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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 oktober 2022 beretts tillfälle att 

yttra sig över promemorian Förstärkt skattereduktion för installation av solceller. 

Sammanfattning 

Advokatsamfundet, som ifrågasätter den korta remisstiden, har ingen erinran mot 

förslaget i promemorian om att privatpersoner medges högre skattereduktion för 

installation av viss typ av grön teknik.  

Synpunkter 

Såsom påtalats av Advokatsamfundet i tidigare yttrande över skattereduktion för 

installation av grön teknik,1 omfattas bostadsrättsinnehavare bara i viss mån av den 

nuvarande och den förslagna lagstiftningen, vilket dock synes vara en konsekvens som 

förutsetts.  

Advokatsamfundet noterar att den höjda subventionsgraden för installation av solceller 

enligt förslaget inte avser hushåll i bostadsrätt i flerfamiljshus. Detta eftersom den 

föreslagna bestämmelsen utesluter installationer som utförs i gemensamma utrymmen 

                                                        
1 Se Advokatsamfundets remissyttrande den 12 juni 2020 över promemorian Skattereduktion för installation av 

grön teknik. 
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i en bostadsrättsförening och där nyttan av installationen tillfaller flera än 

bostadsrättsinnehavarens egen bostadsrätt.  

Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB), uppdaterad den 21 april 2021, finns 

drygt 4,8 miljoner hushåll i Sverige. Av dessa bor ca 2,1 miljoner hushåll i småhus; de 

flesta privatägda, medan ca 1 miljon bor i bostadsrätter. Advokatsamfundet konstaterar 

mot denna bakgrund att förslaget, genom att undanta bostadsrätter från 

skattereduktionen, således utesluter ca en tredjedel av de svenska hushållen från 

möjligheten att kunna nyttja en subvention vars huvudsakliga syfte är att uppmuntra 

och underlätta installation av grön teknik. Om det egentliga och huvudsakliga syftet 

med subventionen är att uppmuntra en övergång till grön teknik och subventionen 

därtill nu höjs genom förslaget, borde det ligga i samhällets intresse att så många 

hushåll som möjligt får möjlighet att med subvention kunna installera grön teknik.  

I övrigt hänvisar Advokatsamfundet till de synpunkter som framförts i tidigare 

remissyttrande.  
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