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Energianvändning i världen
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Förnybara

Datakälla: BP Statistical Review of World Energy 2020

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf


Solenergi - tillgång
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Källa: Perez, A Fundamental Look At Supply Side Energy Reserves For The Planet. 2015.

http://asrc.albany.edu/people/faculty/perez/2015/IEA.pdf


+ I särklass störst tillgång och bäst 
fördelad över jorden av alla 
energikällor

+ Tillgänglig lokalt, där behovet 
finns

+ Väl lämpad för distribuerad 
energiproduktion på byggnader

+ Ingen ny mark exploateras om 
installationen görs på byggnader

- Kostnad

● Har varit ”dyrt” tidigare

- Variabel över tiden

- Matchning med användning?

- Går inte att styra solinstrålningen

● Energilagring behövs vid storskalig 
användning

Solenergi – plus och minus
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Solcellssystem
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Bild: Energimyndigheten. Solelportalen.

1. Solcellsmoduler 

2. Växelriktare 

3. Elcentral

4. Användning i huset

5. Elmätare för köpt el och överskottsel 
som matas in till nätet

6. Elnät

Ingen solel vid strömavbrott 
vid normal installation. 

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/


Solenergi – variabel produktion över tid
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Matchning mot användning 
Exempel småhus i Västerås

● 16,3 kWh solel producerad denna dag

● 12,1 kWh överskott inmatat till nätet = 74% av produktionen

8Köpt el

Överskott
solel

Egenanvänd solel



Trend - Solceller växer snabbt
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Källor: IEA PVPS Snapshot of Global PV markets 2020 och Trends in Photovoltaic Applications 2020

https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2020/04/IEA_PVPS_Snapshot_2020.pdf
https://iea-pvps.org/trends_reports/trends-in-pv-applications-2020/


Lagar om solenergi på nya hus - Exempel
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Källa: Miami Herald 2017-08-11Källa: GTM 2019-12-16 och  San Francisco Cronicle 2019-12-26

http://www.miamiherald.com/news/local/community/miami-dade/south-miami/article162307863.html
https://www.greentechmedia.com/articles/read/new-year-new-mandate-california-preps-for-home-solar-requirement
https://www.sfchronicle.com/business/article/California-solar-mandate-gas-bans-take-effect-in-14931617.php#photo-18786560


Trend solceller - Sverige
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Källa: IEA PVPS. National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2019

https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2020/08/NSR_Sweden_2019.pdf


Installerad solcellseffekt i Sverige 2019
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Totalt 698 MW
nätanslutet

Snitt
68 W/invånare

Dalarna
49 W/invånare

https://www.energimyndigheten.se/statistik/den-officiella-statistiken/statistikprodukter/natanslutna-solcellsanlaggningar/


● Produktionskostnad ● Värde producerad solel

Investeringskalkyl

Ekonomi för solel under hela livslängden
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● Andra faktorer än ekonomi kan väga in i investeringsbeslutet!



Prisutveckling solcellsmoduler
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Källa: Update International Technology Roadmap for Photovoltaic Results 2020

2020 estimate
USD 0,20/W

1976

https://itrpv.vdma.org/download


Prisutveckling solcellssystem i Sverige

● Investeringskostnad nyckelfärdig anläggning

● 16 400 kr/kW för 10 kW (småhus som beviljats investeringsstöd 20190101-20200701)* 
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Källa: IEA PVPS. National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2019 och * Johan Lindahl.

https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2020/08/NSR_Sweden_2019.pdf


PVGIS för uppskattning av 
solelproduktion

https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP

● Använd ”Radiation database” ERA5 – i övrigt standardparametrar
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https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP


Ytor solceller - exempel

● 5-6 m2 modulyta krävs per installerad kW, med dagens standardmoduler

● Elproduktion 850-950 kWh/kW,år i Dalarna om bra placering, under år med 
normal solinstrålning

● Elbil 1 500 mil/år * 2 kWh/mil = 3 000 kWh/år 

=> ca 16-21 m2 modulyta

● Hushållsel i småhus 5 000 kWh/år 

=> ca 26-35 m2 modulyta

17



Räkna själv
● Excel-mallar finns på projektets 

webbsida på MDH
http://www.mdh.se/forskning/inriktningar
/framtidens-energi/investeringskalkyl-for-
solceller-1.88119 

För beräkning av
● Produktionskostnad
● Lönsamhet

Två olika mallar
● Privat
● Övriga
Samma beräkningar, men olika 
ingångsvärden

● Mallarna har inte uppdaterats 
sedan 2016

● Uppdatering pågår

Investeringskalkyl för solceller
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http://www.mdh.se/forskning/inriktningar/framtidens-energi/investeringskalkyl-for-solceller-1.88119


● Egenanvändning är den solel som 
man kan använda själv i 
exempelvis en byggnad

● Minskar mängden köpt el

● Utan stöd har egenanvänd solel 
betydligt högre värde än såld el

● Den solel man inte kan använda 
själv blir ett överskott som matas 
in till nätet

● Skattereduktion 60 öre/kWh för 
överskottsel idag gör att den elen 
får nästan samma värde som 
egenanvänd el

● Säkringsabonnemang högst 100 A

● Upp till 30 000 kWh/år = 18 000 
kr/år

● Som mest för så mycket el man 
köper under ett år

Egenanvändning viktigt begrepp
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Bidrag till investering

Från och med 1 januari 2021

● Skattereduktion till privatpersoner för installation av grön teknik

● 15% för solceller, gäller utgifter för arbete och material inklusive moms

● Underlag för beräkning av skattereduktionen 97% av totalpriset (Skatteverket 2021-01-27)

● Skattereduktionen blir därmed 15%*0,97 = 14,55% av totalpriset

● Högst 50 000 kr/person och år i skattereduktion

● Även för nya hus, till skillnad från ROT-avdrag som bara gäller för minst 5 år gamla hus

● 10% i investeringsstöd för företag, kommuner, bostadsrättsföreningar (Regeringen 2020-
12-17)

● 260 miljoner i regeringens budgetförslag för 2021 går till de som redan har ansökt och står i kö

● Ansökningsstopp för nya ansökningar
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https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/389812.html?date=2021-01-27
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/12/forlangt-stod-for-installation-av-solceller-for-kommuner-och-foretag/


Momsavdrag för investeringen?

● Avdragsrätt för moms för inköp och underhåll av solcellsanläggningar föreligger i 

vissa fall även för privatpersoner

● Om all producerad el levereras in till nätet mot ersättning råder full avdragsrätt

● En dom i kammarrätten 2019 gällande investering i en solcellsanläggning på 

taket av en ekonomibyggnad gav makarna rätt till momsavdrag motsvarande 

den andel av producerade solelen som säljs

● Enligt utlåtande från Högsta förvaltningsdomstolen 2019 har en 

bostadsrättsförening rätt att göra momsavdrag för inköpet motsvarande den andel 

av den producerade solelen som föreningen säljer

21Läs mer hos Skatteverket: Avdragsrätt vid inköp och installation m.m. av en solcellsanläggning för mikroproduktion av el; mervärdesskatt

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/386073.html?date=2020-11-09


Energiskatt på egenanvänd el

● Ingen energiskatt
● Om juridisk person äger solcellsanläggningar som tillsammans har mindre än 255 

kW installerad effekt

● 0,5 öre/kWh i energiskatt
● Om man äger flera solcellsanläggningar som var och en har en installerad effekt på 

mindre än 255 kW, men där anläggningarna tillsammans har en installerad effekt på 
minst 255 kW 

● Full energiskatt
● Om solcellsanläggningens installerade effekt är minst 255 kW

● Regeringens proposition 2021-03-16 (Finansdepartementet)
● Full energiskatt om anläggningens effekt är minst 500 kW från och med 1 juli 2021

● Annars fullt avdrag för energiskatt, dock kvarstår oönskad administration av skatten
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https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/03/prop.-202021113/


● Utbyte 950 kWh/kW första året

● Årliga kostnader 100 kr/kW 

● Byte växelriktare efter 15 år, 1000 kr/kW

● Livslängd 30 år

● Degradering 0,2%/år

● Restvärde 0 kr

Produktionskostnad solel (LCOE) – Exempel
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Solel kan även sänka 
effektkostnaden om 
man har effekttariff. 
Behöver studeras från 
fall till fall. 

En produktionskostnad utan 
att man vet vilka antaganden 
som är gjorda är oanvändbart 
vetande



Att tänka på

● Väderstreck?

● SV-S-SO bäst på årsbasis

● Taklutning?

● 40-50 optimalt om söderläge, 20-70 bra

● Skuggning?

● Viktigt att ytan är utan besvärande skuggning

● Vanligaste orsaken till produktionsminskning

● Underhåll?

● Minimalt

● Servicekontrakt kan köpas, men ovanligt för småhus
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Försäkring

● Länsförsäkringar Solcellsanläggning – Faktablad 27

● Solpaneler bör inte monteras på byggnad som har stomme, vägg eller 
takbeklädnad som förväntas ha kortare livslängd än solpanelen.

● Placera växelriktaren i separata elrum eller utrymmen som är torra och 
dammfria.

● Kablar ska läggas gnagarsäkert och på utsatta ställen skyddas med OMG-
rör eller annat kabelskydd.

● Förse alla kopplingslådor med varselmärkning.

● Både AC och DC-sidan ska förses med åskskydd.

● Anmäl alltid din installation till försäkringsbolaget
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https://www.lansforsakringar.se/globalassets/aa-global/dokument/ovrigt/forebygg-skada-lantbruk/11078-faktablad-solcellsanlaggning.pdf


Elinstallationsarbete 

● Solceller är starkströmsanläggningar och du får inte göra någonting som 
räknas som elinstallationsarbete själv

● Hopkoppling eller koppla isär DC-kontaktdonen är exempel på 
elinstallationsarbete du inte får göra själv. 

● Montering av infästningarna till modulerna räknas inte som 
elinstallationsarbete och därmed får du göra det själv

● Den elektriker du anlitar för att göra installationen ska omfattas av ett 
elinstallationsföretags egenkontroll. 

● Företaget ska vara registrerat i Elsäkerhetsverkets företagsregister för 
verksamhetstypen Elproduktionsanläggningar (Lågspänning). 

● Registret: https://e-tjanster.elsakerhetsverket.se/foretag/kolla-elforetaget
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https://e-tjanster.elsakerhetsverket.se/foretag/kolla-elforetaget


1. Solelproduktion inte kopplad till 
elnätet

● Fyrar

● Nödtelefoner

● Fritidshus

● Båtar

● Husbilar

● …

2. Kommersiella elproducenter
● Produktionskostnad måste vara 

lägre än Nord Pool spotpris

● Snart möjligt i Sverige även utan 
stöd?
● Mer betalt än spotpriset

● …

3. Produktion av solel för att 
ersätta köpt el (”prosument”)

● Småhus

● Flerfamiljshus

● Större byggnader 

● Industri-, affärs-, kontorsfastigheter, 
offentliga byggnader, idrottshallar, …

● Värdet av solel är idag högre än 
produktionskostnaden för många

● Inom en snar framtid för alla

Marknader för solceller i Sverige idag
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● Solelportalen, Energimyndigheten

● Solceller för bostadsrättsföreningar - En 
guide, BeBo

● Solkartor finns för flera kommuner 
Borlänge, Falun, Ludvika

● Framtidens solel i östra Mellansverige

● Driftdata
www.sunnyportal.com

monitoring.solaredge.com

● Bengts villablogg bengtsvillablogg.info/

Slutord och lästips 
Solenergi – på varje hus i framtiden!
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Nasa

http://www.energimyndigheten.se/solelportalen
https://www.bebostad.se/projekt/oevriga-projekt/2018_06-solel
https://www.borlange.se/bygga-bo-och-miljo/energi-och-uppvarmning/solenergi
https://solkarta.falun.se/
https://solkarta.falun.se/
http://framtidenssolel.se/
http://www.sunnyportal.com/
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/home/public?locale=en_US
http://bengtsvillablogg.info/


Avgifter till nätägare
Exempel
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