
Välkomna!

Webbinarium om solceller

26 augusti 2020, kl. 18:00



Program
17:30-18:00 Incheckning och teknikkontroll

18:00-18:10 Välkomna, inledning
Pierre Ståhl, Energikontor Sydost

18:10-18:30 Tre föreningar med solceller – virtuella studiebesök
Korta filmer från två bostadsrättsföreningar och en bygdegårdsförening
som alla skaffat solceller den senaste tiden.

Efter filmerna blir det tid för frågor och diskussion där 
någon från varje förening är med och svarar.

18:30-18:45 Besiktning av solceller

Varför är det bra att göra en besiktning? 
Andreas Bertilsson från AFRY berättar hur en besiktning går till och vilka fel som han ofta hittar.

18:45-19:00 Summering och slut

Tid för övriga frågor och lite information



Energikontor Sydost AB

Kronoberg

Blekinge

Kalmar

• Oberoende icke vinstdrivande

• Ägs av 25 kommuner, 
Region Blekinge, Region Kronoberg, 
Regionförbundet Kalmar län  

• Arbetar för att uppnå klimat- och 
energimål inom:

• Förnybar energi
• Hållbart byggande
• Energieffektivisering
• Hållbara Transporter



Vad kan ditt företag få hjälp med?
- Hur effektiv är din verksamhet?



En europeisk grön giv

• Sverige 2045 inga 
nettoutsläpp av 
Växthusgaser

• Förnybar energi



Studiebesök
Karlshamnshus nr 2

• Filmlänk
• https://www.youtube.com/watch?v=XjtTFB4Ccos&

feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=XjtTFB4Ccos&feature=youtu.be


EU projekt - Energikontoret

Community Energy

• Energiprojekt som genomförs av 
medborgare tillsammans

• Hälften av alla i Europa kan 
producera egen energi

• Viktigt för att nå målen för 2050

• http://co2mmunity.eu/

http://co2mmunity.eu/


2018-2020: Möten med BRF och andra föreningar

• Över hela Sydost

• Experter

• > 220 deltagare

• Ca 60 föreningar

• Inspirera till nya 
projekt!



Co2mmunity

http://co2mmunity.eu/

• Slutkonferens-webinar
7 september

Ladda ner

http://co2mmunity.eu/
http://co2mmunity.eu/wp-content/uploads/2020/03/Co2mmunity-handbook-SE-Handbok-Sverige.pdf
http://www.lei.lt/co2mmunity/
http://co2mmunity.eu/roadmap
http://co2mmunity.eu/wp-content/uploads/2020/03/Co2mmunity-handbook-SE-Handbok-Sverige.pdf


Studiebesök nr 2
Älmtamåla skola

• Filmlänk
https://www.youtube.com/watch?v=gJ
HEsJPhSvo&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=gJHEsJPhSvo&feature=youtu.be


Stöd till solenergi:

• Investering Solceller
• Sökt bidrag före 7 juli 2020: 

20% (privat+företag)

• ROT-avdrag ca 9% 
(privatpersoner)

• Jordbruk < 40%

• Förslag - Grönt avdrag
15% (privatpersoner)

• Elcertifikat
• Anläggning tas i drift senast 

2021

• Större anläggningar

• Motsvarar idag ca

• 1 öre per kWh

• Nätnytta
• 1-5 öre / kWh

• Elnätsföretaget 

• Ursprungsgarantier
• Stora anläggningar

• Skattereduktion
• För El som säljs ut på 

elnätet

• 60 öre / kWh

• Max 18 000 kr

• Måste finnas skatt att göra 
avdraget mot!



Intäkter

• Bäst är 
den kWh 
man inte 
behöver 
köpa!



Studiebesök nr 3
BRF Lyckansberg, Växjö

• Filmlänk

https://www.youtube.com/watch
?v=6OtF91XwESE&feature=youtu.
be

https://www.youtube.com/watch?v=6OtF91XwESE&feature=youtu.be


Sverige

• Fortsatt stor ökning i Sverige

• Fortsatt (men långsam) prisminskning

Exempel:

• BRF 40kW:

500 000 kr 
(ex moms)

Komplett 
anläggning



Länktips

• Solelportalen (energimyndigheten)
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/

• Solcellskollen (även blogg o Pod):
https://www.solcellskollen.se/brf/guide-solceller-for-
bostadsrattsforeningar

• ICHB (Hållbart byggande)
https://ichb.se/

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/
https://www.solcellskollen.se/brf/guide-solceller-for-bostadsrattsforeningar
https://ichb.se/


Summering

Tack till de medverkande!

Presentationer kommer att 
finnas på vår hemsida

• Vi vill veta om någon har 
nyligen köpt/
tänkt köpa solceller

• Vi kan ge råd och tips
• Energikontoret
• Energi och klimatrådgivarna 



Vill du ha stöd i ditt energiarbete?

Tommy Lindström

Projektledare

Energikontor Sydost

tommy.lindstrom@energikontorsydost.se
073 544 86 29 

Roger Gunnarsson

Projektledare

Energikontor Sydost

roger.gunnarsson@energikontorsydost.se

070-62 83 05 

Kontakta:

mailto:tommy.lindstrom@energikontorsydost.se
mailto:roger.gunnarsson@energikontorsydost.se


TACK!


