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IMD – Gemensam el 

 Samtliga privata elabonnemang sägs upp och ersätts av 
befintliga fastighetsabonnemang

 Varje lägenhet får en ny elmätare som läses av 
automatiskt (och överför mätvärde för debitering)

 Varje lägenhet mäts individuellt och får sin elräkning på 
månadsavin från förvaltaren







Ca 1600 kr /lgh/år i 
minskade kostnader 

för el



Fördelar - Gemensam el

+ Lägre kostnader för el-abonnemang
+ Större elinköp kan ge bättre elpris
+ Enskilda lägenheter slipper hantera frågor om el-avtal 
(BRF hanterar)



Nackdelar - Gemensam el

- Enskilda lägenheter kan inte välja el-leverantör
- Föreningen får själv träffa avtal med systemleverantör 

(mätdatainsamling, exempelvis CEWE)
- Ökat ansvar för föreningen
- Föreningen får själv hantera frågor med enskilda hyresgäster



Saker att tänka på

• Prata med nätägaren i ett tidigt skede om era möjligheter för 
gemensam el

• Speciella omständigheter kan råda gällande flera el-serviser och 
ägande av kablar på och mellan fastigheter

• Anlita konsult om förhållandena är svåra
• Det är viktigt med god planering och projektering



Gemensam el optimerar uttaget från solceller

Solproducerad el återförs till inmatningspunkten i huskroppen och 
kan därmed användas av både lägenheter och fastighets system



Fördelar för solcellsanläggning med gemensam elmätning

+ Högre egenförbrukning ger bättre ekonomi
ca 1,10 kr/kWh försäljning jämfört med ca 1,40 kr/kWh minskat inköp

+ Ger bättre ekonomi att bygga större solcellsanläggning
stöd med 0,60 kr/kWh (under förutsättning försäljning ej överstiger inköp)

+ Mindre känslig för förändringar i stödsystem och elprisökningar
+ Förenklar framtida anslutning av batterilager



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/


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.



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



Tack!



Elpris  solceller



Installera solceller i bostadsrättsföreningar
Sverige mål 2040 -> 100% förnybar el 

• 10 TWh el ska produceras med solceller.
• 1 miljon bostadsrätter
• Anta att dessa ska bidra med 0,6 TWh 

(andel av elförbrukning) så…

…bör var 5é bostadsrätt till 2040 installera 
en 3 kW solcellsanläggning.

Energimyndighetens strategi för ökad användning av solel



Varför solceller?
• Egen solel ersätter köpt el – man sparar elinköp, rörlig 

nätdel, energiskatt, moms

• Enkelt, ~underhållsfritt

• Drastiskt minskade 
priser på senare år!

• Miljö-/klimatvänligt!



Några argument för att satsa på solceller

- Bra investering just nu!
- Bra avkastning (bättre än bankkonto)
- Mogen teknik
- Stöd

- 30% av investeringskostnaden
- 60 öre/kWh såld el
- Möjligt med elcertifikat

- Mindre känslig för höjt elpris
- Klimatnytta!



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
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