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Karlshamn
22 st

(387 kW)

Antal solcellsanläggningar och installerad effekt i Blekinges kommuner. 

Solceller i Blekinge
Kartläggningen av solceller i Blekinge är gjord av Energikontor Sydost i samband med projektet Sol i Syd. 
Kartläggningen kommer att genomföras i tre år 2016-2019. Mer information om projektet hittas på
www.solisyd.se 
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Vill du veta mer? Kontakta Pierre Ståhl
070-688 75 20
pierre.stahl@energikontorsydost.se

Stor potential i Blekinge
Kartläggningen visar att det vid årsskiftet fanns 136 solcellsanläggningar i Blekinge. Dessa har en 
sammanlagd installerad effekt på 1,9 MW (1903 kW). Baserat på information från några specifika 
anläggningar kan man anta att en sollcellsanläggning i Blekinge i genomsnitt producerar ca 1000 kWh per 
kW installerad effekt. Detta är en hög siffra sett till Sverige i stort, men överensstämmer med kartor som 
visar solinstrålning över landet. Blekinge är ett soligt län.
Totalt genereras alltså ca 1,9 GWh (1,9 miljoner kWh) el från solceller i Blekinge. 

Sammanställning Blekinge 

2015-12-31 

Antal solcells-
anläggningar 

Total installerad 
effekt 

Genererad el      
(antag 1000kWh per 

installerad kW) 

136 st 1,9 MW 1,9 GWh 

Bidrag för solceller
Sedan 2009 har det funnits ett stöd för att installera solceller. Stödnivån från och med den 1 januari 2015 är 
maximalt 30 procent till företag och högst 20 procent till övriga. Stödnivån beräknas utifrån de 
stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och 
de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt 
elektrisk toppeffekt. 

Totalt för Sverige har det betalats ut 456 miljoner kr i stöd. Antal stöd som sökt i Blekinge ligger nära 
genomsnittet i riket räknat per invånare, se tabell nedan.

Stöd för installation av solceller i Blekinge 

Antal 
inkomna 

ansökningar 

Beviljade 
ansökningar Beviljat belopp Utbetalade 

ansökningar Utbetalat belopp 

284 st 140 st 16,2 miljoner kr 118 st 12,8 miljoner kr 
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