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Varför solceller?

• Egen solel ersätter köpt el – man sparar elinköp, 
rörlig nätdel, energiskatt, moms

• Enkelt, ~underhållsfritt

• Drastiskt minskade 
priser på senare år!

• Miljö-/klimatvänligt!



Solceller – en lönsam investering?

• Kort svar: ”Ja, på lång sikt” 
• Med dagens villkor: Återbetalningstid c:a 10-15 år 

(livslängd minst 30 år)
• Lönsamhet beror på bl.a.:

– Framtida elpriser
– Förändrade bidrag m m
– Ränta/kalkylränta
– Andel egenanvänd solel
– Värdet av egen/såld solel



Kostnad, elproduktion och 
ytbehov
• C:a 10.000 – 16.000 kr/kW (exkl. moms, före avdrag 

för bidrag)
- billigare: falsad plåt, korrugerad plåt, låglutande och 

platta tak (duk eller papp)
- dyrare: tegeltak, lutande papptak, eternittak

• 1 kW ger c:a 1.000 kWh/år med solceller i bra läge

• 1 kW kräver c:a 6-7 m2 solceller i bra läge



Bidrag (mikroproducent)
• Investeringsstöd: 30 % av totalkostnaden (inkl. arbete)

– Ansök hos länsstyrelsen
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/forening/natur-
och-miljo/klimat-och-energi/stod-till-solceller.html

– Osäkert, väntetid  kolla med handläggaren, sök i god 
tid och innan beställning/accept på offert!

• Skattereduktion: 60 öre/kWh på el inmatad till nätet
– Upp till 18.000 kr/år (30 000 kWh). Ej reduktion på 

överskjutande del
– Max 100 A huvudsäkring (ca 69 kW)

• Elcertifikat (c:a 10-20 öre/kWh)

https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/forening/natur-och-miljo/klimat-och-energi/stod-till-solceller.html


Sälj ert överskott!

• Enkelt

• Spotpriser (c:a 30 öre/kWh) + ”nätnytta” 
(c:a 5 öre/kWh)

• Vissa elbolag betalar bättre



Elpris  solceller



Mer om skatteregler

• Momsregistrering
– Om intäkterna ger totalt beskattningsunderlag 

> 30.000:- /år 

• Registrering för energiskatt
– Om installerad effekt > 255 kW (dock bara 0,5 öre/kWh 

numera) 
– Även < 255 kW om det är ledningar mellan byggnader 

= omfattas av nätkoncession (undantag kan begäras 
hos Energimarknadsinspektionen) 

(255 kW ~ 1500 m2 solceller)



Att tänka på för lantbruk

• Landsbygdsprogrammet kan ger möjlighet att 
söka företagsstöd för solceller upp till 40% av 
investeringen.

• Det finns speciella skatteregler för hur intäkter 
och avdrag för kostnader ska göras beroende 
på om solcellerna placeras på privatbostaden 
eller ekonomibyggnader, samt beroende på 
var elen förbrukas.  



Är ert tak lämpligt?

• Söderläge oftast bäst – men allt 
utom norr kan fungera!

• Vilka väderstreck/lutningar 
maximerar egen-konsumtionen?

• Undvik skuggning - men teknik 
finns som kan minimera 
produktionsförlusterna

• De flesta takmaterial är lämpliga – men bör inte vara i 
behov av utbyte/renovering de närmaste åren!

Procent av globalinstrålning



Tillstånd
• Bygglov:

– Krävs ej om panelerna följer takets liv och lutning, men 
undantag finns (kulturkrav, regler i detaljplan, 
försvarsintressen, m m)

– Kolla krav, ansökningsrutiner, avgifter m m hos resp. 
kommuns bygglovshandläggare!

• Nätanslutning:
– Fråga nätbolaget om elanslutningen räcker.
– Anmälan till nätbolag krävs. 
– Nätbolaget installerar in/ut-mätare - utan kostnad om 

man är mikroproducent (< 43,5 kW, < 63 A), kolla villkor 
i övrigt!



Att tänka på
• Rätt investering nu? Energieffektivisera/spara el först?
• Renoveringsbehov av taket? Samordna solcellsinstallation 

med detta?  byggställningar, få ”rena” takytor 
• Integrerade solceller? 

https://www.energivarlden.se/artikel/solcellerna-som-
ocksa-ar-takpannor/

• Finns kompetens och/eller goda exempel inom 
branschförening o d? 

• Råd från EKR, för större anläggningar 
konsult?! 

https://www.energivarlden.se/artikel/solcellerna-som-ocksa-ar-takpannor/


Underhåll

• Näst intill underhållsfritt
• Sällan kvalitetsproblem
• Livslängd 30 år (eller mer)
• Växelriktare behöver ofta bytas efter c:a 15 år 

(kostnad c:a 2.500:-/kW)
• Naturlig rengöring via regn
• Snöröjning behövs ej (men snöras-skydd?)
• Övervakning via dator/mobil



Leverantörer

• Installationsbolag över hela landet - men med stor 
variation:
- lokala / regionala / rikstäckande
- specialiserade / del av annan verksamhet
- etablerade / nystartade
- erbjuds även av vissa elhandelsbolag, utförs av 

(lokala?) underleverantörer/installatörer
• Läs på innan offerter begärs in  bra offertunderlag 

underlättar för alla parter!
• Råd: Minst tre offerter. Bra jämförande 

faktor: pris/kW.



Bra grundläggande info om 
solceller
• Energimyndighetens broschyr ”Producera egen el med solceller 

– företag, föreningar och organisationer” 
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc (skriv in 
broschyrens namn i sökrutan!)

• Energimyndighetens PM: ”Solceller för mindre aktörer i Sverige” 
(fås via energi- och klimatrådgivarna)

• ”Solelportalen” på Energimyndighetens hemsida (steg för steg-
info, mest för villaägare nu, fler versioner kommer!)
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/

https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/


Hur mycket kan ert tak ge?

• Zooma in ert eget tak på Blekinges solkarta 
och få fram hur mycket el det skulle kunna 
producera på ett år
(men ta värdet med en nypa salt!).

• https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/forenin
g/natur-och-miljo/klimat-och-energi/stod-till-
solceller.html (skrolla ner en bit på sidan!)

https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/forening/natur-och-miljo/klimat-och-energi/stod-till-solceller.html


Några tips 

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

• https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/installera-
och-renovera/installation-av-solceller/

• http://www.solivast.nu/wp-
content/uploads/2018/02/Fordjupningsrapport-2-
Elsakerhet-och-solceller.pdf

http://www.mdh.se/forskning/inriktningar/framtidens-energi/investeringskalkyl-for-solceller-1.88119
https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/installera-och-renovera/installation-av-solceller/
http://www.solivast.nu/wp-content/uploads/2018/02/Fordjupningsrapport-2-Elsakerhet-och-solceller.pdf








Mer om Olsgårdens anläggning

• https://www.ronneby.se/sidowebbplatser/ronn
ebyhus/om-oss/miljo--energi-pa-
ronnebyhus/solceller.html

https://www.ronneby.se/sidowebbplatser/ronnebyhus/om-oss/miljo--energi-pa-ronnebyhus/solceller.html








Lagra solel?

• Lagring i batterier är möjligt men inte lönsamt 
idag (inte ens för privatpersoner som kan 
söka 60% i bidrag!)

• Kan bli mer aktuellt om några år:
- kapa effekttoppar 
- lägre priser på batterier
- slopad skatterabatt på såld solel?
 växelriktare m m bör vara förberedda för 

batterilagring!



Vill ha sol-el men kan/får inte?

• Gå med i en andelsförening istället?
• www.karlskronasolpark.se
• https://kalmarenergi.se/sol/torneby-solpark/

http://www.karlskronasolpark.se/
https://kalmarenergi.se/sol/torneby-solpark/


Sol-el till elbilar?
• Installera laddstation för elbilar?

http://www.energimyndigheten.se/klimat--
miljo/transporter/energieffektiva-och-fossilfria-
fordon-och-transporter/elfordon-och-laddning/

http://emobility.se/
• Sök bidrag på Klimatklivet (även för pannbyten 

till biobränslen o d!) 
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/foretag/
miljo/energi-och-
klimat/klimatinvesteringsstod.html

http://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/transporter/energieffektiva-och-fossilfria-fordon-och-transporter/elfordon-och-laddning/
http://emobility.se/
https://www.lansstyrelsen.se/blekinge/foretag/miljo/energi-och-klimat/klimatinvesteringsstod.html


Solfångare istället - eller både 
och?



Solfångare som värmer vatten 
- fördelar

• Beprövad och robust teknik
• Bra verkningsgrad – kräver mindre takyta än 

solceller
• Ger varmvatten sommarhalvåret + värme-

tillskott f f a vår och höst
• Energin kan lagras längre och billigare än 

solel



… och nackdelar

• Inga bidrag (möjligen Klimatklivet)
• Mindre flexibla m a p väderstreck och lutning 

än solceller: bäst i söder och ~45o

• Kräver anslutning till värmesystem, 
ackumulatortank/VV-beredare o d, kräver 
utrymme

• Kompetensbrist bland VVS-installatörer?



Kontakta oss för rådgivning!

Energi- och klimatrådgivningen i Blekinge

Magnus Olofsson 
Telefon: 0457-61 81 01
Mejl: magnus.olofsson@ronneby.se

mailto:magnus.olofsson@ronneby.se


Solceller hos företag 
– teknik, ekonomi, regler

Energi- och klimatrådgivningen i 
Blekinge
Magnus Olofsson  
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