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Investeringsstöd-Stella Fahlén Godö

Referensanläggning-Lisbeth Bolin



Energi- och klimatrådgivning Håbo kommun





Förordningen (2016:385) 

Rådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap 

om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan

samt om förutsättningar att förändra energianvändningen i lokaler 

och bostäder. Rådgivningen får även omfatta transporter av 

personer och gods. 

Opartiskhet och frihet från kommersiella intressen ska garanteras. 

Målgruppen är hushåll, företag och organisationer.



Vi ger råd

• Hur man kan minska sin energianvändning.

• Hur man kan minska sin klimat- och miljöpåverkan.

• Vilka tekniska lösningar man kan välja mellan.



Broschyrer & Faktablad

Klimatsmarta hus



Kontakta våra energi- och klimatrådgivare

• Telefonrådgivning 08-29 11 29

• Webbservice www.energiradgivningen.se

• Lokala och regionala projekt

http://www.energiradgivningen.se/


Lokala projekt  Håbo kommun 



Framtidens solel

Mål: Främja investeringar av solel i östra Mellansverige.

Finansiering: EU:s regionala utvecklingsfond och kommuner.

framtidenssolel.se



Vilka är vi?

• 15 regionala energikontor

• Förnybar energi, energieffektivisering och 
hållbara transporter

• Oberoende och icke-vinstdrivande



Energisystemets grund
• Affordability-Ekonomiskt

• Reliability-Pålitligt

• Sustainability-Hållbart



Globala trender
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Elproduktion i Sverige
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Solenergi

Solel Solvärme

Solceller/Solpaneler Solfångare

Varför

Hur



Solcellens historia

1839 1950 1999 2019



Solel i Sverige

100% förnybar el 2040

Energimyndigheten: 5-10% 
solel



Systempriser



Solcellsanläggningens delar

Källa: Energimyndigheten



Livslängd
Paneler >30 år
• Produktgaranti >10 år

• Effektgaranti 85% efter 25 år

Växelriktare cirka 15 år

Sveriges äldsta nätanslutna solcellsanläggning

Källa: 
Solcellskollen



Placering
Tak
Mark
Markiser
Byggnadsintegrerade



Orientering och lutning



Anläggning i 
rakt 

söderläge

Halva mot öst 
och halva mot 

väst



Solinstrålning



Ekonomi
Kostnader: 

• Investering+växelriktarbyte

• Driftkostnader nästan noll, dock bra 
med tillsyn

Intäkter: 

• Egenanvänd el

• Överskottsel

Stöd:

Investeringsstöd 20%

Anläggning á 
5 kW: 74 000:-
15 kW: 181 500:-
100 kW: 1 030 000:-
Priser ex moms utan stöd



Löpande intäkter

• Mest lönsamt

• Värdet av de rörliga 
kostnaderna

Egenanvänd el

• Spotpris

• Skattereduktion

• Nätnytta

Överskottsel

• Kan fås under 15 år

Elcertifikat

• Pris beror på 
elhandelsbolag

Ursprungsgarantier



Egenanvänd el
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Skattereduktion Moms Elcertifikat

Elöverföring Fast elhandelsavgift Elcertifikatavgift för elkund

Villkor för skattereduktion:
• Inmatning och utmatning i 

samma anslutningspunkt
• Säkringen i anslutningspunkten 

får inte vara högre än 100 A
• Högst för antalet kWh som 

tagits ut från nätet
• Maximalt för 30 000 kWh (18 

000 SEK) per år
• Både för fysiska och juridiska 

personer



Elcertifikat

• Producent av förnybar el kan sälja 
elcertifikat till kvotpliktiga aktörer

• Exempel: Anläggning på 10 kW 
producerar ungefär 9 MWh per år. 
Hälften av elen som produceras går 
som överskott, alltså fås elcertifikat 
för 4,5 MWh. 

61 × 4,5 = 275 𝑆𝐸𝐾
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Ursprungsgarantier

• Ges också till producenter av förnybar el

• Marknadspriset brukar ligga på cirka 1 öre per

producerad kWh.



Behöver jag betala energiskatt?

• En/flera anläggningar under 255 kW: 0 
kr/kWh

• Flera anläggningar som tillsammans överstiger 
255 kW: 0,5 öre /kWh

• En anläggning över 255 kW: Vanlig energiskatt

-Andra anläggningar under 255 kW: 0,5 öre/kWh



Är jag mikroproducent?

Enligt ellagen:

• Högst 63 A säkring

• Högst 43,5 kW i effekt

• Nettokonsument

Prata med din EKR



Ekonomi-återbetalning
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Ekonomi-verktyg och kalkyler
framtidenssolel.se/verktyg-for-
foretag/ekonomi-och-lonsamhet/kalkyler/

• Energikalkylen

• Kalkylverktyg för dimensionering av 
solelanläggning utifrån verksamhetsbehov

• Solelkalkylen på Energimyndighetens hemsida
-Använder LCOE



Öka andelen egenanvänd el

Energilager-fördelar

• Ökar egenanvändningen

• Kan kapa effekttoppar

• Flytta elanvändningen

• Priserna sjunker

• 60% investeringsstöd till 
privatpersoner



Öka andelen egenanvänd el

Energilager-nackdelar

• Andra skäl än ekonomiska för 
mindre anläggningar

• Höga värdet på den sålda elen 
minskar värdet av att ha lager



Solbruket

Testprojekt av RISE och 
Vattenfall.

3 batterier á 10 kWh.

Största vinsten var att 
kapa effekttopparna och 
ha en lägre säkring



Energilagring

Affärsmöjligheter

• Dela kraft med grannen
• V2G-lösningar kommer
• Förutom Litium-jon

▪ NiMH-helt 
återvinningsbara

▪ Saltvattenbatterier-för 
större fastigheter

Källa: Ny TeknikKälla: Stuns



Brandsäkerhet och solceller

Installationsfel vanligaste orsaken

• Felaktigheter på likströmsledningarna mellan 
växelriktaren och solpanelerna

• Defekta eller för tidigt åldrade kontakter
• Att DC-kontakten är dåligt inkopplad 
• Skruvplinten är inte tillräckligt åtspänt 
• Otillräcklig isolering av ledningarna 
• Felaktigt utförande av aluminiumledningarna 
• Ansträngda kablar, som i längden leder till 

mekanisk spänning på terminalerna
Källa: Pinterest



Lagar

Ellagen
Starkströmsförordningen, 
Elinstallatörsförordningen
Elsäkerhetsverkets utförandeföreskrifter

Regionala riktlinjer från Brand- och 
räddningsförbund



Låg risk

Källa: Pinterest

Elsäkerhetsverket:
Dagens regelverk säkerställer godkända och elsäkra
installationer som innebär att risken för brand är liten.



Tips för en säker installation

• Hämta in offerter, utvärdera och kontrollera att installatörerna 
följer gällande lagar och förordningar. Elektrikern som installerar 
måste vara auktoriserad. 

• Besök referensanläggningar och ställ frågor till deras ägare 

• Anlita helst etablerade elektriker, med lokal anknytning

• Överväg att anlita en elkonsult som får besiktiga anläggningen 
eftersom den ska användas många år.



Steg för steg till en egen anläggning

1. Hitta lämplig yta (fri från skuggning, lutning, orientering, 
undersök om taket håller och om du behöver bygglov)

2. Undersök din elförbrukning

3. Räkna på investeringen (använd hjälpverktyg)

4. Ta in offerter (minst 3 st) och diskutera med din EKR

5. Sök investeringsstöd

6. Skriv avtal, kontakta elnätsägaren

7. Montering

8. Uppföljning



Hjälp finns att få

• Kommunens energi- och klimatrådgivare

• Solelportalen.se

• Referensanläggningar

• framtidenssolel.se

Förnybar 
energi

Optimera

Eliminera slöseri



Bra läsning

framtidenssolel.se

prosument.se

Bengt Stridhs blogg

bengtsvillablogg.info



Tack för mig!

Martin Holgersson

Energikontoret i Mälardalen

martin.holgersson@energikontor.se


