om du får en sådan begäran måste du svara på frågorna.
Annars kan stödet återkrävas.

Mer information

Om du har frågor om detta stöd ska du vända dig till länsstyrelsen.
Adress och telefonnummer hittar du på länsstyrelsernas gemensamma webbplats www.lst.se.

Bestämmelser

Förordningen (2008:1247) om stöd för investeringar i solvärme.
Boverkets föreskrifter och allmänna råd (BFS 2009:2) om stöd för
investeringar i solvärme.

Fakta om Boverket

Boverket är nationell myndighet för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende. Vi arbetar på uppdrag av riksdag och
regering för att människor ska få möjlighet till ett bra vardagsliv i ett
hållbart samhälle.
En viktig del i vårt arbete är statens stöd. I detta fall stöd för investeringar i solvärme.
Har du frågor om stödet vänder du dig till din länsstyrelse. Boverket
är den centrala myndighet som bl.a. hanterar överklagningar av läns
styrelsens beslut.
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Blankett nr: 1168 utg 1, Boverket  februari 2009

Ett projekt anses slutfört när arbetet med installationen av solvärmeanordningen har slutförts.

