
Solenergi i byggnader
10 okt 2017



Program

09.30 Inledning

09.45 Vad påverkar potentialen för solenergi på byggnader?

11.00 Bensträckare

12.30 Lunch

13.30 Ekonomiska förutsättningar, varför ska du satsa på solel?

14.00 Ny teknik med solpannor, vilka möjligheter ger det?

14.30 Fika

14.50 Från idé till solcellsanläggning i praktiken



Energikontor Sydost

• Arbetar med förnybar energi och energieffektivisering 

• I nära samverkan med företag och offentliga aktörer 

• Ägs av kommuner, landsting och regionförbund i 
Blekinge, Kalmar och Kronobergs län är medlemmar

• Vi finns i Oskarshamn, Kalmar, Karlskrona och Växjö

• Runt 20 energiexperter 

• Vår verksamhet finansieras 
huvudsakligen av medel från
svenska myndigheter och EU

Kronoberg

Kalmar

Blekinge



Verksamhetsområden

• Energieffektivisering
• Därför att byggnader står för en 

tredjedel av all energianvändning i 
Sverige. 

• Hållbara transporter
• Därför här är beroendet av fossila 

bränslen störst.

• Förnybar energi
• Därför vi har en mycket stor 

potential i sydost inom främst 
bioenergi, solenergi och vindkraft

Energismarta 
hus

Beteende-
förändringar

Biogas
Effektivare 
transporter

Kraftvärme Vindkraft



Enerselves 2017-2020 
.

Katrine  Svensson

Ett projekt som ska öka intresset 
för att  satsa på egen förnybar 
energiproduktion i byggnader.



Enerselves - om projektet

• Projektet ska underlätta för produktion av 
förnybar energiproduktion i byggnader

• Vänder sig i första hand offentlig sektor, 
kan också involvera andra större fastighetsägare

• Ta fram underlag om potential för olika 
energikällor i byggnader, goda exempel 

• Erfarenhetsutbyten och utbildning.

• Utbyte med Spanien, Malta, Italien, Rumänien 
och Polen. Vår partner i Spanien är den region 
som har mest solceller per invånare i Europa.

I vår del av projektet kommer vi att 
fokusera på solenergi.



Med en energikartläggning får föreningen 
en överblick av sin energianvändning och 
förslag på hur den kan effektiviseras.

Minskad energianvändning kan innebära att 
hyrorna inte behöver höjas eller att det 
skapas ekonomi för renovering.

Vi bjuder in bostadsrättsföreningar till 
informationsträffar om 
energikartläggningsstödet och också om 
solel och laddinfrastruktur. 

Energikartläggningsstöd för bostadsrättsföreningar



Sol i Syd 2016-2019 
.

Stefan Olsson



Projektspecifika mål

• Kompetensutveckling i hela branschen

• Koncept framtagna för specifika branscher (småhus+industri)

• Info-material om säkerhet, upphandling, myndighetskrav etc

• Uppdaterade regional mål och handlingsplaner

• Inventering av branschen och sysselsättningspotential

• Årlig uppföljning av solcellsanläggningar

• Nytt nätverk i Blekinge = Solstrålarna inom   

www.godahus.se



Resultat

• Installerad effekt: 3,3 MW

• 212 st anläggningar

• Störst: Bostorp 600 kW

• 80% får elcertifikat

• Antag 1000kWh/kw:

➢Total elproduktion från solceller 

i Blekinge: 3,3 GWh

10



Elproduktion/konsumtion

Blekinge

➢ Elproduktion 614 GWh*

➢ Elkonsumtionen 2026 GWh*

*SCB 2015

Solel

• Blekinges 3,3 GWh:

➢ 0,5% av produktionen

➢0,16% av konsumtionen

Foto: Solect Power



Strategi, mål och solinvesteringsstödet

Utbildning, 10 oktober 2017



Tidsplan: Energimyndighetens strategi för 
ökad användning av solel

Energimyndighetens strategi för ökad användning 
av solel



Regionalt mål för solenergi i Blekinge
Senast år 2030 finns 110 MW installerad effekt 

Motsvarar ca 5% av elanvändningen år 2030. 

FILM 

Syfte: 

1. Uppmärksamma solenergin som ett särskilt viktigt område i länets omställning till förnybar 
elproduktion

2. Peka ut riktningen och visa på vilken hastighet utbyggnadstakten bör ha   

3. Kraftsamla och inspirera aktörer som kommer göra det möjligt att nå målen 

Regionalt mål för solenergi i Blekinge

https://www.youtube.com/watch?v=8x9i5kC1G_U


Kraftig ökning för solinvesteringsstödet
• Regeringen vill kraftigt höja 

investeringsstödet till 
solceller.

• Stödet förlängs med ett år 
till 2020.

• Stödnivån höjs till 30% för 
alla. 

Företag har i nuläget 30% men 
privatpersoner har haft 20% i 
stödnivån. Regeringen antog inte 
Energimyndighetens förslag att 
ersätta stödet med ett ROT-avdrag 
på 50% för solceller. 

Budget 2017

Budget 2016

Kraftig ökning för solinvesteringsstödet



Projekt – Integrera solenergi i den fysiska 
planeringen i Blekinge

• Energikontor Sydost och 
Länsstyrelsen Blekinge driver 
projektet, kommunerna 
medfinansierar med tid. 

• Finansiär: Energimyndigheten

• Projekttid: 2016-2017

Solcellsblomma, laddningsstolpe, 
Visby: Foto Elvis Eckerberg



Projektets syfte

• Förbättra planeringsförut-
sättningarna för solenergi i 
Blekinges kommuner 

• Ta fram en solkarta 

• Genom workshops och utbildningar 
öka kunskapen hos Länsstyrelsen 
och kommunerna om hur man i den 
fysiska planeringen skapar 
långsiktiga och hållbara 
förutsättningar för solenergi;  
5 september och 10 oktober 2017.  


