
presentation

integration solel



Nyedal solenergi



• Familjeföretag med säte i Halmstad

• Verksamma inom solenergi sedan 2007

• 6 st anställda och 2 st heltidskonsulter (8 totalt)

• Verksamma över hela Sverige

• Miljöpriset 2015



Appliceringsområden solceller:
• Tak (standard + integration)
• Fasad (standard + integration)
• Fönster
• Solavskärmning
• Carport
• Verandatak



Tak (standard + integration)



Tak (standard)



Tak (integration)



Tak (integration)



fasad (standard + integration)



Fasad (standard)



Fasad 
(integration)



Kostnader (fasad)
• Beroende på systemtänk så blir antingen utanpåliggande eller integration dyrast

• Man kan integrera dagens solcellspaneler med fasadelement vilket ersätter ytskikt 
helt och kan ge en lägre kostnadsbild än vanligt fasadmaterial sett över tid.



FÖNSTER



Fönster



Fönster



Kostnader (fönster)
• En lösning med solceller i fönster bibehåller byggnadens utseende och gör den hållbar

• Investeringskostnaden blir högre men systemet tillför en intäkt som enkelt tjänas in 
över en 20 års period. Dvs en lösning med solceller i fönster som kommer sitta uppe i 
minst 30 år är en gynnsam investering 



Solavskärmning



Solavskärmning
Falkenberg FF



Solavskärmning
Falkenberg FF



Solavskärmning
Kv Jakten, HFAB



Kostnader (solavskärmning)
• Senaste projekten vi har räknat på har ett pris lägre än traditionell solavskärmning 

samt bättre garantitider. 



CARPORT



Carport
Hylte Kommun



Carport



verandatak



Verandatak



Kostnader (verandatak)
• Alternativ till kanalplast ( betydligt dyrare ) men har samma eller lägre prisbild än 

kanalplast av högsta kvalité, eller altantak av härdat glas.

• Taket blir nu också en energikälla som betalar av sig själv och genererar ett 
ekonomiskt plus.



SOLPANNAN



Lars Nordin
SOLPANNAN
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SOLPANNAN



Prisjämförelse 

”Vanlig” takomläggning
vs

Takomlägging + integrerade solceller
vs

Takomlägging + Solpannan



Förutsättningar

- 160 kvm, vi räknar att lägga solceller på 80 kvm södersida

- ROT-avdrag bygg 30% av arbetskostnaden

- ROT-avdrag solceller schablon 9 %

- El-produktion, egenanvänd eller såld 1,20 kr / kWH

Prisjämförelse 



”Vanlig” takomläggning
Kostnader 
Takomläggning 180 248 kr 
Solceller 0 kr

Subventioner
ROT-avdrag - 36 311 kr

Total kostnad 143 937 kr



Takomläggning + integrerade solceller

Kostnader 
Takomläggning 100 248 kr 
Solceller 10,1 kW 165 000 kr

Subventioner
ROT-avdrag tak - 28 311 kr
ROT-avdrag sol - 14 850

Total kostnad 222 087 kr



Takomläggning + Solpannan

Kostnader 
Takomläggning 100 248 kr 
Solpannan 12 kW 408 826 kr

Subventioner
ROT-avdrag tak - 28 311 kr
ROT-avdrag sol - 36 794

Total kostnad 443 969 kr



”Vanlig” takomläggning

Kostnad = 143 937

Amortering 25 år = - 5 757 /år

Intäkter / år = 0

Total = - 5 757

Takomläggning + integration

Kostnad = 222 087

Amortering 25 år = - 8 883 /år

Intäkter / år = + 11 520

Total = + 2 637

Takomläggning + Solpannan

Kostnad = 443 969

Amortering 25 år = - 17 759 /år

Intäkter / år = + 14 160

Total = - 3 599

Prisjämförelse (utan bidrag) 



”Vanlig” takomläggning

Kostnad = 143 937

Amortering 25 år = - 5 757 /år

Intäkter / år = 0

Total = - 5 757

Takomläggning + integration

Kostnad = 203 937

Amortering 25 år = - 8 157 /år

Intäkter / år = + 11 520

Total = + 3 363

Takomläggning + Solpannan

Kostnad = 398 998

Amortering 25 år = - 15 960 /år

Intäkter / år = + 14 160

Total = - 1 800

Prisjämförelse (med bidrag) 



Slutsats
• Takomläggning med solceller är hållbart och hjälper miljön
• Takomläggning med solceller kan se estetiskt ut
• Takomläggning med solceller höjer husets värde mer än en ”vanlig” takomläggning

• Takomläggning med solceller, är en bättre investering än en ”vanlig” 
takomläggning



Nyedal Solenergi

Tillsammans för en hållbar 
framtid



TACK för er tid !


