
Workshop

Hur får vi fler att installera solceller vid 
nybyggnad av småhus?



Varför behöver fler installera solceller?

Sverige mål 2040 -> 100% förnybar el • 10 TWh el ska produceras med solceller.
• Om vi antar att alla småhus ska bidra med 1,3 TWh…
• …och att 17% av alla befintliga småhus installerar solceller så…

Energimyndighetens strategi för ökad användning av solel

…bör varannan nyproducerad villa fram till 2040  
installera solceller.

Marknaden är värd 5 miljarder kronor.



Undersökning husförsäljare

• Intervju småhusförsäljare
• 2/3 säger att kunderna är positiva
• Säljarna saknar kompetens
• Kunderna tycker det är komplicerat
• Svårt hitta samstämmig information



Citat från husförsäljare

- Detta är en mkt viktig fråga. Det behövs kunnigare och mer 
informerade säljare. Solceller viktigare än kosmetiska åtgärder.

- Flera kunder är pålästa om solceller och frågar på första mötet. Inga 
experter, men intresserade kunder är vanligare.

- Säljarna behöver mer information och kunskap. Svårt att råda när 
man är lekman.



Många parametrar påverkar ekonomin

• Anläggningens effekt
• Ekonomisk livslängd
• Kalkylränta
• Investeringskostnad 

solcellsanläggning
• Installationskostnad
• Investeringsstöd alt 

ROT-avdrag
• Bygglov

• Projektledning och 
upphandling

• Taklutning
• Väderstreck
• Latitud
• Elprishöjning (årlig)
• Andel egenanvänd el
• Pris köpt el
• Pris såld el

• Ersättning från 
nätägare

• Elcertifikatvärde
• Andel solel som ger 

elcertifikat
• Verkningsgrad 

solcellsmoduler



Hur får vi fler att installera solceller vid 
nybyggnad av småhus?

• Vilka hinder måste överbryggas?
(Fokusera på det vi kan påverka)

• Vad bör vi göra?
• Vem bör driva utvecklingen?



Gruppindelning
Grupp A Grupp B Grupp C Grupp D

Sara Borgström
WSP

Richard Carlholmer
Nibe Energy systems

Anders Rosenkilde
TMF

Jenny Palm
Lunds universitet

David Norrman
Eksjöhus

Mattias Zifferstedt
Derome Plusshus

Ulrik Herbertsson
Hjältevadshus AB

Stefan Carlsson
Hjältevadshus AB

Petra Ralphén
Hem1 sydost AB

Mia Holmberg
Hem1 sydost AB

Mattias Hjälmeby
Willa Nordic AB

Niklas Rydell
Reformhus Sverige AB

Caroline Sörensen
Affärsverken AB

Anna Hammartorp
Affärsverken AB

Hanna Lilja
Hem1 Sydost AB

Albin Aronsson
AB Vimmerbyhus

Stefan Eklund
Myresjöhus AB

Kristian Ribbnäs
ProvinsHus i Svedala

Magnus Olofsson
Ronneby kommun

Sandra Haak
Haaks Stenhus

Anneke Ebeling
Vimmerbyhus

Jens Carlsson
AB Vimmerbyhus

Anders Blomqvist
Götenehus AB

Kjell-Arne Brännlund
Länsförsäkringar Blekinge



Sol i Syd – Kommande aktiviteter

• Inspirationskväll för arkitekter – Malmö
• Träff för elnätsägare mfl - Tema nätanslutning – Ystad 19/4
• Utbildning säkerhet, solceller, el-lagring mm – Karlshamn 2/5 & Lund 3/5
• Uppföljning workshop: Hur får vi fler att installera solceller… Hösten -18
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