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Sammanfattning 

På Finnberget ligger Brf Saltsjöhöjden 1 som utgörs av fyra byggnader. På taken av dessa har 

solcellspotentialen undersökts. Byggnaderna har papptak med svag lutning, ca 5 grader, i olika 

riktningar. Varje tak har en upphöjning på mitten med några genomföringar. Samtliga har god 

potential för solceller; hus 1 och 4 ca 16 kW vardera och hus 2 och 3 ca 23 kW vardera. Den 

årliga produktionen beräknas bli ca 13 300, 19 400, 20 400 och 11 900 kWh för hus 1, 2, 3 och 

4 och investeringskostnaden per byggnad beräknas uppgå till mellan ca 240 000 och 350 000 

kr beroende på tak.  

I samtliga byggnader delar bostadsrätterna på ett gemensamt elabonnemang vilket gör att 

majoriteten av solelen kommer kunna användas direkt i byggnaderna. Hus 1 och 2 har 

dessutom samma abonnemang och en gemensam anslutningspunkt mot nätet samt är 

sammanlänkade via garage och föreningens gemensamma lokaler i bottenplan. Hus 1 och 2 

har en huvudsäkring mot elnätet som är större än 100 A varför skattereduktionen för såld el 

från dessa anläggningar inte kan tillgodoräknas. Hus 3 och 4 har vardera en säkring på 80 A 

och kan tillgodoräkna sig skattereduktionen för den sålda solelen. Detta har endast en liten 

effekt på den ekonomiska kalkylen då majoriteten av solelen kommer användas direkt i 

byggnaderna.  

Solcellernas elproduktion har beräknats utifrån tillhandahållna ritningar och takplaner med 

simuleringsprogrammet PV SOL. Avvikelser i takets dimensioner samt avstånd till 

genomföringar på taket kan förekomma.  

Förstudien baserar sig på många parametrar som om de förändras påverkar resultatet. 

Exempel på detta illustreras i känslighetsanalysen som gjort för olika investeringskostnader 

(kr/kW) för hus 3. Samtliga indata som ligger till grund för resultatet presenteras i denna 

rapport. Ritningar med de mått som använts bifogas som bilaga. 

Brf Saltsjöhöjden 1 har god potential för solelproduktion och rekommendationen är att gå 

vidare med en investering av solceller på en eller flera av byggnaderna enligt handlingsplanen 

i sista kapitlet. 
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1 Bakgrund 

 
Aktea fick i uppdrag att utreda potentialen för solceller hos Brf Saltsjöhöjden 1. I uppdraget 
ingick att genomföra en förstudie för möjligheten att installera solceller på föreningens fyra 
byggnader. Förstudiens syfte är att ligga till grund för en mer detaljerad projektering av en 
solcellsanläggning. I uppdraget ingick att leverera: 
 

• Förslag på placering av solcellerna 

• Totalt installerad effekt 

• Beräknad årliga elproduktion 

• Beräknad investeringskostnad 

• Beräknad kostnadsbesparing 

• Rekommendationer för fortsatt arbete 

• Information om vilka antaganden och vilken data som ligger till grund för resultatet.   

 

2 Metod 

 
Information om takens egenskaper, elanvändning i byggnaderna och kalkylförutsättningar har 
samlats in via ritningar och i samtal med bostadsrättsföreningen. Beräkningar av solcellernas 
elproduktion har utförts genom simuleringar med programmet PV SOL och de ekonomiska 
resultaten har beräknats med verktyget Investeringskalkyl för solceller, en analysmodell 
framtagen av bland annat Mälardalens Högskola.  
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3 Beskrivning av byggnaderna och dess elbehov 

 
På Finnbergsvägen 62 - 68 ligger Brf Saltsjöhöjden 1. Föreningens fyra huskroppar byggdes 

2004 och består av bostadsrätter. Hus 1 och 2 (Finnbergsvägen 68 och 66) sitter ihop med en 

föreningslokal, gym och gästlägenhet på ena våningen samt ett garage i undre plan. Dessa 

byggnader har ett gemensamt elabonnemang. Det finns en fjärrvärmeundercentral i varje 

byggnad. Byggnaderna ligger insprängda i berget och har därför en höjd som varierar mellan 

ca 11 och 20 m.  

Alla fyra byggnader har tak i två etage med den övre delen ca 0,5 m högre än den undre, yttre 

kanten. Taken är original sedan 2004 och i papp. Hus 1 och hus 4 (Finnbergsvägen 68 och 62) 

har samma form på taken liksom hus 2 och hus 3 (Finnsbergsvägen 66 och 64). Det finns några 

genomföringar på varje tak samt ett rör som sticker upp i hörnet av övre delen (två rör på hus 

4). Takytorna bedöms vara platta (lutning ≤ 5 - 6˚) och med orientering i olika väderstreck.  

Hustaken har god solinstrålning, vilket kan ses i figur 2 från Nackas Solkarta, och byggnaderna 

ligger på en höjd helt fria från skuggande byggnader och växtlighet. Det finns gott om fri takyta 

för solceller, i tabell 1 beskrivs de studerade takytorna och i figur 1 visas vilka tak som avses.  

Tabell 1. Förteckning över adresser och husbenämning. 

Hus 1 Finnbergsv. 68 
Hus 2 Finnbergsv. 66 
Hus 3 Finnbergsv. 64 
Hus 4 Finnbergsv. 62 

 

 
 

 

Figur 1. Hus 1, 2, 3 och 4. 
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Figur 2. Potentialindikation för solceller från Nackas Solkarta. Källa: nacka.se/boende-
miljo/miljo-klimat-och-hallbarhet/steg-mot-ett-hallbart-nacka/nackas-solkarta/ 

 

 

Saltsjöhöjden 1 har 3 gemensamma elabonnemang med undermätning av elen som går till 

lägenheterna. Ett abonnemang delas mellan hus 1 och 2, hus 3 och 4 har var sitt. Detta är 

mycket fördelaktigt i kombination med solceller då stor andel av solelen kommer kunna 

användas direkt i byggnaderna. Elanvändningen i de olika byggnaderna är mycket jämn. Under 

de senaste tre åren har elanvändningen per byggnad varit mellan 48 000 kWh och 66 700 kWh 

per år och i snitt 4 700 kWh/månad. Elanvändningen på timbasis finns inte tillgänglig.  
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4 Resultat 

 
Här presenteras förstudiens resultat som har tagits fram utifrån förutsättningarna som anges 
i kapitel 3. Simuleringar av solelproduktionen i PV SOL liksom de ekonomiska beräkningarna i 
LCOE-kalkylen kräver angivelse av indata. De indata som ligger till grund för beräkningarna 
och som inte redovisas i rapporten presenteras i bilaga 1. 
 
Följande solpaneler och växelriktare har använts i simuleringarna: 
  
Växelriktare:  SMA, Sunny Tripower 
Solpanel:   Trina Solar Polykristallin 280 Wp 
 
Solpaneler och växelriktare har egenskaper och prestanda som är vanligt förekommande på 
marknaden och kan bytas ut mot likvärdiga komponenter utan någon betydande inverkan på 
simuleringsresultatet.  

 Förslag på placering av solcellerna 

Nedan visas föreslagen placering av solpanelerna på de tre takytorna. Hänsyn har tagits till 
befintliga hinder på taket och bilderna är hämtade från karttjänsten Google Earth pro. Takets 
dimensioner har mätts upp på tillhandahållna ritningar. Ritningar med mått bifogas denna 
rapport. Avvikelser i takets dimensioner som påverkar placeringen av solcellerna kan 
förekomma. Takens inre upphöjning är uppmätt till 0,5 meter. 
 

       
Hus 1           Hus 2 
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Hus 3                Hus 4 
 
Samtliga takytor lutar omkring 5 grader nedåt, bortåt från nock i olika riktningar.  Panelerna 
är placerade både vertikalt och horisontellt på taken för att så många som möjligt ska få plats. 
Samtliga har utöver takets lutning lutats upp 15 grader åt söder med viss avvikelse åt öst/väst 
anpassat efter takens form. 
 
Panelernas lutning och orientering på taket påverkar hur skuggorna faller och vilket avstånd 
som krävs mellan raderna. På dessa tak finns flera olika möjligheter till placeringen av 
solcellerna för optimalt utnyttjande av panelerna, maximal solelproduktion samt önskat 
utseende. En leverantör med god erfarenhet bör råda till vilket som tekniskt sett passar bäst 
för taket och är mest önskvärt för en god installation. 
 
I och med att byggnaderna ligger på toppen av Finnberget som är utsatt för en del vind kan 
eventuellt vindlasterna vara begränsande för hur mycket panelerna kan lutas upp, framförallt 
vid takens yttre kanter och hörn. 
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 Simulerad solelproduktion 

I tabell 2 presenteras simuleringsresultaten av solelproduktionen för det föreslagna 
solcellssystemet. 

Tabell 2. Antal installerade moduler, modularea, installerad effekt, Performance Ratio (PR), 
skuggningsförluster samt beräknad årlig och specifik solelproduktion per takyta och totalt. 

 Hus 1 Hus 2 Hus 3 Hus 4  

Antal moduler 58 84 84 58 st 

Modularea 100 140 140 100 m2 

Installerad effekt 16 23 23 16 kWp 

Årlig produktion 13 300 19 400 20 400 11 900 kWh/år 

PR 76 78 80 70 % 

Specifik produktion1 820 825 870 730 kWh/kWp, år 

Skuggningsförluster 14 14 11 21 % 

1En väl projekterad anläggning i södra Sverige ger under optimala solinstrålningsförhållanden omkring 
1 000 kWh/kWp och år. 

 
Performance Ratio (PR) visar förhållandet mellan simulerad och teoretisk möjlig 
solelproduktion och talar om hur effektivt solcellssystemet är. PR gör det möjligt att jämföra 
beräkningar med olika ingångsdata och anger hur bra anläggningen presterar utifrån givna 
ingångsdata. PR påverkas av faktorer som: modultemperatur, solinstrålning, skuggning, 
elektriska ledningsförluster, effektiviteten hos moduler och växelriktare.  
 
Simuleringarna har utförts med en växelriktare per tak (två MPP/växelriktare) utan 
optimerare på panelnivå. Växelriktare som vanligen används för taksystem i Sverige är i 
storleksordningen 10, 15, 20 eller 30 kW alternativt där emellan. En lämplig plats för placering 
av växelriktarna är antingen i fläktrummen på översta våningen under taket eller i källaren vid 
inkommande elkabel från nätet. Där finns tillräckligt med utrymme, ventilation och 
växelriktarna är enkla att komma åt för översyn och service.  
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 Månatlig solelproduktion och egenanvänd solel 

Hur stor en solcellsanläggning bör vara för maximal ekonomisk avkastning är inte helt lätt att 
säga och beror bland annat av hur mycket el som används och när på dygnet och året. Ju 
mindre anläggning relativt elanvändningen, desto större andel av den el som produceras 
kommer att kunna användas direkt inom fastigheten. En hög egenanvändning är idag att 
föredra eftersom det ekonomiska värdet av egenanvänd el är högre än värdet av den el som 
matar in på nätet. I regel produceras 70 % av årsproduktionen från början av april till slutet av 
augusti (90 % mars till oktober). 
 
Egenanvändningen beror av matchningen av den momentana solelproduktionen och det 
momentana elbehovet. Om den momentana solelproduktionen inte matchar den momentana 
elkonsumtionen kommer el att matas in på nätet när solcellerna producerar mer el än 
fastigheten använder. 
 
Timvis data för elanvändningen finns inte tillgänglig för byggnaderna i Brf Saltsjöhöjden men 
utifrån uppmätt elanvändning per månad har egenanvänd solel samt hur stor andel av 
elanvändningen som täcks av solel beräknats för varje byggnad. 
 
I figur 3 till och med 10 nedan visas månad för månad solelproduktionen, andelen solel som 
används i byggnaden, samt hur stor del av solelen som matas in på elnätet. I tabell 3 visas ur 
stor del av det totala elbehovet för varje byggnad som täcks med el från solcellerna (solelens 
täckningsandel) samt hur stor andel av solelen som kommer användas direkt i byggnaderna 
(egenanvändningen %). För alla tak gäller att solel kommer matas in på nätet i april, maj, juni, 
juli och augusti, för hus 2 och 3 även i mars och september. Övriga månader kommer all solel 
som produceras kunna användas direkt i byggnaderna. 
 

Tabell 3. Täckningsandel och egenanvänd solel för alla byggnader. 

 Täckningsandel % Egenanvändning % 

Hus 1 19 81 
Hus 2 23 61 
Hus 3 23 68 
Hus 4 18 78 
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Figur 3. Hus 1, solelproduktion (gula staplar), egenanvänd solel (grå staplar), solel som 
matas in på nätet (blå staplar). 

 

 

Figur 4. Hus 1, elanvändning (grå staplar), andel av elanvändningen som täcks med solel 
(gula staplar) och andelen av elanvändningen som förses med el från nätet (blå staplar). 
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Figur 5. Hus 2, solelproduktion (gula staplar), egenanvänd solel (grå staplar), solel som 
matas in på nätet (blå staplar). 

 
 

 

Figur 6. Hus 2, elanvändning (grå staplar), andel av elanvändningen som täcks med solel 
(gula staplar) och andelen av elanvändningen som förses med el från nätet (blå staplar). 
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Figur 7. Hus 3, solelproduktion (gula staplar), egenanvänd solel (grå staplar), solel som 
matas in på nätet (blå staplar). 

 

 

Figur 8. Hus 3, elanvändning (grå staplar), andel av elanvändningen som täcks med solel 
(gula staplar) och andelen av elanvändningen som förses med el från nätet (blå staplar). 
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Figur 9. Hus 4, solelproduktion (gula staplar), egenanvänd solel (grå staplar), solel som 
matas in på nätet (blå staplar). 

 
 

 

Figur 10. Hus 4, elanvändning (grå staplar), andel av elanvändningen som täcks med solel 
(gula staplar) och andelen av elanvändningen som förses med el från nätet (blå staplar). 
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 Investeringskalkyl 

Investeringskostnad 
Investeringskostnaden för en nyckelfärdig solcellsanläggning beror av många faktorer och 
består av kostnaden för komponenterna, montagematerial, projektering, transport och 
installationsarbete. Enligt National Survey Report of PV Power Applications in Sweden från IEA 
PVPS 2017 var medelpriset för nyckelfärdiga nätanslutna solcellssystem, inrapporterade från 
svenska installationsföretag (exklusive moms), 12,2 kr/W för ett takomonterat system på ca 
15 kW. 
 
Schablonmässigt kan kostnaderna för ett solcellssystem fördelas: 

▪ Kostnad för material och moduler: 40 % 

▪ Kostnad för övrigt material: 30 %  

▪ Arbetskostnad: 25 % 

▪ Projekteringskostnad: 5 %  

I denna kalkyl har beräkningarna utförts inklusive moms och med en investeringskostnad på 
15 kr/W. Platta tak är tacksamma att arbeta på men takens höjd och utsatthet för vind innebär 
att noga säkerhetsåtgärder för installation skall vidtas och kan påverka installationskostnader. 
I känslighetsanalysen avsnitt 4.5 visas utfallet av när investeringskostnaden varieras.  
 
Elcertifikat 
Elcertifikat kan fås utan kostnad för solelöverskott som matas in till nätet. Detta är inkluderat 
i investeringskalkylen med antagandet att elcertifikatens värde är 0,15 kr/kWh. 
 
För att erhålla elcertifikat även för egenanvänd el krävs ett elcertifikatabonnemang där 
mätning av solelproduktionen sker direkt efter växelriktaren. Det medför kostnader för 
mätning och rapportering till Cesar där elcertifikaten kontoförs. Kostnaden består dels av en 
engångskostnad för elmätaren, dels av en årlig kostnad som beroende på leverantör av denna 
tjänst endera kan vara en fast årskostnad eller en kostnad som beror på värdet av 
elcertifikaten. Intäkter och kostnader för elcertifikatmätning av den egenanvända elen har 
inte räknats med i investeringskalkylen. Beroende på marknadsvärde för elcertifikaten och 
pris för mätning och inrapportering till Cesar skulle detta kunna bidra till ytterligare intäkter. 
Elcertifikat kan fås under högst 15 år om man bygger senast 2021. 
 
Investeringsstöd 
Det finns ett statligt investeringsstöd för solceller som sedan den 1 januari 2018 uppgår till 
maximalt 30 % av investeringskostnaden. Investeringsstödets storlek och budget för 
kommande år är dock oviss i och med den politiska situationen med ny regering och budget 
och man kan inte längre räkna med att få stödet. Rekordmånga ansökningar kom in under 
2018 och i Moderaternas budget som nyligen antogs för kommande år halverades potten till 
solceller jämtemot den ordinarie budgeten vi haft under 2018. Men inget är egentligen klart 
om hur stort stödet faktiskt blir under 2019. Mer information om investeringsstödet finns i 
bilaga 2.  
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I tabell 4 visas resultatet av kostnadsberäkningarna för solcellsanläggningarna på 
Finnbergsvägen som utförts med LCOE-verktyget, med och utan investeringsstöd. I och med 
att hus 1 och 2 har samma anslutningspunkt mot nätet har deras investeringskalkyl utförts 
gemensamt. 
 

Tabell 4.  Investeringskostnad, produktionskostnad, återbetalningstid och kostnadsbesparing 
för alla fyra byggnader. Grå kolumner är med solcellsstöd på 30 % inräknat. 

 Hus 1 & 2  Hus 1 & 2 Hus 3 Hus 3 Hus 4  Hus 4  

Investeringskostnad 585 000 410 000 345 000 242 000 240 000 168 000 kr 

Kostnad per 
producerad kWh1 

0,8 0,6 0,8 0,6 0,9 0,7 kr/kWh 

Återbetalningstid 23 16 19 11 25 16 år 

Kostnadsbesparing 
på 30 år1 

168 387 343 887 161 000 264 000 70 800 122 800 kr 

1 Nuvärde för hela livscykeln. 
 
Skattereduktion och huvudsäkring 
Om säkringen i anslutningspunkten är högst 100 A kan man enligt Inkomstskattelag 
(1999:1229) få skattereduktion på 60 öre/kWh för den överskottsel som matas in till nätet. 
Hus 3 och 4 har var sin anslutningspunkt mot nätet, båda med en huvudsäkring på vardera 80 
A. Investeringskalkylerna för dessa har därför beräknats inklusive skattereduktion på 60 
öre/kWh. Hus 1 och 2 har en gemensam säkring på över 100 A varför skattereduktionen inte 
har tagits med i denna investeringskalkyl.  
 
Om säkringen överstiger 63 A har nätägaren rätt att ta betalt för inmatningsabonnemanget 
enligt Ellag (1997:857). Ett inmatningsabonnemang behövs om man matar in överskottsel till 
nätet, på motsvarande sätt som att man har ett uttagsabonnemang när man köper el. Kostnad 
för inmatningsabonnemang kan variera mellan elnätsföretag och är inte inkluderat i kalkylen. 
 
Kalkylräntan 
Kalkylräntan är den nominella räntan med inflationen avräknad. För privatpersoner 1–2 % om 
man räknar realränta efter banklån. Om man vill göra riskjustering kan man välja en högre 
ränta.  Kalkylräntan används för att räkna om framtida kostnader och intäkter till dagens värde 
i nuvärdesmetoden i LCOE-verktyget. I beräkningarna har en kalkylränta på 1 % används.  
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Växelriktarbyte 
En växelriktares livslängd är ca 15 år. Ett växelriktare byte till priset av 2000 kr/kW har därför 
inkluderats i kalkylerna som en reinvestering. 
 
Bygglov 
Inga kostnader för bygglov har tagits med i investeringskalkylen. Kostnader för bygglov kan 
komma att tillkomma när panelerna inte följer takets lutning. För mer information se bilaga 
2.  
 
Pris på såld och köpt el 
Elpriset har en stor påverkan på kalkylen och är, i och med att dess framtida värde är mycket 
svårt att prognostisera, en osäker faktor i lönsamhetsberäkningarna. Det genomsnittliga, 
rörliga värdet av egenanvänd el under livslängden har antagits till 1,1 kr/kWh inklusive moms 
(inklusive elhandel, energiskatt, elcertifikatavgift och elöverföring, exklusive fasta avgifter) 
och värdet av såld el till 0,6 kr/kWh (exklusive elcertifikat, ursprungsgarantier, skattereduktion 
och moms eftersom den moms som betalas ut av elbolaget ska momsredovisas och betalas in 
till Skatteverket). Vissa elbolag betalar ett högre pris för solel än spotpriset vilket kan vara värt 
att ha i åtanke vid val av elbolag.  

 Känslighetsanalys för beräknad lönsamhet 

Lönsamheten i investeringen beror främst av investeringskostnad, kalkylränta, andel 
egenanvänd solel, värdet av egenanvänd respektive såld el samt sålda elcertifikat.   
 
I figur 11 och 12 visas resultatet av lönsamheten med variation av investeringskostnaden på 
12 000, 15 000 och 18 000 kr/kW för hus 3. I figur 11 visas resultatet utan investeringsstöd 
och i figur 12 med stöd på 30 % inkluderat. Övriga indata är enligt bilaga 1. Dessa resultat är 
intressanta för att se effekten av en eventuellt billigare eller dyrare investering. Diagrammen 
visar återbetalningstiden samt den totala besparingen. Brytpunkten i diagrammet indikerar 
ett växelriktarbyte som förväntas ske efter 15 år. Det är viktigt att förstå att lönsamheten 
beror av många faktorer och därför svår att förutsäga på lång sikt. 
 
Variation av investeringskostnaden mellan 12 000 och 18 000 kr/kW ger en återbetalningstid 
som varierar mellan 13 och 24 år år för en investering utan investeringsstöd och 9 och 16 år 
för en investering med investeringsstöd.  
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Figur 11. Ackumulerat nuvärde för en investering med olika investeringskostnader, utan 
investeringsstöd för hus 3. 

 

 
Figur 12. Ackumulerat nuvärde för en investering med olika investeringskostnader, med 

investeringsstöd för hus 3.  
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5 Slutsats 

 
Utifrån förstudiens resultat och givna förutsättningar ser det ut att finnas god potential för 
solceller på byggnaderna som ingår i Brf Saltsjöhöjden 1. Den totala potentialen är ca 78 kW 
uppdelat på fyra tak med olika lutning och läge, omkring 16 kW vardera på hus 1 och 4 och 23 
kW vardera på hus 2 och 3. Potentialen påverkas av den centrala upphöjningen som finns på 
alla tak och varierar något med takens orientering och storlek. Tack vare att taken är platta 
finns flera och goda möjligheter för olika utformning av anläggningarna och på så sätt optimal 
solelproduktion.  
 
De gemensamma elabonnemangen gör att stor andel solel kommer kunna användas direkt i 
byggnaderna. Det är både ekonomiskt och energieffektivmässigt fördelaktigt. Den el som inte 
momentant kommer användas i byggnaderna kan säljas till elleverantören och erhållas 
elcertifikat för.  
 
Man kan välja att installera solceller på samtliga tak eller på något/några av dem. Hus 1 och 2 
betraktas i den ekonomiska kalkylen som en solcellsanläggning då de har samma 
anslutningspunkt mot nätet vilket styr förutsättningarna för skattereduktion etc. Detta 
innebär dock inte att en installation på ett av dem är beroende av en installation på det andra.  
 
Viktigt att göra inför nästa steg mot en investering att ta reda på att takets hållfasthet är god 
nog att klara den extra vikt en solcellsanläggning innebär. Även en planering för drift bör 
göras. Mer information om detta ges under kapitel 6 på nästa sida.  
 
Utifrån solcellsförstudiens resultat rekommenderas att gå vidare med investeringen av 
solceller enligt rekommendationerna i handlingsplanen kapitel 6. 
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6 Rekommendationer och handlingsplan 

 
Om brf Saltsjöhöjden 1 väljer att gå vidare med detta projekt rekommenderas följande 
handlingsplan:  
 

1. Bekräfta med konstruktör att takets hållfasthet är god nog för den extra vikt en 

solcellsanläggning innebär.  En solcellsanläggnings vikt är mellan ca 10–30 kg/m2. Vid 

installation kan det uppstå punktlaster som är högre än lasten från 

solcellsanläggningen när den är installerad. Till exempel om flera paneler lyfts upp på 

taket samtidigt, takets konstruktion bör hålla även för detta, alternativt bör man 

känna till eventuella begränsningar så att olyckor kan undvikas.  Även takens ålder 

och renoveringsbehov bör beaktas.  

2. Ansök om bygglov om bygglov krävs. Kontakta stadsbyggnadskontoret för mer 

information.  

3. I samråd med solcellsexpert ta fram en lista på krav att bifoga en förfrågan om offert 

till leverantör. Här är viktigt att specificera att det tydligt ska framgå i offerterna vilka 

antaganden som görs och att ingående komponenter skall ha garanti samt om 

speciella önskemål finns. På så sätt blir det lättare att sedan ställa offerter mot 

varandra.  

4. Kontakta flera olika solcellsentreprenörer för offert. 

5. Redigera ansökan om investeringsstöd enligt nya uppgifter (görs senast dagen före 

projekteringskontrakt upprättas). 

6. Utvärdera anbud, välj solcellsentreprenör och genomför en mer detaljerad 

projektering.  

7. Ansök om elcertifikat och ursprungsgarantier om dessa ska säljas.  

8. Fastställ rutiner för förvaltningen och gör en plan för drift, underhåll och uppföljning. 

Här ingår att utbilda driftansvarig om den tekniska förvaltningen men även att 

fastställa rutiner för hantering av elcertifikat, ursprungsgarantier, hantering av moms 

och skattereduktion. 

 
Aktea hjälper gärna till med kommande steg mot en investering! I bilaga 2 finner du mer 
information om de olika stegen. 
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Bilaga 1 Indata som använts i beräkningar och simuleringar 

Parameter Värde Enhet 

Väderdata Meteonorm 6.1 - 

Verkningsgrad moduler 17 % 

Degradering moduler till 80 % efter 25 år (linjärt) - 

Livslängd moduler 30 år 

Livslängd växelriktare 15 år 

Kostnad växelriktarbyte 2 000 kr/kW 

Kalkylränta 1 % 

Investeringskostnad (inkl. moms) 15 000 kr/kW 

Pris köpt el 1,1 kr/kWh 

Pris såld el 0,6 kr/kWh 

Ersättning från nätägare 0,05 kr/kWh 

Värde elcertifikat 0,15 kr/kWh 

Antal år med elcertifikat 15  år 

Andel solel som ger elcertifikat (såld el) 100-egenanvändningen % 

Värde ursprungsgarantier 0,005 kr/kWh 

Skattereduktion 0,6 kr/kWh 

Antal år med skattereduktion1 15 år 

Säkringsstorlek i anslutningspunkten Max 100 A 

Resultat beräknat inklusive moms ja - 

Bygglov Ej medräknat  kr 

Slutbesiktning Ej medräknat kr 

Fasta driftskostnader2 0 kr/år 

Rörliga driftskostnader2 50 kr/kW,år 

Tillgänglighet 99,9 % 
1 Enligt Energimyndighetens solelstrategi ska regelverken vara anpassade till solel till år 2022 vilket betyder att det är sannolikt 
att det kommer ske förändringar med skattereduktionen fram till dess http://www.energimyndigheten.se/solelstrategi. För hus 
1 & 2 har skattereduktion ej medräknats. 
2 Driftkostnader: fasta kostnader som ej beror av anläggningens storlek och rörliga kostnader som beror av anläggningens storlek. 
Fasta driftkostnader: elcertifikathantering, fastighetsskatt, ev inmatningsabonnemang, loggning, resor, servitut, 
uttagsabonnemang. Rörliga driftkostnader: försäkring, hyra av yta, underhåll av yta, rengöring av moduler, tillsyn.  

http://www.energimyndigheten.se/solelstrategi
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Bilaga 2 Allmän information inför investeringsbeslut 
Här ges information om centrala moment viktiga att utföra och ta hänsyn till i och med en 
solcellsinvestering.  
 
Ansöka om bygglov. I ett tidigt skede av planeringsprocessen ska det säkerställas att bygglov 
för solcellsanläggningen godkänns om sådant krävs. Kontakta stadsbyggnadskontoret.  

Sedan den 1 augusti 2018 är kravet på bygglov för solcellsanläggningar som följer byggnadens 
form och lutning undantaget. På följande länk finns mer information: 
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/nyheter-pa-pbl-kunskapsbanken/sol/  

Ansöka om investeringsstöd. Från och med 1 januari 2018 uppgår det statliga 
investeringsstödet till maximalt 30 % av investeringskostnaden, dock max 1,2 miljoner kronor 
och max 37 000 kr ex moms/installerad kW. Ansökan görs via blankett ”Ansökan om statligt 
stöd till solceller” vilken kan hämtas från Energimyndighetens hemsida: 
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/solenergi/stod-till-
solceller/ansokan-om-solcellsstod.pdf denna skickas till Länsstyrelsen enligt anvisning på 
blanketten. 

Ansökan görs senast dagen före projekteringskontrakt upprättas, d.v.s. innan projekt 
påbörjats. 

I och med valet 2018 och ny regering samt budget är solcellsstödets framtid osäker. Det är 
stor sannolikhet att investeringsstödets budget kommer minska och att stödnivån kommer 
reduceras. Om stödet ännu inte har sökts kan man inte längre räkna med att man kommer få 
stödet utbetalt. 

Ansöka om elcertifikat. Vid önskan att sälja elcertifikat ska ansökan göras via 
energimyndighetens e-tjänst:  
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/ursprungsgarantier/ansokan-om-
elcertifikat-a1-bilaga-1-b1-och-forenklad-ansokan-om-ursprungsgarantier-ug-begransat-
uppgiftslamnande.pdf 

Som producent av förnyelsebar energi finns möjligheten att erhålla elcertifikat från det 
svensk-norska elcertifikatsystemet. Dessa elcertifikat är elektroniska handlingar som ansöks 
från Energimyndigheten samt hanteras i Energimyndighetens kontoföringssystem CESAR. De 
elcertifikat som en elproducent erhåller kan säljas till bland annat elhandelsbolag som har en 
skyldighet att inhandla elcertifikat som motsvarar en kvot av deras elförsäljning. Varje 
elcertifikat motsvarar 1 MWh el. På inkomsten från försäljning av elcertifikat ska inkomstskatt 
betalas. Dock ska det tilläggas att installation av en extra elmätare samt tillhörande 
mätabonnemang tillkommer ifall elcertifikat ska kunna säljas även för anläggningens 
fullständiga elproduktion. Alternativet är att endast sälja elcertifikat motsvarande den sålda 
elen. vilket rekommenderas. 
  

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/nyheter-pa-pbl-kunskapsbanken/sol/
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/solenergi/stod-till-solceller/ansokan-om-solcellsstod.pdf
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/solenergi/stod-till-solceller/ansokan-om-solcellsstod.pdf
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/ursprungsgarantier/ansokan-om-elcertifikat-a1-bilaga-1-b1-och-forenklad-ansokan-om-ursprungsgarantier-ug-begransat-uppgiftslamnande.pdf
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/ursprungsgarantier/ansokan-om-elcertifikat-a1-bilaga-1-b1-och-forenklad-ansokan-om-ursprungsgarantier-ug-begransat-uppgiftslamnande.pdf
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/ursprungsgarantier/ansokan-om-elcertifikat-a1-bilaga-1-b1-och-forenklad-ansokan-om-ursprungsgarantier-ug-begransat-uppgiftslamnande.pdf
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Ansöka om ursprungsgarantier. Vid önskan att sälja ursprungsgarantier ska ansökan göras 
till energimyndigheten via blankett. Denna ansökan kan endast göras om man innehar el- 
certifikat eller är godkänd för elcertifikat. 
 
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/ursprungsgarantier/ansokan-om-
elcertifikat-a1-bilaga-1-b1-och-forenklad-ansokan-om-ursprungsgarantier-ug-begransat-
uppgiftslamnande.pdf 

Ursprungsgarantier är en elektronisk handling som garanterar ursprunget på den el som 
märkts med en sådan garanti. Dessa kan erhållas och säljas av elproducenter, vilket kan ge 
ytterligare intäkter för egenproducerad el. Likt elcertifikaten är ursprungsgarantierna 
elektroniska handlingar som hanteras och handlas i kontoföringssystemet CESAR. Priserna på 
ursprungsgarantier är svåra att värdera då statistik och information om marknadens priser är 
bristfällig. Priset för ursprungsgarantier från solel antas vara värda ca 1 öre/kWh i dagsläget. 
Intäkter från ursprungsgarantier har inte tagits med i denna studies investeringsbedömning, 
men förslagsvis bör ursprungsgarantier undersökas i samband med att en solcellsanläggning 
installeras, då prisläget kan ha ökat till en lönsam nivå. 

Förbered försäljning av elcertifikat och ursprungsgarantier. Vid önskan om att undvika egen 
administration gällande försäljning av elcertifikat och ursprungsgarantier kan mätning- och 
inrapporteringstjänst köpas.  

Upphandling av entreprenad. Vanligtvis upphandlas solcellsanläggningar i en 
totalentreprenad där en teknisk rambeskrivning med riktlinjer och funktionskrav styr 
upphandlingen. I en sådan entreprenad bör entreprenör ansvara för projektering, inköp, 
leverans, installation, driftsättning samt tidsbegränsat underhållsarbete av 
solcellsanläggningen. Entreprenören bör även sköta kontakter med nätägare gällande 
föranmälan och färdiganmälan av anläggningen, samt instruera och utbilda driftpersonal hos 
beställare för fortsatt underhållsarbete då entreprenörens underhållsansvar löper ut.  

Hantering av moms. Inkomster från solcellsanläggningen ska tas upp som intäkter i 
näringsverksamheten. Utgående moms ska således redovisas på de intäkter som 
elproduktionen ger upphov till genom försäljning av el, elcertifikat, ursprungsgarantier samt 
den ersättning för nätnytta som erhålls från nätägaren.  

Hantering av skattereduktion. För att utnyttja skattereduktionen vid utmatning av el på 
elnätet ska detta anmälas till elnätsbolaget. Elnätsbolaget kommer då lämna kontrolluppgifter 
efter utgånget kalenderår om hur mycket el som matats ut respektive matats in i 
anslutningspunkten. Dessa uppgifter ska sedan inkluderas i inkomstdeklarationen.  
 
Från och med den 1 januari 2015 har lagen om skattereduktion gällande mikroproduktion av 
förnybar el trätt i kraft. Detta innebär att fysiska eller juridiska personer som producerar 
förnybar el och matar in den till nätet via säkring om max 100 A kan få en skattereduktion 
motsvarande 60 öre/kWh av den el som produceras i solcellsanläggningen och matas ut på 
nätet. Skattereduktionen kan dock enbart fås för högst så många kWh el som tagits ut i 

http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/ursprungsgarantier/ansokan-om-elcertifikat-a1-bilaga-1-b1-och-forenklad-ansokan-om-ursprungsgarantier-ug-begransat-uppgiftslamnande.pdf
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/ursprungsgarantier/ansokan-om-elcertifikat-a1-bilaga-1-b1-och-forenklad-ansokan-om-ursprungsgarantier-ug-begransat-uppgiftslamnande.pdf
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/ursprungsgarantier/ansokan-om-elcertifikat-a1-bilaga-1-b1-och-forenklad-ansokan-om-ursprungsgarantier-ug-begransat-uppgiftslamnande.pdf
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anslutningspunkten under året. Vidare begränsas även skattereduktionens underlag till 30 
000 kWh per kalenderår och person och max 18 000 kr. 
 
Ersättning för nätnytta. En elproducent har från sin nätägare rätt till en ersättning för inmatad 
el på nätet som motsvarar värdet av minskningen av energiförluster samt minskningen av 
avgifter som nätägaren erhåller tack vare den inmatade elen. Denna ersättning benämns ofta 
som nätnytta eller överföringsersättning (ca 3–7 öre/kWh). Kontakta ditt elnätsbolag för mer 
information. 
 
Vad gäller nätkostnader får nätbolagen bara ta ut nätkostnader om anläggningen är mindre 
än 1,5 MW. Över 1,5 MW måste man själv stå för den uppgradering som krävs av nätet. 
 
Kostnader för drift och underhåll. Kostnader för drift, underhåll och uppföljning är betydligt 
lägre för solelproduktion än för annan typ av elproduktion men ändå viktiga att beakta. 
Mindre anläggningar har i regel lägre kostnader. Driftkostnaderna utgörs av fasta kostnader 
som ej beror av anläggningens storlek och rörliga kostnader som beror av anläggningens 
storlek. Exempel på fasta driftkostnader är elcertifikathantering, fastighetsskatt, 
inmatningsabonnemang, loggning, resor, servitut och uttagsabonnemang. Exempel på rörliga 
driftkostnader är försäkring, underhåll av yta, rengöring av moduler och tillsyn. Olika 
leverantörer har olika erbjudanden för service och driftunderhåll mycket kan man också göra 
själv, solcellsägaren kan välja vilken ambitionsnivå man vill lägga sig på.   


