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Solcellsanläggning

1. Solcellsmodul
2. Växelriktare
3. Elcentral
4. Egenanvänd el
5. Elmätare
6. Anslutning till 

elnätet: 
in/utmatning



Lönar det sig att vänta?

Källa: Svensk
Solenergi

+ moms 25%

- bidrag 20%

Exempel 15 kW
• 50 paneler
• 80 m2
• 13 000 kWh
• 190 000 kr



Kalkyl

Utgifter:
• Investering
• Administration
• Underhåll
• Reparationer

Intäkter:
• Mindre elförbrukning
• Såld el
• Bidrag



Vad kostar elen?

Källa: Svensk
Solenergi

Köpa el: Pierre 
juni 2019 - 1177 kWh

Elhandel (Bixia)
• 52 öre/kWh

Elnät (EON)
• 1,06 kr /kWh

inkl. energiskatt

Summa: 1.58 kr/kWh

Sälja el:

Elhandel (spotpris)
• 40 öre/kWh
Nätnytta
• 5 öre /kWh
Elcertifikat
• 5 öre /kWh
Skatteavdrag
• 60 öre/kWh

Summa: 1.30 kr/kWh



Är solceller lönsamt?

Om du förbrukar elen själv: JA

Om du säljer elen: DET BEROR PÅ

• Framtida bidrag
• Framtida elpriser
• skatteavdrag / regelverk



Kalkylen

• Leverantörer har inget standardsätt 
att göra en kalkyl på

• Använd tex Solelkalkylen:
https://www.energimyndigheten.se/forn
ybart/solelportalen/vad-kostar-
det/solelkalkyl/

https://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/vad-kostar-det/solelkalkyl/


Lite regler

• Bygglov behövs oftast inte (om solcellerna följer taket)
• Men kolla med kommunen!

• Solceller = Starkströmsanläggning
• Behörig installatör

• En solcellsinstallation måste anmälas till elnätsföretaget och får inte 
kopplas in utan deras godkännande

• Elnätsföretaget har i skyldighet att:
• Ansluta solcellsanläggningen
• Installera mätare och mäta elen som matas in på elnätet
• Ge viss ersättning för den el som matas in på elnätet



Skatt

• Storlek på anläggning < 256 kW – ingen energiskatt

• Microproducent om:
• < 63A säkring
• < 43.5 kW anläggning
• Köper mer el än säljer
• Samma in/utmatningspunkt

• Skattereduktion 60öre/kWh för 
såld el (max 18000kr)

• Ingen avgift 
inmatningsabonnemang



Speciella omständigheter i en BRF

Oftast har föreningen
flera el-abonnemang; 

• en per lägenhet och 
• en eller flera i föreningen
 Relativt liten förbrukning av el per abonnemang
 Liten solcellsanläggning om Microproducent



EXEMPEL:



Ca 1600 kr 
/lägenhet/år 
i minskade 

kostnader för el
Utan solceller



Fördelar solcellsanläggning med gemensam el-mätning

+ En högre egenförbrukning ger en bättre ekonomi
+ Gör det fördelaktigare att bygga större 
solcellsanläggning
+ Förenklar framtida anslutning av elbilar och batterilager

- Enskilda lägenheter kan inte välja el-
leverantör

- Föreningen får själv träffa avtal med 
systemleverantör

- Ökat ansvar för föreningen

• Prata med nätägaren i ett 
tidigt skede 



Sol-el

 För att minska energikostnader 
 bidra till bättre miljö och energiomställning
 höja attraktiviteten på området
 skapa samhörighet i föreningen



TACK!



Vindkraft – var?

Studie av Vattenfall:

….Resultatet visar att solceller har en 
positiv påverkan på huspriser. 
.
Axel Bolin som gjort studien menar att 
solceller är en investering som gör att 
huset borde bli mer eftertraktat, men att 
det även sänker husets omkostnader.



Gemensam el optimerar uttaget från solceller

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



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
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