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Sammanfattning 
Då elbranschen är positiv till en utveckling som leder till att allt fler elkunder också blir sin egen 

elproducent finns det anledning att undersöka vilka nyckelfaktorer som finns på 

mikroproduktionsmarknaden i Sverige. I studien genomfördes en kartläggning av elmarknadens 

aktörer och regelverk samt en socioteknisk och en beräkningsteknisk analys. Den sociotekniska 

innefattade de omvärldsfaktorer som påverkar elmarknaden för mikroproduktion idag samt vid 

införandet av nettodebitering. Omvärldsfaktorerna som har undersökts är de politiska, ekonomiska, 

sociokulturella, tekniska, legala och ekologiska aspekterna. I den beräkningstekniska delen 

genomfördes två lönsamhetskalkyler, en för en aktuell fastighet i Norra Djurgårdsstaden där 

återbetalningstiden och en potentiell vinst studerades utifrån ett flertal olika förändringsfaktorer. I 

den andra lönsamhetskalkylen konstruerades en teoretisk typvilla, enfamiljsvilla, med samma 

förändringsfaktorer för att åskådliggöra lönsamhetskalkylen vid ett produktionsöverskott samt den 

ekonomiska skillnaden vid tre olika scenarier: försäljning av överskottet, utan försäljning och vid 

införandet av nettodebitering.  

Den sociotekniska analysen visade på att dagens regelverk gör det tidskrävande för tänkbara 

egenproducenter, då många avtal måste tecknas framförallt vid försäljning av ett potentiellt 

produktionsöverskott. De rådande mätreglerna för tilldelning av elcertifikat ifrågasattes, då 

kostnaderna som tillkommer för tjänsterna mätning och rapportering antas kunna sänkas då 

rapporteringsintervallet utökas. Vid ett införande av nettodebitering kan det förenklade regelverket 

som följer göra att den tidigare nämnda tidsinvesteringen, för tänkbara egenproducenter, som krävs 

vid ett produktionsöverskott minskar. Samtidigt kan det efter införandet vara lönsamt att producera 

efter maximal kapacitet istället för att enbart installera anläggningar som begränsats efter den lägsta 

elförbrukningen under året. Det förenklade regelverket som uppstår vid införandet av nettodebitering 

kan även komma att förändra den allmänna inställningen till mikroproduktion positivt. 

  



 

Den tekniska analysen för Norra Djurgårdsstaden och den konstruerade typvillan visade samtidigt på 

att sänkta investeringskostnader påverkar återbetalningstiden mer än spotprisutvecklingen. Dock har 

spotprisets utveckling en stor betydelse för lönsamhetskalkylen och framförallt den potentiella 

vinsten, men kräver en orimligt hög utveckling för att uppnå vinster av den storleksordningen. Vidare 

framkom det att vindturbiner för mikroproduktion kräver en orimligt hög medelvindhastighet för att 

uppnå en återbetalningstid inom produktens livstid, vilket gör alternativet mindre attraktivt än 

solceller. Analyserna för solceller visade på att om elspotpriset fortsätter att stiga samtidigt som 

kostnaderna för produkterna fortsätter att falla kommer ett solcellstöd inte vara nödvändigt för 

framtida investeringar. Slutligen har faktorerna investeringsstöd, fallande produktpriser, 

spotprisutveckling och ett förenklat regelverk identifierats som de sökta nyckelfaktorerna för den 

svenska mikroproduktionsmarknaden av elektricitet.  
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Abstract 
As the electricity industry is in favor of a development towards a market where more consumers 

become their own electricity producers, there is reason to investigate the key factors on the Swedish 

market for micro production of electricity. In the study a survey of the actors on the market and the 

regulatory framework was carried out along with two analyses, one sociotechnical and one 

computational. 

The sociotechnical analysis included the external factors that affect the electricity market for micro 

production today and in the implementation of net billing. External factors that have been examined 

are political, economic, sociocultural, technological, legal and ecological aspects. 

The computational part was done to examine the profitability through calculating the repayment time 

and the potential profit for two cases, a real-estate soon to be built in Norra Djurgårdsstaden and a 

theoretical one-family-house. Different factors affecting the repayment time and potential profit was 

alternated in the calculations to study their effects on the profitability. The case for the theoretical 

house was constructed to study the economic incentives for three different scenarios in the light of a 

production surplus of electricity. The three different scenarios included a sale of the surplus, without 

sale and the introduction of net billing.  

The sociotechnical analysis showed that today’s regulatory framework makes it time-consuming for 

potential consumers producing their own electricity since many agreements and arrangements have 

to be made in order to sell the potential production surplus. The current regulations for acquiring 

green certificates were also questioned when the costs associated with services such as measurement 

and reporting is thought to be reduced if the interval of reporting is lengthened. With the introduction 

of net billing and the aforementioned simplified framework a reduced time investment for 

prospective self-producers of electricity is likely. At the same time, the introduction of the new 

system may make it more profitable to produce electricity at maximal capacity rather than to restrict 

the production to meet the lowest power demand for the property. The simplified framework that 

comes with the introduction of net billing is also likely to affect the general attitude towards micro 

production in a positive manner.  

  



The computational analysis for Norra Djurgårdsstaden and the theoretical one-family-house showed 

that investment costs are affecting the repayment time more than the spot price trend. However, the 

spot price trend is not to be neglected as it also affects the profitability and in particular the potential 

profit but requires an unreasonable development to achieve a return of investment of such magnitude. 

It was also found that wind turbines suited for micro production demand unreasonable wind 

conditions in order to reach a repayment time within the life span of the product which makes the 

alternative less attractive than solar cells. Analyses for solar cells showed that if the spot price 

continues to rise while the cost of the products continues to drop, an investment support for solar 

may not be necessary in the near future. Finally investment support, falling product prices, 

increasing spot prices, and a simplified regulatory framework were identified as the targeted key 

factors on the Swedish market for micro production of electricity.  
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Kapitel 1 – Introduktion  

Kapitlet inleds med bakgrunden till studien och följs därefter av studiens syfte och frågeställning. 

Slutligen presenteras de använda metoderna som tillämpats under studiens genomförande knutet till 

forskningsteori.  

1.1 Bakgrund till studien 
”Branschen är mycket positiv till en utveckling som leder till att allt fler elkunder 

också blir sin egen elproducent. Vi vill göra det så enkelt och bra som möjligt för 

både berörda kunder och våra medlemsföretag. Nyckelfrågan har varit och är hur 

de små elproducenterna kan få kvitta den egna produktionen mot sin egen 

förbrukning.” (Svensk Energi, 2010) 

Detta var något som Annica Lindahl, tidigare projektledare på Svensk Energi, uttryckte efter att en 

rapport gällande småskalig elproduktion för eget bruk presenterats. Rapporten inkluderar 

möjligheterna för egenproduktion av elektricitet för eget bruk samt de komplikationer som uppstår 

vid försäljning av ett potentiellt överskott. Fortum genomförde år 2009 dessutom en 

enkätundersökning som indikerade att privatpersoner kan tänka sig bli egenproducenter om solceller 

finns till försäljning på något större varuhus samt om produkterna är enkla att installera 

(Energimagasinet, 2009). Samma år introducerades även ett statligt solcellstöd där privatpersoner 

och kommersiella aktörer kunnat söka finansiering för solenergianläggningar, vilket har kunnat täcka 

upp till 60 procent av investeringskostnaden (Sol-Elprogrammet, 2012). Elforsk (2010) genomförde 

även en studie som visade att det trots detta är ekonomiskt optimalt att endast utnyttja en liten del 

av takytan på en fastighet för solceller med dagens regelverk och ersättningssystem. Den låga 

utnyttjningsgrad som beräknats, används för att täcka det elbehov som finns under de varma 

sommarmånaderna, utan att skapa ett överskott. Det finns alltså ett intresse hos privatpersoner att 

investera i till exempel solceller samtidigt som Svensk Energi arbetar med att göra det så enkelt och 

bra som möjligt för de berörda kunderna. Dock påpekar Elforsk (2010) att de ekonomiska 

incitamenten för solcellsmarknaden måste ökas för att antalet solcellsanvändare ska tillta.   

I branschen råder det en enighet om att vilja göra det möjligt för egenproducenter av elektricitet att 

kvitta ett produktionsöverskott mot ett underskott, vilket även Annica Lindahl antydde i det tidigare 

presenterade citatet. Att kvitta ett överskott är ej möjligt med dagens lagstiftning samtidigt som det 

inte heller finns underlag för andra ekonomiska alternativ. Begreppet nettodebitering har börjat 

innefatta olika ekonomiska förslag för en skälig ersättning vid ett produktionsöverskott av elektricitet 

(Söder, 2008; EI, 2010a; ELAN programmet, 2010; Elforsk, 2010).  
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Spotpriset på elektricitet har ökat systematiskt under 2000-talet, enligt statistik från Nord Pool Spot 

(2012). År 2003 infördes även ett elcertifikatsystem där en kvotplikt per såld MWh elektricitet faller 

på elleverantören (SvK, 2012a) som sedan debiterar slutkunden (Elpriskollen, 2012). Systemet 

infördes för att främja utvecklingen av elproduktion från förnyelsebara energikällor. Samtidigt har 

världsmarknadspriset för solcellsmoduler fallit med upp till 50 procent de senaste fyra åren (Sol-

Elprogrammet, 2012) mest till följd av den kraftiga produktionskapacitetsökningen som tillkommit då 

Kina massproducerar dessa produkter.  

1.2 Syftet med studien 
Syftet har varit att identifiera de nyckelfaktorer som kan komma att påverka utvecklingen av 

mikroproduktion utav elektricitet i Sverige. Detta har gjorts genom en socioteknisk analys och 

beräkningsanalys. Den sociotekniska analysen innefattar bland annat institutionella bestämmelser 

och potentiella förändringar, medan beräkningsanalysen inkluderar aktuella produkter som finns 

tillgängliga på den svenska marknaden och de förändringsfaktorer som kan komma att förändra 

lönsamheten vid framtida investeringar.  

1.3 Frågeställningar 
För att syftet med studien skulle uppnås krävdes att följande frågeställningar besvarades.  

 Vilken roll har och hur interagerar en egenproducent med andra aktörer på elmarknaden?  

 Vilka lagar och regler gäller för mikroproduktion?  

- Vilka förslag om förändringar finns och vilken inverkan har dessa? 

 Vilka förändringsfaktorer har störst inverkan på lönsamheten vid implementering av 

mikroproduktion? 

- Vilka faktorer påverkar investeringskostnaderna?  

- Vilka faktorer påverkar lönsamheten över tiden? 

- Vilka eller vilken faktor är viktigast?  

 Vilket scenario ger störst lönsamhet vid ett produktionsöverskott?  

- Hur skiljer sig lönsamheten vid försäljning, utan försäljning respektive vid ett 

införande av nettodebitering? 

 Hur kan införandet av nettodebitering komma att förändra förutsättningarna för en 

mikroproducent?  

- Vilka tekniska förändringar krävs?  

- Hur kommer det juridiska ramverket att behöva förändras?  
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1.4 Avgränsningar  
Analysen har inte haft till avsikt att inkludera småskalig elproduktion, med en toppeffekt på 1 500 

kW, då de juridiska förutsättningarna som använts gäller för ett säkringsabonnemang om högst 63 A 

med en toppeffekt om 43,5 kW vilket även använts som definition för mikroproduktion. 

Elproduktionen har begränsats till solenergi och vindkraft på grund av deras lämplighet i 

implementering av mikroproduktion. Bakomliggande teknik för solceller samt vindturbiner har 

exkluderats då en av studiens ambitioner har varit att presentera lämpliga produkter. Ytterligare en 

avgränsning har varit mot den svenska elmarknaden med ett fåtal jämförelser med andra länder och 

resultaten bör ej översättas till andra elmarknader i Europa. I lönsamhetskalkylerna har 

servicekostnader och skrotningsvärde för solceller och vindturbiner exkluderats på grund av 

bristande information inom områdena och svårigheter i att uppskatta dessa. En faktor som kan 

påverka elpriset är den kostnad som betalas till nätföretagen och som inte har analyserats då ett 

antagande har gjorts om att säkringsabonnemanget ej kommer att behöva uppgraderas vid 

implementering av en mikroproduktionsanläggning. Studien inkluderar över 4 000 undersökta fall 

men enbart de utfall som ansetts intressanta i en närliggande framtid har valts att presenteras i 

rapporten medan resterande återfinns i Bilaga 3 och Bilaga 4. Ur ett miljömässigt perspektiv har 

ingen Livs Cykel Analys, LCA, genomförts på grund av omfattningen en sådan innebär. Slutligen har 

även de förslag på juridiska förändringar som uppkommit i debatten om nettodebitering analyserats, 

men inget eget förslag gällande lagändringar har framförts.  

1.5 Metod 
I avsnittet presenteras en kortare genomgång av de bakomliggande teorierna för metodologin och 

forskningsmetoderna. Slutligen redogörs för studiens tillvägagångssätt knutet till den tidigare 

nämnda teorin. 

1.5.1 Metodologi 
Ett forskningsparadigm är ett filosofiskt ramverk som vägleder hur vetenskapliga studier bör utföras 

(Collis & Hussey, 2009). Vidare är filosofi, enligt Oxford Compact Dictionary and Thesaurus (1997), 

det använda förnuftet och argument i att söka sanning och kunskap, särskilt vid yttersta verklighet 

eller vid generella orsaker samt principer. De två accepterade huvudparadigmen inom forskning är 

positivism och interpretivism. Positivismen härstammar från det tidiga sättet att utföra vetenskapliga 

studier och interpretivism utvecklades då positivism ansågs otillräcklig vid humanistiska studier. 

Definitionen för positivism är att: 

”…antaganden bygger på idén om att verkligheten är singular och objektiv, samt 

att den inte påverkas då den studeras.” (Collis & Hussey, 2009, s. 56) 

Några av argumenten mot positivism, vid humanistiska studier, var bland annat att det är omöjligt att 

separera människan från den sociala kontext i vilken hon verkar eller att forskare inte är objektiva 

utan medför egna intressen och värderingar i studier. Definitionen för interpretivism är därför att: 

”…antaganden bygger på att den sociala verkligheten finns i våra tankar och är 

subjektiv. Därför påverkas den sociala verkligheten av dess betraktare.” (Collis & 

Hussey, 2009, s. 57) 
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De tidigare beskrivna paradigmen kan betraktas som randvärden längst en tallinje. Det finns en rad 

andra paradigm där emellan, dessa har exkluderats, vilket inbringar medvetenhet om vilket av 

huvudparadigmen och därigenom vilket filosofiskt ramverk som kan vägleda den tänkta studien. Till 

dessa lämpar sig även en deduktiv eller induktiv ansats. En deduktiv ansats innebär att specifik 

kunskap uppnås ur allmän kunskap för att senare testas empiriskt, positivistiska drag, och en induktiv 

ansats utvecklas ur empirisk data vilket gör att den tidigt influeras av subjektivitet, drag från 

interpretivism. Att uppnå total positivism eller interpretivism är inte omöjligt, men ovanligt.  Collis 

och Hussey (2009) har vidareutvecklat en beskrivning, tidigare gjord av Morgan och Smircich (1980, s. 

492), av hur forskare ser på den tidigare nämnda tallinjen och olika antaganden som görs, vilket 

visualiseras i Tabell 1. Ontologiska antaganden beaktar verklighetens natur och epistemologiska 

antaganden tar hänsyn till vad som accepteras som valid kunskap.  

Var mellan dessa två huvudparadigm inom forskning, och därigenom vilka influenser som har verkat 

på detta arbete, illustreras med det grönskuggade områdena i Tabell 1. Motiveringen till detta är att 

det som undersökts dels kan beskrivas som en konkret process dels som ett kontextuellt fält av 

information.  Det som har accepterats som valid kunskap har åstadkommits genom processer samt 

förändringar, eller tänkta förändringar, samt genom kontextuell kartläggning.  

Tabell 1. Influenser av positivism och interpretivism. Källa: Collis & Hussey, 2009, s. 61. 

Positivism  Interpretivism 

Ontologiska 
antaganden 

Verkligheten 
består av en 
konkret 
struktur. 

Verkligheten 
är en konkret 
process 

Verkligheten 
är ett kon-
textuellt fält 
av 
information 

Verkligheten 
är en värld 
av symbolisk 
diskurs 

Verkligheten 
är en social 
konstruktion 

Verkligheten är 
en projektion av 
människans 
fantasi 

Epistemologiska 
antaganden 

Att konstruera 
positivistisk 
forskning. 

Att 
konstruera 
system, 
processer, 
förändringar 

Att 
kartlägga 
kontexter 

Att förstå 
mönster i 
symbolisk 
diskurs 

Att förstå 
hur den 
sociala 
verkligheten 
är 
konstruerad 

Att få fenomeno-
logiska insikter, 
uppenbarelse 

Forsknings-
metod 

Experiment, 
enkät-
undersökning
ar 

Historiska 
analyser 

Tolkande 
kontextuell 
analys 

Symbolisk 
analys 

Hermeneutik Utforskning av 
ren subjektivitet 

1.5.2 Forskningsmetod 
Till skillnad från den tidigare metodiken ska detta ses som en metod och enligt Collis och Hussey 

(2009) är det en teknik för insamling och analysering av data. Källorna som används är antingen 

primära eller sekundära. Den använda definitionen är taget från Bell (2005) och lyder: 

”Primära källor är de som först under forskningsperioden börjat existera… 

Sekundära källor är tolkningar av företeelser under denna period baserat på 

primära källor.” (Bell, 2005, s.125)    
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Semi- eller ostrukturerade kvalitativa intervjuer har använts vid informationsinsamling av 

primärkällorna. Dessa anses som lämpliga metoder då ambitionen har varit att utveckla en förståelse 

av de intervjuades värld; metoderna återfinns i Tabell 1 under ”Tolkande kontextuell analys” (Collis & 

Hussey, 2009). Faktiska siffervärden gällande bland annat priser och effektgarantier för produkter har 

kategoriserats som primärdata och analysen av deras förändring över tiden återfinns i Tabell 1 under 

”Historiska analyser”. De lagtexter som använts har även kategoriserats som primärkällor, även fast 

de kan vara öppna för tolkningar. Lagar i sin helhet finns i Bilaga 1.  (Collis & Hussey, 2009).  

Den litteratur som har använts kategoriseras som sekundärkällor. Informationen som har 

sammanställt om produkters prestanda och kvalitet, med undantag för garantier, har tagits från 

branschorganisationer som ansetts vara objektiva. Detta i en förhoppning att de säljande 

argumenten från företagen selekterats bort.  

1.5.3 Arbetets genomförande 
Den tidigare beskrivna metodologin och forskningsmetoden indikerar att arbetet har starkare 

positivistiska influenser, då historiska och kontextuella analyser har tillämpats då bland annat den 

sociotekniska omvärldsanalysen genomfördes.  

Insamling av data från sekundärkällor gjordes genom relevant litteratur samt relevanta rapporter, 

vetenskapliga artiklar och hemsidor. Vetenskapliga artiklar och rapporter har hämtats från Google 

Scholar samt de databaser som KTHB1:s sökfunktion inkluderar. Litteratur som använts hämtades 

antingen från KTHB eller från tidigare kurslitteratur inom området.  

De företag som har kontaktats innefattar ett teknikkonsultföretag, fastighetsbolag, arkitektbolag 

samt ett flertal av de företag som inkluderats i kartläggningen av elmarknadens aktörer. Leverantörer 

samt tillverkare av solenergilösningar och vindturbiner har kontaktats efter samråd med 

branschorganisationer. Medvetenheten om företagens egna ambitioner har varit en starkt 

bidragande faktor till att informationen kartlagts kontextuellt vid framtagningen av lämpliga 

produkter.  

Slutligen har beräkningsprogrammet MATLAB använts vid de utförda lönsamhetskalkylerna för 

fastigheten i Norra Djurgårdsstaden liksom för den konstruerade, teoretisk typvillan.  

1.6 Rapportstruktur 
Som rubriken antyder presenteras rapportens struktur i avsnittet, vilket har för avsikt att beskriva det 

flöde som finns rapporten. Figur 1 illustrerar flödet och Kapitel 2 ligger till grund för de senare 

utförda sociotekniska och beräkningstekniska analyserna, där elmarknadens aktörer först 

presenteras samt hur de interagerar ur en mikroproducents perspektiv. Sedan presenteras 

elmarknadens regelverk som innefattar elcertifikat, mätregler, nätersättning, de olika prisområden 

som finns i Sverige, energiskatter samt elprisets beståndsdelar ur en slutkonsuments perspektiv. 

Kapitlet avslutas med de produkter som ansetts lämpliga för mikroproduktion och prisutvecklingen 

på världsmarknaden. Kapitel 3 innefattar den utförda sociotekniska analysen där 

mikroproduktionsmarknaden har analyserats i form av en omvärldsanalys. PESTLE-modellen 

användes för att kartlägga marknaden som den ser ut idag samt hur den kan komma att förändras 

om nettodebitering införs.  

                                                           
1
 KTHB är Kungliga Tekniska Högskolans Bibliotek  
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I Kapitel 4 presenteras de beräkningsmodeller som utformats för genomförandet av 

lönsamhetskalkylerna. I kapitlet presenteras även hur prisutvecklingen för spotpriset samt 

elcertifikaten beräknats och om läsaren är intresserad av resultaten, inte beräkningsgången, behöver 

kapitlet inte läsas. I Kapitel 5 presenteras de utförda lönsamhetskalkylerna som gjorts för en planerad 

fastighet i Norra Djurgårdsstaden och ett konstruerat fall i form av en typvilla. Då över 4 000 fall 

analyserats presenteras enbart de som angivits enligt avgränsningarna i rapporten, resterande utfall 

har presenterats i Bilaga 3 och Bilaga 4. Som Figur 1 illustrerar har de sociotekniska analyserna, 

Kapitel 3, och beräkningsanalyserna, Kapitel 4 och Kapitel 5, sammanfattats och slutsatser har dragits 

i Kapitel 6. Slutligen har en metod- och resultatdiskussion förts samt förslag på vidare studier.  

 

Figur 1. Rapportens struktur i form av ett flödesschema. 
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Kapitel 2 - Elmarknaden 

I kapitlet presenteras först elmarknadens aktörer och hur de interagerar, med fokus ur en 
mikroproducents perspektiv. Därefter redogörs för regelverket som påverkar mikroproduktion och 
slutligen har produkter som ansetts lämpliga beskrivits tillsammans med prisutvecklingen på 
världsmarknaden.   

2.1 Aktörer  
Efter det att elmarknaden i Sverige avreglerades år 1996 introducerades nya aktörer (Damsgaard & 

Green,  2005). De nya aktörerna, samt de tidigare, presenteras nedan och definitionerna för dessa är 

tagna från ellag (1997:857). De aktörer som presenteras är producenter, nätföretag, Nord Pool Spot, 

elleverantörer, konsumenter, egenproducenter, mätföretag, Energimarknadsinspektionen (EI), 

Energimyndigheten samt staten. En förenklad bild av den svenska elmarknaden och dess aktörer 

återfinns i Figur 2, där flödet av information och det fysiska flödet har separerats. I fallet då inget 

överskott har producerats går det fysiska flödet enbart i en riktning, från nätföretag till 

konsument/egenproducent. De aktörer som inte presenterats i Figur 2 är staten, EI, mätföretag och 

Energimyndigheten som anses vara bakomliggande aktörer, rollerna vidareutvecklas i avsnittet. 

 

Figur 2. Elmarknadens aktörer. Visualisering av flödet av elektricitet och information aktörerna emellan.  
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2.1.1 Producent 
En elproducent genererar elektrisk kraft som sedan säljs vidare via en elhandlare. 

Elkraftsproduktionen kan komma från förnyelsebara energikällor eller från fossila bränslen. Det finns 

inga föreskrifter om var elektriciteten ska vara producerad och många företag är verksamma inom 

flera länder. Som elproducent finns det stora fördelar att producera elektricitet från förnybara 

energikällor, då både kärnkraften och de fossila bränslena är hårt belastade med skatter (Svensk 

Energi, 2011c). Elproduktion från förnyelsebara energikällor, förutom storskalig vattenkraft, ger även 

elproducenter tillgång till elcertifikatsystemet. Stödsystemet finns till för att öka incitamenten hos 

elproducenterna att satsa på förnyelsebara alternativ, vilket förklaras mer ingående i avsnittet om 

elmarknadens regelverk. I Sverige produceras cirka 150 TWh elektricitet per år, där 90 procent 

kommer från kärn- och vattenkraftverk samt kraftvärme (Energimyndigheten, 2011a). Den 

producerade elektriciteten läggs ut på ett av nätföretagens elnät och informationsutväxling sker med 

Nord Pool Spot, elbörsen, samt med de nätföretag vars elnät den genererade elektriciteten 

transporteras inom.   

2.1.2 Nätföretag 
I ellag (1997:857) 3 kap. 1 § definieras en nätägare2 som: 

”Ett företag som bedriver nätverksamhet ansvarar för drift och underhåll och, vid behov, 

utbyggnad av sitt ledningsnät och, i tillämpliga fall, dess anslutning till andra ledningsnät. 

Företaget svarar också för att dess ledningsnät är säkert, tillförlitligt och effektivt och för 

att det på lång sikt kan uppfylla rimliga krav på överföring av el”. 

Svenska Kraftnät (SvK) är ett statligt affärsverk som i form av systemoperatör ansvarar för stamnätet, 

vilket inkluderar högspänningsledningarna dimensionerade för 400 kV eller 220 kV som går genom 

Sverige. En viktig del i deras arbete är att skapa en balans mellan producerad och förbrukad 

elektricitet samt registreringen av handeln med elcertifikat. Dock finns inte den sistnämnda 

informationskopplingen presenterad i Figur 2 (SvK, 2011a). SvK finansieras bland annat genom 

avgifter som förbrukningsenergi-, balanskraft- och effektreservavgift som faller på elleverantören. 

Dessa avgifter inkluderas senare i det pris som elkonsumenten slutligen betalar och är satta i ören 

per kWh. Avregleringen av elmarknaden skulle skapa förutsättningar för en effektiv prisbild, medan 

elnäten skulle fortsätta som ett naturligt monopol och regleras samt övervakas av 

Energimarknadsinspektionen (EI) (Prop. 1993/94:162, 1994). Vattenfall och Fortum tillhör två av 

Sveriges största lokala och regionala nätägare med vardera 850 000 elanslutna kunder (Vattenfall, 

2012a; Fortum, 2011). Nätföretagen står för den fysiska elförbindelsen mellan producent och 

konsument, informationsutväxling sker även mellan dessa aktörer samt med elleverantörer, vilket 

illustrerats i Figur 2. I figuren representerar ledningsstolparna, i fallande storlek, stamnätet samt 

region- och lokalnäten.  

  

                                                           
2
 Nätägare är synonymt med nätföretag och har använts genom arbetet.  

http://data.riksdagen.se/fil/30F50FDE-475D-4101-8CAC-2BE5A5AEB898
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2.1.3 Nord Pool Spot 
Elbörsen utvecklades ur den norska marknadsplatsen som innan avregleringen i Norge bestod av 

poolorganisationer, vilket senare blev Nord Pool som var den första och är den största 

multinationella elmarknaden. De driver ett flertal marknader samt fungerar som en clearingcentral 

för bilaterala kontrakt (Damsgaard. & Green, 2005). Sedan år 2002 heter företaget Nord Pool Spot 

och ägs utav de nordiska systemoperatörerna. SvK samt norska Statnett äger vardera 30 procent utav 

verksamheten, resterande 40 procent av Nord Pool Spot ägs av danska Energinet och finska Fingrid 

Oyj (Nord Pool Spot, 2011). Prissättningen på elbörsen sker efter principen utbud och efterfrågan 

mellan elproducenterna och elhandlarna, vilket illustrerats med informationsflödet i Figur 2. 

Spotpriset motsvarar cirka 40 procent av konsumentens slutpris för elektricitet (Nord Pool Spot, 

2011). Nord Pool Spot har ingen inverkan över det fysiska flödet av elektricitet utan agerar i form av 

en börs som informationscentral mellan producenter och elleverantörer.  

2.1.4 Elleverantör 
Enligt ellag (1997:857) 1 kap. 6 § är en elleverantör:    

”den som yrkesmässigt levererar el som har producerats av honom själv eller någon 

annan”. 

När elmarknaden avreglerades i Sverige konkurrensutsattes marknaden. För att möjliggöra handel 

skapades den tidigare nämnda elbörsen som tillhandahålls av Nord Pool Spot, där priset sätts efter 

utbud och efterfrågan mellan elproducenterna och elhandelsföretagen3. Utöver kopplingen med 

Nord Pool Spot sker även ett informationsutbyte med konsumenten och nätföretag, vilket illustrerats 

i Figur 2. Enligt lag är en elhandlare skyldig att köpa ett visst antal elcertifikat varje år, lag (2003:113) 

4 kap. Antalet elcertifikat kvoteras till försäljningen och vid fallet då för få har köps tillkommer en 

kvotpliktsavgift, lag (2003:113) 5 kap. 1 § 3 st., för att säkerställa handeln med elcertifikaten. Det är 

elleverantörens skyldighet att rätt mängd elektricitet levereras till konsumenten. Exempel på några 

större elleverantörer är E.ON, Fortum och Vattenfall och totalt finns cirka 200 företag på den svenska 

elhandelsmarknaden (El-leverantörer.se, 2012). 

2.1.5 Konsument 
En konsument inkluderar privatpersoner eller organisationer som nyttjar elektricitet från elnätet. Av 

den totala elkonsumtionen i Sverige står bostäder och hushåll för cirka 30 procent, industrin 38 

procent, service och handel 25 procent och resterande beräknas som överföringsförluster (Svensk 

Energi, 2011a). I Figur 2 har det fysiska flödet mellan konsument/egenproducent och nätföretag 

illustrerats med en dubbelriktad pil, vilket i konsumentfallet inte stämmer då flödet enbart går från 

nätföretagets elnät till slutanvändaren.  

  

                                                           
3
 Elhandelsföretag är synonymt med elleverantör och båda har använts i arbetet. 
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2.1.6 Egenproducent 
I rapporten syftar egenproducent på privatpersoner eller flerbostadsföreningar som egenproducerar 

en del av den förbrukade elektriciteten och som köper resterande del. Definition för vad som anses 

vara en egenproducent är den samma som för mikroproduktion och har tagits från ellag (1997:857) 4 

kap. 10 § 3 st. En egenproducent ska ha ett säkringsabonnemang om högst 63 A, inmatning kan ske 

med en effekt om högst 43,5 kW och till skillnad från den tidigare definitionen för en producent ska 

egenproducenten under ett kalenderår ta ut mer elektricitet från elnätet än som matats ut på nätet. 

Det överskott som produceras distribueras av nätföretaget vidare till andra konsumenter vilket 

illustreras i Figur 2. Informationsflödet går genom en elleverantör och det tidigare nämnda 

nätföretaget samt SvK som registrerar handeln med elcertifikat.  

2.1.7 Mätföretag 
Nätägare kan agera som mätföretag i informationsflödet vad gäller uttag och inmatning av 

elektricitet från en konsument till en elleverantör. Vid enbart elkonsumtion står nätägare som 

mätansvarig och installationsansvarig av den fysiska mätaren, ellag (1997:857) 3 kap. 10 §. Vid 

egenproduktion finns det anledning att mäta den totala produktionen för tillgodoräkning av 

elcertifikat. I produktionsfallet har nätföretaget ingen skyldighet att utföra tjänsten för mätning och 

rapportering vilket har skapat en öppen marknad för externa mätföretag. Mätföretagen 

tillhandahåller tjänsten och kostnaden faller på egenproducenten. Mätföretagens återkoppling i 

Figur 2 finns i informationsflödet mellan nätföretag och egenproducent, för tilldelning av elcertifikat 

krävs informationssammanlänkningen mellan egenproducent och SvK.  

2.1.8 Energimarknadsinspektionen (EI) 
EI är tillsynsmyndighet över energimarknaden, vilket inkluderar elektricitet, naturgas och fjärrvärme. 

Man verkar på uppdrag av regering samt riksdag och kontrollerar att företag följer lagar och regler. 

Varje år förser uppdragsgivaren EI med ett regleringsbrev samt särskilda regeringsuppdrag, där ett av 

EI:s viktigaste uppdrag således är tillsyn av den aktuella energimarknadspolitiken. Då marknaden för 

elektricitet samt naturgas blir allt mer gränsöverskridande inom EU, är det EI:s ansvar att 

representera Sverige i utvecklingen av energimarknaderna i Norden och EU (EI, 2012). Några av EI:s 

specifika uppdrag inom elmarknaden är: 

 Att granska om nätavgifterna är skäliga. 

 Prövning om anslutningsavgifterna är skäliga.  

 Att stärka kundens ställning genom information. 

2.1.9 Energimyndigheten  
I Sverige står Energimyndigheten för utveckling och tillsyn av elcertifikatsystemet. De har även i 

uppgift att ta emot ansökningar från producenter och kvotpliktiga aktörer samt godkänna 

elcertifikatberättigade anläggningar (SvK, 2012a).  Utöver den nämnda kopplingen till 

elcertifikatsystemet har de även i uppgift att driva på teknikutvecklingen, skapa tillväxt på 

energimarknaden och främja energieffektiviseringar (Energimyndigheten, 2012a).  
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2.1.10 Staten 
Energisektorn är en av de större sektorerna i det svenska samhället sett till skattemässiga intäkter. 

Majoriteten av all energi är belagd med en allmän energiskatt som tas ut på olika sätt i både 

konsument- och producentledet. Energiskatterna tillhör de skatter som har ökat mest under de 

senaste åren (Ekonomifakta, 2011). Enligt Ekonomistyrningsverktyget (2011) gav energi- och 

miljöskatter år 2010 staten intäkter på cirka 74 miljarder kronor, vilket motsvarade omkring 4,9 

procent av statens totala skatteintäkter under det året. Noterbart är att summan inte inkluderar 

momsintäkten på 25 procent som tillkommer i konsumentledet. Staten äger SvK, systemoperatör av 

stamnätet, och EI, som är tillsynsmyndighet för elmarknaden, samt Energimyndigheten som 

framförallt övervakar elcertifikatsystemet.  

En målsättning från regeringen är att underlätta för enskilda aktörer som önskar installera 

mikroproduktionsanläggningar, främst i syfte för egenkonsumtion. År 2009 infördes ett solcellsbidrag 

för att gynna utbyggnationen av solcellsanläggningar, bidraget tilldelas inte enbart privata aktörer 

utan även aktörer för kommersiellt bruk (Energimyndigheten, 2012b).   

2.2 Regelverk 
I avsnittet presenteras de regelverk som berör elcertifikat, mätregler, nätersättning, prisområden, 

energiskatter och avgifter samt elprisets beståndsdelar, vilket innefattar de regler, avgifter och 

ersättningar som styr marknaden för förnyelsebar energi. Underlaget som har använts vid 

definitionerna har hämtas från lag (2003:113) om elcertifikat, ellag (1997:857) samt lagen om skatt 

på energi, lag (1994:1776). 

2.2.1 Elcertifikat 
Enligt lag (2003:113) om elcertifikat är lagens ändamål att: 

”främja produktion av elektricitet med användande av förnybara energikällor och 

torv (förnybar el). I detta syfte innehåller lagen bestämmelser om dels en rätt för 

producenter av förnybar el att bli tilldelade elcertifikat av staten, dels en 

skyldighet för elleverantörer och vissa elanvändare att inneha elcertifikat i 

förhållande till sin försäljning respektive användning av el (kvotplikt). Lag 

(2006:1016).” (1 kap. 1 §) 

Elcertifikatsystemet i Sverige infördes den 1 maj 2003 för att främja elproduktion från förnyelsebar 

energi. Systemet är marknadsbaserat där elhandlaren har en skyldighet att köpa ett visst antal 

elcertifikat, lag (2003:113) 4 kap. 1 § 1 st., från elproducenter av förnyelsebar energi som baseras på 

ett kvotsystem. Introduktionen av systemet stimulerar och skapar förbättrade ekonomiska 

förutsättningar för att öka elproduktionen från förnyelsebar energi. De energislag som tilldelas 

certifikat är vindkraft, solenergi, vågenergi, geotermisk energi samt biobränslen, lag (2003:113) 1 

kap. 1 §. Vattenkraft kan också tilldelas elcertifikat enligt 2 kap. 2 § ur lagen om elcertifikat, dock 

tillkommer ett flertal extrabestämmelser. En viktig bestämmelse är att kraftverket ej får ha en större 

generatoreffekt än 1 500 kW. En MWh elektricitet genererad från förnyelsebar energi motsvarar ett 

certifikat, lag (2003:113) 1 kap. 2 § 2 st. Från introduktionsåret 2003 fram till 2012 har kvoten av 

elcertifikat, som en elhandlare måste köpa, ökat vilket ytterligare stimulerar en utbyggnad av 

förnyelsebar produktion. Tabell 2 innehåller antalet utfärdade elcertifikat per energislag mellan åren 

2003 -2010, solenergi inkluderas under kategorin ”Övrigt”. År 2013 återställs kvotnivån till ett lägre 
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värde för att sedan nå sitt högsta värde 2020, vilket sammanfaller med det år då EU:s energidirektiv 

för ökad andel förnyelsebar energi och energieffektivisering ska vara uppfyllda4. Därefter minskar 

kvoten fram till slutåret 2035. Andelen elcertifikat per köpt eller använd MWh elektricitet, enligt 

kvotplikten, återfinns i Tabell 3. 

Tabell 2. Antal utfärdade elcertifikat mellan åren 2003 - 2011. 

Källa: Ekonomifakta, 2012. 

Utfärdade elcertifikat (per energikälla) 

 Vatten Vind Bio Övrigt 

2003 963 637 455 642 4 218 276 4 

2004 1 968 242 864 546 8 215 561 6 

2005 1 798 717 939 125 8 559 802 5 

2006 2 018 520 988 340 9 149 918 20 

2007 2 195 347 1 431 644 9 629 276 19 

2008 2 607 349 2 000 308 10 433 505 129 

2009 2 441 624 2 490 119 10 637 420 212 

2010 2 611 063 3 486 077 11 960 042 278 

2011 2 703 134 6 097 543 10 994 899 556 

 

Från och med den 1 januari 2012 samarbetar Norge och Sverige där elcertifikatmarknaden går över 

nationsgränserna. Målet med den gemensamma marknaden är att öka produktionen från 

förnyelsebara energikällor med 26,4 TWh mellan år 2012 och 2020, vilket motsvarar cirka 10 procent 

av de båda ländernas årliga elproduktion. I Sverige står Energimyndigheten för utveckling och tillsyn 

av elcertifikatsystemet. De har även i uppgift att ta emot ansökningar från producenter och 

kvotpliktiga aktörer samt godkänna elcertifikatberättigade anläggningar.  SvK står för registrering av 

handel med elcertifikat genom bokföringssystemet Cesar. I Norge sköter NVE, Norges Vassdrags- og 

Energidirektorat, översynen medan Stattnet bokför handeln. Stattnet och SvK sköter bokföringen 

inom respektive land men samarbetar genom att tillhandahålla marknads- och prisinformation både 

inom samt mellan länderna (SvK, 2012a).  

  

                                                           
4
 20-20-20-målen. EU-mål som innebär att minska utsläpp av växthusgaser med 20 procent, öka andelen 

förnyelsebar energi med 20 procent samt att energieffektivisera med 20 procent från den nivån som gällde år 
2002.  
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Tabell 3. Kvotplikt per såld eller använd MWh elektricitet över åren 2003 till 2035.  

Källa: Lag (2003:113) om elcertifikat, 4 kap. 3 §. 

Beräkningsår för 
kvotplikt 

Antal elcertifikat 
per såld eller 

använd MWh el 

Beräkningsår för 
kvotplikt 

Antal elcertifikat 
per såld eller 

använd MWh el 

2003 0,074 2020 0,195 

2004 0,081 2021 0,190 

2005 0,104 2022 0,180 

2006 0,126 2023 0,170 

2007 0,151 2024 0,161 

2008 0,163 2025 0,149 

2009 0,170 2026 0,137 

2010 0,179 2027 0,124 

2011 0,179 2028 0,107 

2012 0,179 2029 0,092 

2013 0,135 2030 0,076 

2014 0,142 2031 0,061 

2015 0,143 2032 0,045 

2016 0,144 2033 0,028 

2017 0,152 2034 0,012 

2018 0,168 2035 0,008 

2019 0,181   

 

Elleverantören lägger ut kostnaden för elcertifikaten på elpriset, vilket gör att konsumenten slutligen 

står för kostnaden för elcertifikaten. Det finns ingen övre gräns för antalet elcertifikat som en 

elhandlare kan köpa, men då kvoten inte uppfylls tillkommer en kvotpliktsavgift, lagen om elcertifikat 

(2003:113) 5 kap. 1 § 3 st., som uppgår till 150 procent av det volymvägda medelvärdet av 

certifikatpriset under beräkningsåret (SvK, 2012a; Energimyndigheten 2012a). Figur 3 illustrerar 

priset för elcertifikat från 1 januari 2004 till den 30 april 2012. Medelpriset för varje månad har 

hämtats från bokföringssystemet Cesar (SvK, 2012b)  
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Figur 3. Månadsmedelpriset av elcertifikat mellan åren 2004 - 2012, baserat på medelpriset för varje månad.  

(Källa: SvK, 2012b) 

2.2.2 Mätregler 
I Figur 4 presenteras en schematisk bild över anslutningarna för en egenkonsument. Den streckade 

linjen markerar var nettomätaren är placerad och brukar sammanfalla med elnätsanslutningen. I 

generatorn sker elproduktionen från produktionsanläggningen och fastighet symboliserar bostaden 

som produktionen är ansluten till.  I bruttomätaren sker registrering av den producerade 

elektriciteten och ligger sedan till grund för tilldelning av elcertifikat. Nettomätaren registrerar 

mängden uttagen elektricitet samt den mängd som leverats till elnätet. Mätningen sker kontinuerligt 

under dygnet och registrerar information om energiflödet som sedan rapporteras till nätägare och 

elleverantör. Nätägare är enligt ellag (1997:857) skyldig att installera en nettomätare medan 

kostnaden för bruttomätaren faller på producenten. För tilldelning av elcertifikat ska mätning och 

rapportering ske över tiden5, lag (2003:113) 2 kap. 4 § 1 st. Externa aktörer tillhandahåller tjänsten 

för rapportering och under studien har priset varierat mellan 980 till 1200 SEK per år. 

Nettomätningen utförs av den nätägare som tillhandahåller elnätet som anläggningen är ansluten till, 

ellag (1997:857) 3 kap. 10 §. 
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Figur 4. Illustration över infrastrukturen för en egenproducent som 

visar flödet av elektricitet från egenproduktion och import från nätet. 

Bruttomätare, BM, & Nettomätare, NM. 

Enligt ellag (1997:857) 4 kap. 10 § har nätägare en skyldighet att stå för mätutrustning och 

installationskostanden om innehavaren av en produktionsanläggning inte har en generatoreffekt 

högre än 1 500 kW. Däremot ska producenten stå för en anslutningsavgift för inmatning av 

elektricitet samt kostnad för mätning och rapportering. För producenter som innehar ett 

säkringsabonnemang om högst 63 A och med en inmatningseffekt om högst 43,5 kW, det vill säga en 

mikroproducent, har nätägaren ingen rätt att debitera producenten för anslutningsavgiften. Tabell 4 

förtydligar de skilda mätregler som finns för småskaliga producenter, med en maxeffekt om 1 500 

kW, och mikroproducenter av elektricitet; notera att bestämmelserna gäller för nettomätaren och 

inte bruttomätaren.  
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Tabell 4: Relationen mellan mätavgifter och producenter vid olika effekter. Källa: Ellag (1997:857) 4 kap. 10 §. 

 Producent om en 
effekt på högst 1 500 

kW 

Producent om en 
effekt på högst 43,5 

kW med ett 
säkringsabonnemang 

på maximalt 63 
amper 

Nätkoncessioninnehavare6 

Kostnad för 
mätutrustning och 

installation 

Faller ej på 
producenten 

Faller ej på producenten Skyldighet att installera 
mätutrustning utan att 

debitera producenten enligt 3 
kap. § 14 1 st. 

Kostnad för 
nätanslutning 

Faller på producenten Faller ej på producenten Har ej rätten att debitera 
producenten för 

nätanslutningen enligt 4 kap. 
10 § 1- och 3 st. 

Kostnad för mätning 
och rapportering 

Faller på producenten Faller på producenten Har rätten att debitera 
producenten för mätning och 
rapportering enligt 4 kap. 10 § 

1 st. 

 

2.2.3 Nätersättning 
Nätförluster är baserade på förlusten av energi då elektriciteten transporteras från produktion till 

användning. I Sverige, med stor produktion från vattenkraften i norr, blir förlusterna påtagliga när 

elektriciteten sedan ska transporteras till andra regioner. I högspänningsnätet, stamnätet, uppgår 

förlusterna till cirka 2 procent av den årliga produktionen. Förlusterna blir större i de regionala och 

lokala näten. De totala nätförlusterna i hela systemet beräknades till 11 TWh år 2008 vilket 

motsvarade 7,5 procent av den totala produktionen (Ny Teknik, 2009).  

I Sverige har nätkoncessionsinnehavaren rätt att debitera producenten en anslutningsavgift för att få 

tillgång till elnätet. Dock gäller de undantag för mikroproducenter som presenterats tidigare i 2.2.2 

Mätregler. En producent är även berättigad ersättning av nätägaren enligt ellag (1997:854) 4 kap. 15 

§. Ersättningen ska motsvara den minskning av energiförlust som inmatningen av elektricitet från 

anläggningen har på nätägarens ledningsnät, 4 kap. 15 § 1 st. Ersättningen delas upp i två delar, 

ersättning för nätförluster och ersättning för effektförluster i nätet. Nätägaren har möjlighet att 

bestämma beloppet av ersättningen, och i många fall tillämpas olika ersättningar beroende av vilken 

energikälla som används och under vilken del av året som produktionen sker. I regel erhålls 

effektersättningen endast under höglasttider vilket avser månaderna januari, februari, mars, 

november och december när nätet är under högre belastning. Ersättningen är även mindre i många 

fall för vind och solenergi. Nätersättning erhålls i regel året runt men kan öka i belopp under 

höglasttiden. Högtidsdagar, ”röda dagar”, som inträffar under höglasttiden räknas som låglasttider 

och samma ersättning som tillämpas utöver de tidigare nämnda månaderna erhålls då. Ersättningen 

som erhålls är även beroende av vilket nät som produktionen är ansluten till. Vid anslutning till 

lågspänningsnätet är ersättningen större då även förlusterna är större. För ett antal företag har 

nätersättning samt effektersättning sammanställts och presenteras i Tabell 5.  

  

                                                           
6
 Nätkoncession: Företag med rätten att bedriva elnätsverksamhet. 
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Tabell 5. Ersättning för inmatad elektricitet i elnätet presenterat för olika energibolag för ett 

säkringsabonnemang om högst 63 A och en effekt på 43,5 kWh. Ersättningarna är uttryckta i SEK/kWh, 

exklusive moms. Källa: E.ON, 2012; Fortum, 2012; Vattenfall, 2012b; VEAB, 2011. 

 Förlustersättning  
Låglasttid 

Förlustersättning  
Höglasttid7 

Effektersättning 
Låglasttid  

Effektersättning 
Höglasttid  

Vattenfall 6,0 6,0 0 0 

Fortum 3,6 3,6 0 0 

E-ON 5,6 5,6 0 3,68 

Veab 4,7 4,7 0 3,39 

2.2.4 Prisområden 
Sedan den 1 november 2011 har SvK delat in den svenska elmarknaden i fyra elområden. Beslutet att 

genomföra indelning är en del av EU:s strävan att skapa en gemensam elmarknad inom Europa. Figur 

5 illustrerar indelningen samt stamnätets geografiska förgrening i landet. Gränserna mellan de olika 

elområdena placerades där begränsningar i överföringen inom stamnätet finns (SvK, 2011d). 

  

Figur 5. Elområden i Sverige. 

(Källa: SvK, 2011d) 

Uppdelningen av de olika elområdena ger inte enbart en tydligare bild av att stamnätet är i behov av 

utbyggnad utan ger även en indikation om var i landet ett behov av utökad elproduktion finns för att 

bättre möta en regions elbehov (SvK, 2011d). Figur 6 illustrerar hur månadsmedelspotpriset, per 

MWh, skilt sig över de olika prisområdena från introduktionsdatumet 1 november 2011 fram till 30 

april 2012 (Nord Pool Spot, 2012). 

                                                           
7
 Höglasttid avser månaderna: januari, februari, mars, november och december. 

8
 Gäller endast vattenkraft, 0.5 öre/kWh för vind, 3.8 öre/kWh för kraftvärme, ersättning utgår för solkraft 

9
 Gäller endast vattenkraft, 1 öre/kWh för vind och sol, 3.6 öre/kWh för kraftvärme 
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Figur 6. Månadsmedelspotpriset i de olika prisområdena, från introduktionen 1 november 2011 till 

30 april 2012. Källa: Nord Pool Spot, 2012. 

Innan indelningen i prisområden sattes elspotpriset enbart efter tillgång och efterfrågan på elbörsen. 

Nord Pool Spot (2012) har statistik för priset som sträcker sig tillbaka till avregleringen och 

årsmedelspotpriset mellan åren 2002 – 2011 presenteras i Figur 7. 

 

Figur 7. Årsmedelspotpriset innan prisområdesindelningen, från 1 januari 2002 till 31 oktober 2011.  

Källa: Nord Pool Spot, 2012 
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2.2.5 Energiskatter och avgifter 
I Sverige är nästan all energi belagd med energiskatt som tas ut både vid produktion och vid 

konsumtion. Vid produktion återfinns även en fastighetsskatt samt en koldioxidskatt vid användning 

av fossila bränslen, dessa har exkluderats i rapporten. De som är skatteskyldiga på elektrisk kraft 

enligt lag (1994:1776) 11 kap. 5 § är bland annat producenter, de som yrkesmässigt framställer 

skattepliktig kraft, och leverantörer, de som yrkesmässigt levererar av honom eller av en annan 

framställd elektrisk kraft. På konsumentsidan tillämpas energiskatt på elektricitet samt den 

tillhörande momsen, men även andra avgifter tillkommer för att bland annat finansiera det statligt 

ägda stamnätet. SvK finansieras bland annat genom avgifter som förbrukningsenergi-, balanskraft- 

och effektreservavgift som tas ut av elleverantören. Avgifterna inkluderas senare i det pris som 

elkonsumenten slutligen betalar. Skatterna tas ut för att finansiera den offentliga sektorn där 

energiskatten tillhör de skatter som höjts mest under de senaste decennierna och den senaste 

skattehöjningen skedde så sent som vid årsskiftet 2011/2012. Intentionen bakom detta är att 

beskattning till stor del används för att styra användning och produktion av elektricitet för att uppnå 

de nationella och internationella energipolitiska målen som under de senare åren hamnat i allt större 

fokus (Ekonomifakta 2012; Svensk Energi 2011c; Svensk Energi 2011d). 

All elektrisk kraft är skattepliktig med undantag för den som inkluderas i 11 kap. 2 § ur lag 

(1994:1776), vilket inkluderar producenter som inte yrkesmässigt levererar elektrisk kraft som 

framställts i Sverige i ett vindkraftverk, 11 kap. 2 § 1 st. Elektrisk kraft är inte heller skatteförpliktigad 

då den i annat fall framställt i Sverige av en producent som förfogar över en generatoreffekt mindre 

än 100 kW och som inte yrkesmässigt levererar denna elektriska kraft, 11 kap. 2 § 2 st.  

Att yrkesmässigt leverera elektrisk kraft innebär att personen utgör en näringsverksamhet enligt 13 

kapitlet i inkomstskattelagen (1999:1229) eller då omsättningen i verksamheten överskrider 30 000 

SEK under ett kalenderår, lag (1994:1776) 1 kap. 4 § 2 st. Innehav av en näringsfastighet eller 

näringsbostadsrätt räknas alltid som en näringsverksamhet till skillnad från privatfastigheter, 

privatbostadsrätter samt andra privatbostäder som inte kan ingå i en näringsverksamhet, lag 

(1999:1229) 13 kap. 1 §. 

I Sverige varierar energiskatten på elektricitet geografiskt över landet. Innan skattehöjningen uppgick 

energiskatten till 28 öre per kWh och efteråt till 29 öre per kWh. För kommuner och regioner som 

presenteras i Tabell 6 uppgick energiskatten till 18,5 öre per kWh innan höjningen och 19,2 öre per 

kWh efter höjningen (Vattenfall, 2012c; Elrådgivningsbyrån, 2012; Fortum, 2012b). Regeringen 

fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som ska tas ut under 

nästkommande kalenderår, lag (1994:1776) om skatt på energi 11 kap. 4 §. 
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Tabell 6: Förteckning över skattereducerade län och kommuner. Källa: Lag 

(1994:1776) om skatt på energi 11 kap. 4 §. 

Län Kommuner 

Norrbottens län Samtliga kommuner 

Västerbottens län Samtliga kommuner 

Jämtlands län Samtliga kommuner 

Västernorrlands län Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik 

Gävleborgs län Ljusdal 

Dalarnas län Malung, Mora, Orsa och 
Älvdalen 

Värmlands län Torsby 

 

2.2.6 Elprisets beståndsdelar 
Ur slutkonsumentens perspektiv består elpriset av tre delar. Först betalar konsumenten en 

elleverantör för den elektriciteten som förbrukats, sedan ett nätföretag för transporten av 

elektriciteten och slutligen skatter till staten. Dessa tre delar består av undersegment och illustreras i 

Figur 8.  

 

Figur 8. Elprisets beståndsdelar 

I den första delen som betalas till elleverantören ingår elspotpriset, priset för elcertifikat, avgifter till 

SvK och slutligen det påslag som utgör elleverantörens vinstmarginal. Det sistnämnda varierar 

företagen emellan och Elpriskollen (2012) har använts vid framtagning av ett medelvärde som senare 

har använts i beräkningarna. Avgifterna till SvK är av storleksordningen tiondels ören per kWh och 

har exkluderats vid beräkningar. För den andra delen som betalas till ett nätföretag, varierar 

nätavgifter beroende på vilken huvudsäkring som finns i fastigheten. Då nätföretagsmarknaden är ett 

naturligt monopol och kunden är bunden till det nätföretag vars nät är anslutet till fastigheten, har 

ett uppskattat värde använts. Svensk Energi (2011d) uppskattar att 20 procent av slutkundens totala 

elpris motsvaras av nätavgiften. I de utförda beräkningarna har inte nätavgiften beaktats då en 

egenproducent redan betalar kostnaden i egenskap av konsument. Tredje och sista delen består av 

energiskatt samt den tillkommande momsen.  
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2.3 Produkter för mikroproduktion 
I avsnittet presenteras ett antal olika produkter inom sol- och vindkraft samt faktorer som påverkar 

produktionskapaciteten. Därefter förs en diskussion om världsmarknadspriset och dess utveckling. 

Då vattenkraftsanläggningar är mer komplicerade och på grund av den komplexa marknaden samt de 

speciella förhållandena som krävs har inga produktalternativ tagits fram. Produkterna som har 

presenterats har selekterats fram efter diskussioner med branschorganisationer och anses vara 

lämpliga alternativ för mikroproduktion. Ingen förklaring av den bakomliggande tekniken har 

beskrivits, då huvudsyftet har varit att presentera produktförslag. I rapporten presenteras inte de 

leverantörer som tillhandahåller produkterna på grund av intressekonflikter. Tabell 7 och Tabell 8 

inkluderar bland annat prisuppgifter och akronym har används för att särskilja produkterna.  

2.3.1 Solkraft 
Prisexempel har hämtats efter samtal med leverantörer och från deras hemsidor för befintliga 

modulpaket som finns på den svenska marknaden idag. Modulerna kan utformas efter kundens 

behov och priset varierar med effekten. Efter samtal med leverantörer och branschorganisationer 

kan installationskostnaden, om ej angiven, uppskattas till 30 procent av modulpriset. Livslängden för 

produkter av denna typ varierar mellan 20 och 30 år. Den angivna effekten är inte konstant under 

livslängden och många leverantörer ger en effektgaranti. Dyrare moduler har oftast mer avancerade 

komponenter vilket i regel ger bättre effektgaranti. Under produktens livslängd sjunker 

produktionskapaciteten linjärt med cirka 20 procent, vilket beaktas i beräkningarna.  

För solceller ligger produktionskapaciteten i Sverige på 600 till 900 kWh per år och installerad kW, 

beroende på solcellernas orientering. Högsta värde nås då solcellerna är placerade i 45 graders vinkel 

i söderorienterat läge och det lägre värdet är för montering av vertikala solceller i söderorienterat 

läge (Energimyndigheten, 2009). Som tillbehör finns även solföljare vilket ytterligare optimerar 

solcellens placering mot solen men detta har inte inkluderats då extra krav ställs på bland annat 

takutformning och modulernas vikt.  

Tabell 7. Förteckning över fem olika solcellsprodukter och deras produktspecifikationer. 

Produkt Effekt [W] Pris per modul 
[SEK] 

Totalkostnad 
(ink. 
installation) 

Livslängd 
[År] 

Area per modul 
[m2] 

Kostnad per effekt 
[SEK/W] 

S1 3 000 45 000 57 000 25 19,5 15 

S2 2 500 75 000 92 244 24 38,5 30 

S3 4 500 123 600 152 040 30 33,75 27,5 

S4 10 000 185 000 227 550 25 65,34 18,5 

S5 5 000 103 000 126 690 25 36,3 20,4 

 

Av de presenterade alternativen för solceller är S1 den billigaste lösningen. S2 har den dyraste 

lösningen och är även minst effektiv vad gäller effekt per area då cirka 40 kvadratmeter krävs för en 

effekt om 2,5 kW. S3 är produkten med längst livslängd. Den sistnämnda produktmodulen ska enligt 

leverantören innehålla komponenter av hög kvalitet vilket är en av orsakerna till det höga priset. 

Dock påpekas att vid beställning finns det möjlighet att föra en diskussion angående pris och vilka 

komponenter som ska användas. 
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2.3.2 Vindkraft 
Vid val av vindturbin finns det en rad krav som måste uppfyllas. Ljudnivå, höjd och rotordiameter är 

avgörande faktorer som kan inverka på omgivningen och hur lämplig en vindturbin är. Till skillnad 

från solceller kan inte effekten ökas i modulform utan ytterligare vindturbiner krävs, där även 

turbulens skapad från en turbin behöver beaktas om dessa placerats nära varandra.  

Prisexempel för vindturbiner har hämtats efter samtal med leverantörer och från deras hemsidor och 

presenteras i Tabell 8. För vindturbinerna varierar priset kraftigt beroende på vilken miljö 

alternativen är lämpade för. I stadsmiljö är kravet på ljudnivån strikt och influerar priset. Vid 

husväggen av en byggnad får ljudnivån ej överskrida 40 dB (NVV, 2011). För att uppnå 

produktionskapaciteten krävs en nominell vindhastighet som oftast finns på högre höjder. 

Vindförhållanden varierar kraftigt för olika platser och det är därför viktigt med korrekt vinddata för 

det aktuella fallet. På platser med låg vindhastighet ökar därmed priset för kringutrustning då tornet 

behöver vara högre. Vindturbiner och torn kräver i många fall bygglov i uppförandet. Dock skiljer sig 

reglerna kommunerna emellan och aspekten har exkluderats ur rapporten. I de fall då vindturbinen 

inte kräver något bygglov noteras detta för gällande produkter. Enligt Svensk Vindkraftsförening 

(2011) har många platser i Sverige en medelvind på fem meter per sekund på 30 meters höjd. 

Medelvinden sjunker till 4,2 meter per sekund på en navhöjd om 12 meter.  

Tabell 8. Förteckning över fem olika vindkraftsprodukter och deras produktspecifikationer. 

Produkt Maxeffekt 
[W] 

Nominell 
effekt 
[W] 

Kostnad 
[SEK] 

Livslängd 
[år] 

Ljudnivå 
[dB]10 

Turbin-
orientering 

Kostnad 
per effekt 
[SEK/W] 

Min vind 
[m/s] 

Nominell 
vind 

[m/s] 

V1 2750 2000 45 600 20 - Vertikal 23 2,5 9,5 

V2 1700 1500 60 000 24 - Horisontell 40 3 - 

V311 4000 3000 47 600 
(53 950 
ink. 12 
m torn) 

20 75 Vertikal 8,73 2,5 9 

V4 1000 1000 95 000 - 38 Horisontell 95 3,5 12 

V5 4350 4000 210 
000 

20  38 Horisontell 52,5 3,5 12 

2.3.3 Prisutveckling på världsmarknaden 
Ny teknik är i regel dyr initialt fram tills det att marknaden har mognat eller en dominant design har 

etablerats (Utterback, 1994). Under konferensen Energiutblicken, mars 2012, presenterades en 

rapport som visar att priset på solceller minskat avsevärt då bland annat Kina har inlett 

massproduktion av dessa produkter. I samma rapport redovisades även att priset på solcellsmoduler 

är lägre än vad tidigare har uppskattats och att, det som där har klassats som, kinesisk kvalitetsmodul 

säljs för 0,8 euro per W.  

  

                                                           
10

 Ljudnivå uppmätt vid nominell vindhastighet, vid generatorn.  
11

 Inget bygglov krävs, enligt leverantör. 
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SolEl-programmet är ett nationellt utvecklingsprogram för solcellssystem som samfinansieras av 

Energimyndigheten och näringslivet. De har också presenterat hur prisutvecklingen för solceller har 

sett ut baserat på historisk data som sträcker sig tillbaka till 1990-talet. Trots intensiva forsknings- 

och utvecklingsinsatser har priset för solceller inte fallit lika snabbt som ett flertal bedömare trodde 

under 1980-talet. Motiveringen till detta är dels att råvarupriset fortfarande är högt och att 

marknaden anses mättad. På den tyska marknaden har solcellsystem fallit med mer än 50 procent 

mellan åren 2006 och 2011 samtidigt som priset på solceller, baserat på historisk data, faller med 20 

procent då den ackumulerade produktionen av solceller i världen fördubblas (SolEl-programmet, 

2012).  

Studien har inte funnit någon liknande undersökning över prisutvecklingen för vindturbiner i lämplig 

storlek för mikroproduktion. De undersökningar som har genomförts har bedömt prisutvecklingen på 

vindturbiner i MW storlek vilket är avsevärt högre än den 43,5 kW avgränsning som gjorts i arbetet. 

Därför har prisutvecklingen för vindturbiner lämpliga för mikroproduktion helt exkluderats, då 

prisutvecklingen inte är linjär mot effekten.  
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Kapitel 3 – Socioteknisk analys 

Utförandet av de sociotekniska analyserna bygger på PESTLE-modellen och därför har denna 

presenterats först. Därefter presenteras den utförda omvärldsanalysen av 

mikroproduktionsmarknaden idag och sedan hur marknaden kan komma att förändras vid införandet 

utav nettodebitering. Analyserna har strukturerats med samma upplägg för att åskådliggöra 

skillnader mellan dagens marknad och vid ett införande av nettodebitering.  

3.1 PESTLE-modellen 
Modellen betraktas som ett verktyg där omvärldsfaktorer analyseras. Kombinerat med andra 

analysverktyg kan företag analysera nya eller befintliga marknader och ta beslut om lämpliga 

strategier därefter då modellen beskriver makrofaktorer som påverkar företag (Henry, 2008). Som 

namnet antyder är det en förkortning och modellen inkluderar Politiska, Ekonomiska, Sociokulturella, 

Teknologiska, Legala och Ekologiska aspekter12 (Fitzroy & Hulbert, 2005; Henry, 2008). 

Analysmodellen har sitt ursprung från PEST-modellen som inte inkluderar de juridiska och 

miljömässiga aspekterna som fristående delar. Dock återfinns de ofta i en PEST-analys; lagar och 

ekologi kan inkluderas i det politiska, det ekologiska även kan inkluderas i det sociokulturella (Henry, 

2008). Fördelen med att genomföra dessa analyser är att förändringar i omgivningen och på 

marknader kan studeras, vilket inte enbart inkluderar den närmsta omgivningen eftersom mjuka 

aspekter i samhället och förändringar i dessa sträcker sig över olika marknader (Fitzroy & Hulbert, 

2005). Då de juridiska aspekterna har markanta implikationer på elmarknaden ansågs PESTLE-

modellen, som har lagar fristående, vara bättre lämpad. Analysen har utförts för att åskådliggöra 

nyckelfaktorer för mikroproduktionsmarknaden och inte med ambitionen att identifiera potentiella 

marknadsandelar ett företag kan få. Hade det sistnämnda varit fallet kunde analysen ha kombinerats 

med ytterligare analysverktyg som SWOT-modellen eller Michael Porters femkraftsmodell.  

Viss kritik har riktats mot modellen då den anses vara simpel och ofta belyser de självklara 

faktorerna, vilket gör att tid ödslas på det självklara istället för att analysera viktigare strategiska 

variabler (Brown och Grundy, 2002; Fitzroy & Hulbert, 2005). Ytterligare kritik har riktats mot 

förståelsen av att de olika aspekterna som analyseras är i synergi, vilket inte alltid belysts, och 

innebörden av detta är att ett strategiskt beslut baserat på till exempel tekniska aspekter kan 

medföra stora konsekvenser i de andra områdena (Fitzroy & Hulbert, 2005). 

I avsnittet presenteras några faktorer som Fitzroy och Hulbert (2005) anser vara av vikt vid 

utförandet av en PESTLE-analys, knutna till strategiska beslut. Modellen illustreras i Figur 9.  

                                                           
12

 Översatt från engelskans: Political, Economic, Sociocultural, Technological, Legal och Environmental. 
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Figur 9. PESTLE-modellen. 

3.1.1 Politik  
I den politiska delen av analysen ingår faktorer som konkurrenspolicys, skattepolicys, 

regeringsstabilitet, multinationella beslut och samarbeten samt statlig finansiering för den omgivning 

som analyseras. Konkurrenspolicys syftar på om marknaden är fri eller om det finns statliga instanser 

som reglerar marknaden. Med skattepolicys avses direkta skattetendenser inom det undersökta 

ämnet. Regeringsstabilitet syftar till politisk stabilitet, så som om den undersökta marknaden 

influeras av större förändringar vid till exempel ett regeringsskifte eller under ett givet mandat. Om 

det finns multinationella beslut och samarbeten som påverkar den givna situationen är även dessa 

viktiga att åskådliggöra och om det finns statlig finansiering kan detta ge ökade ekonomiska 

incitament för den undersökta marknaden (Fitzroy & Hulbert, 2005).  

3.1.2 Ekonomi 
Fitzroy och Hulbert (2005) förespråkar att kapaciteten och lönerna i det undersökta området bör 

beaktas. Det förstnämnda kan förknippas med rent fysiska eller kunskapsmässiga kapaciteter och 

tillsammans med löner kan det indikera vilka investeringskostnader som krävs för att gå in på en ny 

eller för att expandera på en befintlig marknad. 

3.1.3 Sociokultur 
I kategorin finns en rad mjuka aspekter så som kultur, förändringar i livsstil och allmän inställning till 

teknologi. Dessa influerar varandra i hög grad och kan skilja sig markant i olika delar av världen, vilket 

gör kategorin subjektiv och svårdefinierad. Populationen och tillväxttakten kan indikera vilket socialt 

ansvar som finns eller kommer att behövas i framtiden. Vilken kunskapsnivå som finns i en region kan 

även vara en avgörande faktor då en produkt eller tjänst ska introduceras på en marknad sett ur ett 

sociokulturellt perspektiv (Fitzroy & Hulbert, 2005). 
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3.1.4 Teknologi 
Här föreslås bland annat att den tekniska tillämpningen och informationsteknologin för den specifika 

marknaden som analyseras samt vilka R&D-investeringar som gjorts inom området beaktas. 

Undersökningen ska påvisa vilka nya produkter och teknologier som introducerats på marknaden 

samt de som kan komma att introduceras. Beroende på vilken bransch och marknad som kartläggs 

kan även den globala teknologiska förändringen identifiera nya förutsättningar (Fitzroy & Hulbert, 

2005).  

3.1.5 Lagar 
Lagar och andra institutionella beslut är av stor betydelse, då dessa kan skilja sig avsevärt mellan 

olika regioner och de aktuella juridiska ramverken är därför viktiga att kartlägga. En annan faktor som 

influerar beslut är statusen för rättsprincipen, vilket belyser huruvida de lagar som finns faktiskt följs 

eller om det sker drastiska förändringar inom det juridiska ramverket på reguljär basis.  

3.1.6 Ekologi 
Tidigare har det nämnts att de ekologiska faktorerna kan beaktas i de politiska och sociokulturella 

aspekterna av en PEST-analys (Henry, 2008). Det Fitzroy och Hulbert (2005) lyfter fram är miljölagar, 

ickestatliga organisationer och socialt ansvar. Ickestatliga organisationer kan innefatta 

miljöorganisationer eller dominanta företag i den privata sektorn som kan influera trender i en 

region. Det sociala ansvaret är ett brett begrepp och influerar så gott som alla delar av en PESTLE-

analys.  

3.2 Omvärldsanalys av mikroproduktionsmarknaden 
I avsnittet har en socioteknisk omvärldsanalys gjorts över den svenska elmarknaden för att kartlägga 

vilka aktörer, regelverk och andra faktorer som påverkar mikroproduktion av elektricitet. Fitzroy och 

Hulberts (2005) beskrivning av modellens tillämpning är knuten till framtida strategiska beslut för ett 

företag men då den genomförda analysen åskådliggör förutsättningarna för mikroproduktion ur ett 

allmänt perspektiv har den anpassats därefter.  

3.2.1 Politik 
Efter avregleringen av den svenska elmarknaden, år 1996, som genomfördes för att 

konkurrensutsätta marknaden, har antalet aktörer ökat. Dock kvarstår det ett naturligt monopol 

bland nätföretagen vilket inte inkluderar SvK som är den enda aktören för stamnätet. EI har i uppgift 

att övervaka det naturliga monopolet då de bland annat granskar att nätavgifterna är skäliga. För 

mikroproduktionen har avregleringen av marknaden varit både positiv och negativ. Som med alla fria 

marknader leder konkurrensen till att aktörerna pressas att erbjuda attraktivare lösningar för 

slutkunden. Det finns idag ett stort utbud av elleverantörer som handlar med elektricitet och om 

mikroproduktion får ett genomslag, inte minst då det kommer till att sälja sitt överskott, kan detta 

leda till förbättrade förutsättningar då ersättningsnivåerna konkurrerar.   

Utsikterna för mikroproduktion av elektricitet påverkas inte avsevärt vid regeringsskiften eller under 

en mandatperiod. Under de senaste åren faller det mest naturligt för oppositionspartierna att 

påpeka vikten av satsningar på detta och ett flertal utredningar har startats till följd av debatterna. 
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Idag existerar det multinationella samarbeten med Norge, Finland och Danmark, genom bland annat 

den gemensamma elbörsen Nord Pool Spot. År 2003 infördes även elcertifikaten i Sverige genom 

politiska beslut, vilket i form av ett stödsystem ska öka incitamenten för förnyelsebar energi. Från 

och med den 1 januari 2012 samarbetar Norge och Sverige där elcertifikatmarknaden går över 

gränserna. Ambitionen är att den gemensamma marknaden ska öka produktionen från förnyelsebara 

energikällor med 26,4 TWh fram till år 2020, vilket motsvarar cirka tio procent av de båda ländernas 

årliga elproduktion idag. I Sverige står Energimyndigheten för utveckling och tillsyn av 

elcertifikatsystemet. Man har även i uppgift att ta emot ansökningar från producenter och 

kvotpliktiga aktörer samt godkänna elcertifikatberättigade anläggningar.  SvK står för registrering av 

handel med elcertifikat genom bokföringssystemet Cesar, vilket innefattar marknads- och 

prisinformation. Stödsystemet huvudsakliga syfte har varit att främja utvecklingen av elproduktion 

från förnyelsebara källor, men som regelverket är utformat idag kan det påverka utvecklingen av 

mikroproduktion negativt. Framförallt är det de rådande mätreglerna och kostnaderna förknippade 

med dessa som kan göra det ekonomiskt ohållbart för anläggningar med låga effekter att tilldelas 

elcertifikat. Argumenten mot de gällande mätreglerna utvecklas vidare under det juridiska delen av 

analysen. De multinationella samarbeten som idag existerar inom Norden betraktas som positiva för 

mikroproduktion. En självklar iakttagelse är att det medför ett bättre informationsflöde nationerna 

emellan och om något land skulle öka marknadsandelarna för mikroproduktion kan de övriga 

nationerna undersöka hur detta har gjorts. Det finns dock ett flertal skillnader i förutsättningar för 

förnyelsebar energi i de olika nationerna och då Sveriges olika regioner skiljer sig markant kan 

kunskap tas från de flesta angränsande länderna. I södra Sverige är landskapet plattare och påminner 

därför mer om de förutsättningar som råder i Danmark samtidigt som landskapet i norr snarare kan 

liknas med de förhållanden som råder i Norge.  

Den statliga finansieringen sker genom avsatta resurser till organisationer som övervakar och 

kontrollerar marknaden. Här ingår bland annat EI som har i uppdrag att se över att de lagar och 

regler som finns är uppdaterade och följs. SvK har i uppgift att se över stamnätet samt tillhandahålla 

ett system för bokföring av elcertifikat. Skattepolitiken är reglerad och ger lägre skatt för 

konsumenter i vissa län och kommuner, se Tabell 6 i föregående kapitel. Från år 2009 har 

privatpersoner och kommersiella aktörer dessutom kunnat söka statlig finansiering för 

solenergianläggningar, vilket har kunnat täcka upp till 60 procent av investeringskostnaden. Detta är 

ett rambegränsat13 stöd och år 2012 avsatte staten 60 miljoner kronor för solcellstödet och samma år 

kunde upp till 45 procent av investeringskostnaderna täckas genom stödformen. Mellan åren 2009 

och 2012 har totalt 222 miljoner kronor avsatts till solcellstödet (Energimyndigheten, 2012b). Initiativ 

av denna sort anses ha stor betydelse för utvecklingen av mikroproduktion i Sverige då det efter 

samtal med aktörer inom fastighetsbranschen har framkommit att de höga investeringskostnaderna 

tillsammans med de långa återbetalningstiderna gör att de är mindre inställda på att investera i 

solenergilösningar. Regeringen skriver i sin budgetproposition för år 2012 att man avser att 

återkomma till frågan om huruvida fortsatt stöd kommer att ges efter år 2012 (Energimyndigheten, 

2011b). För vindkraft finns det inget motsvarande bidrag och ingenting pekar på att en stödform av 

den typen kommer att implementeras. Trots att initiativ av denna karaktär anses ha en stor 

betydelse för mikroproduktionens framtid bedöms det inte som en absolut nödvändighet.  

                                                           
13

 Det vill säga att det inte går att söka denna finansiering om de avsatta pengarna tagit slut 



28 
 

3.2.2 Ekonomi 
Ingen lönsamhetsanalys, med utförda beräkningar, har genomförts i de sociotekniska analyserna, för 

lönsamhetskalkyler hänvisas läsaren till Kapitel 5.  

Då det i regel är dyrare att investera i mindre anläggningar, större investeringskostnad per 

effektenhet, har det länge varit olönsamt att installera anläggningar med låga effekter. Under 

konferensen Energiutblicken, mars 2012, presenterades det att kinesiska kvalitetsmoduler säljs till ett 

lägre pris än tidigare förväntat, till följd av den utökade produktionen av solceller. I kartläggningen 

som genomförts i detta arbete hittades ingen distributör som kunde erbjuda motsvarande pris. Dock 

framgår det inte vilken totaleffekt den tidigare nämnda kinesiska modulen har och eftersom priset är 

lägre vid större effekter skulle det kunna innebära att anläggningen är av större kapacitet. En annan 

undersökning har visat att priset på solceller har minskat med mer än 50 procent i Tyskland mellan 

åren 2006 till 2011 (Sol-El-programmet, 2012). Som tidigare nämndes tros priset ha fallit till följd av 

Kinas massproduktion, men Sol-El-programmet (2012) har även presenterat att världsmarknadspriset 

faller med 20 procent då tillverkningskapaciteten fördubblas.  Priset på vindkraftturbiner i MW-

storlek har fallit de senaste åren, dock ger detta ingen indikation över hur priset för vindturbiner med 

en generatoreffekt om högst 43,5 kW förändras då prisförändringen inte är linjär med effekten.  

Prisutvecklingen för elcertifikat och elpriset inverkar också på utvecklingen av mikroproduktion. 

Utsikten för elpriset är att det kontinuerligt kommer att fortsätta stiga snarare än det motsatta, se 

Figur 7 i föregående kapitel. Motsvarande bedömning för elcertifikat går inte att göra då priset har 

fluktuerat mellan åren och ingen tydlig trend går att utläsa, se Figur 3 i föregående kapitel. Det är 

värt att notera att de energislag som tilldelas elcertifikat inte måste sälja elektricitet för att äga rätten 

till elcertifikat. En direkt implikation om elcertifikatpriset minskar samtidigt som kostnaderna för 

mättjänsten består, är att det inte längre skulle vara ekonomiskt gynnsamt att söka elcertifikat vid 

mikroproduktion, speciellt för anläggningar med låga effekter.  

3.2.3 Sociokultur 
Ur ett sociokulturellt perspektiv finns det både för- och nackdelar vid egenproduktion av elektricitet. 

En enkel jämförelse är efterfrågan på ekologiska varor som sedan utvecklades till närodlade varor. 

Idag finns möjligheten att köpa elektricitet som är producerad från förnyelsebara energikällor, vilket 

skulle kunna leda till en expansion av mikroproduktion via förnyelsebara energikällor. Skulle trenden 

dessutom vara den samma som det varit för den tidigare nämnda råvarubranschen kan det även 

finnas marknadsandelar för närproducerad elektricitet inom energibranschen. Ett stort hinder för 

tänkbara egenproducenter idag ligger i okunskap om tillvägagångssättet samt den tidsinvestering 

som krävs för att förstå vad som är nödvändigt för att producera och framförallt sälja elektricitet. Då 

marknaden är nyetablerad finns det ingen lättillgänglig information om vilka avtal som krävs för 

anslutning till ett elnät, hur upphandling av elektricitet sker samt vilka ersättningar som en 

egenproducent är berättigad till. Förutom de administrativa delarna tillkommer även service och 

övervakning av produktionsanläggningen som idag sköts av privatpersonen. Några av de större 

elleverantörerna har startat kampanjer som ”Vi köper din el”, men även dessa missar att nämna alla 

faktorer som en privatperson behöver vara medveten om innan en investering i en 

produktionsanläggning genomförs.  
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När informationen förbättras kan det finnas större anledning till att bli egenproducent, då 

kunskapsnivån hos tänkbara mikroproducenter ökar och inställningen till tekniken förändras genom 

bättre förståelse. Det finns företag på marknaden som främjar produktion från förnyelsebar energi 

för att stärka sin image. Exempel på detta är Fortum och Bixia som erbjuder förmånliga ersättningar 

vid upphandling av elcertifikat och produktionsöverskott.  

3.2.4 Teknik 
De tekniska förutsättningarna för mikroproduktion har under de senaste åren förbättrats avsevärt. 

Nya tekniker för solceller har introducerats på marknaden samt nya vindturbiner med sänkta 

ljudnivåer. Sänkning av ljudnivån för urbana vindturbiner är en rent social nödvändighet för att 

integrera energilösningar av typen i tätbebyggelse. Vad gäller mätning finns det extra krav på 

utrustningen för att kunna mäta flöden in och ut ur ett system. Vid egenproduktion ska möjligheten 

finnas att använda den elektricitet som produceras men även kunna mata ut den till elnätet när ett 

överskott finns i det interna systemet. Därför är det viktigt att särskilja på vad som använts och vad 

som skickas ut för att kunna erhålla en skälig ersättning för det som inte använts i fastigheten. 

Tekniken har funnits under en längre tid men kunskapen om installation och rapportering kan 

fortfarande anses bristfällig då det inte är ovanligt att mätarna är felinställda och mäter flödena fel.  

3.2.5 Lagar 
De juridiska aspekterna som påverkar mikroproduktionen av elektricitet har presenterades i 

föregående kapitel i avsnittet om elmarknadens regelverk och nedan har deras implikationer 

analyserats.  

Elcertifikat 

Introduktionen av det elcertifikatsystem som finns i Sverige ska främja genereringen av elektricitet 

från förnyelsebara källor, lag (2003:113) 1 kap. 1 §. De energislag av intresse för analysen, som 

tilldelas certifikat, är vindkraft och solenergi, lag (2003:113) 1 kap. 1 §. Vattenkraft kan också tilldelas 

elcertifikat enligt 2 kap. 2 § ur lagen om elcertifikat, dock tillkommer ett flertal extrabestämmelser. 

En viktig bestämmelse är att kraftverket ej får ha en större generatoreffekt än 1 500 kW. En MWh 

elektricitet genererad från förnyelsebar energi motsvarar ett certifikat, lag (2003:113) 1 kap. 2 § 2 st. 

I Tabell 2 återfinns antalet utdelade certifikat per energislag från introduktionsåret fram till och med 

år 2011. Solenergi finns under kategorin ”Övrigt” och har rent procentuellt ökat mest sedan 

introduktionen av stödsystemet. Dock är det fortfarande i en mycket liten skala, jämförbart med de 

andra energislagen, med cirka 550 utfärdade certifikat år 2011. Även tilldelningen av elcertifikat för 

vindkraft har ökat markant med mer än sex miljoner utfärdade certifikat år 2011, vilket innebär att 

mer än sex TWh elektrisk energi har generats via vindkraft i Sverige under det året. Att skillnaden i 

utdelade certifikat skiljer sig så markant mellan sol- och vindgenererad elektricitet bör inte tolkas 

som att vindkraft är ett lämpligare alternativ för mikroproduktion. En anledning till den stora 

skillnaden är att även de storskaliga vindkraftverken, i MW storlek, tilldelas elcertifikat medan ingen 

motsvarighet av samma storleksordning finns för framställning av solel i Sverige. Elcertifikatsystemet 

är dessutom försett med en kvotplikt, lag (2003:113) 4 kap. 3 §, och denna faller på elleverantören. 

Kvotplikten har ökat från introduktionsåret fram till och med 2012, med ett maxvärde på 17,9 

procent. Nästkommande år sänks kvoten med 4,4 procentenheter för att slutligen nå sitt högsta 

värde år 2020, 19,5 procent, vilket även sammanfaller med det år då de uppsatta 20-20-20-målen, 

som EU-kommissionen satt upp, ska ha uppfyllts. Efter samtal med aktörer på fastighetsmarknaden 

framkom det att företagen ständigt arbetar med att minska energiförbrukningen för fastigheterna 
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men litet, eller inget, fokus finns gällande egenproduktion av elektricitet. En ökning av 

mikroproduktion kan komma att hjälpa till att uppnå delar av de mål som upprättats av EU-

kommissionen för år 2020. Men mikroproduktion anses inte vara den huvudsakliga strategi som 

kommer att eller bör användas för att uppnå dessa.  

Mätregler 

En nätägare är enligt ellag (1997:857) skyldig att installera en nettomätare medan installations-

kostnaderna för bruttomätaren faller på producenten, se avsnittet Mätregler i föregående kapitel. 

För en producent med en toppeffekt om 43,5 kW med ett säkringsabonnemang om maximalt 63 A 

står nätägaren för kostnaden för den tidigare nämnda nettomätaren och installation av denna samt 

kostnaden för nätanslutningen, ellag (1997:857) 4 kap. 10 §. För att vara berättigad till elcertifikat ska 

mätning och rapportering ske över tiden, ellag (2003:113) 2 kap. 4 § 1 st. Egenproducenten behöver 

då installera en bruttomätare där kostnaden för mätaren och registreringen samt rapporteringen 

faller på producenten, rapporteringstjänsten kan även skötas av ett utomstående företag. För 

mikroproduktion kan mätreglerna göra det ekonomiskt ohållbart då kostnaden för mätning och 

rapportering vid mindre kraftverk är större än den genererade avkastningen från tilldelningen av 

elcertifikat.  

Nätersättning 

Innehavaren av en produktionsanläggning har rätt till ersättning av den nätägare vars ledningsnät 

anläggningen är ansluten till. Värdet på ersättningen ska enligt ellag (1997:857) motsvara den 

minskning av energiförluster som inmatningen av elektricitet från anläggningen har på nätägarens 

ledningsnät, 4 kap. 15 § 1 st. Ersättningen delas upp i två delar, för minskade förluster och 

effekttillgång i nätet. Nätägaren har möjlighet att bestämma beloppet av ersättningen och i många 

fall tillämpas olika ersättningar beroende på den energikälla som använts samt under vilken del av 

året produktionen sker. Under den varmare delen av året då nätet är mindre belastat erhålls ingen 

effektersättning. I många fall är effektersättningen även mindre för vind och solenergi. 

Förlustersättning erhålls i regel året runt men kan minska i belopp precis som effektersättningen 

under de varmare månaderna. Den ersättning som erhålls är även beroende av vilket nät som 

produktionsanläggningen är ansluten till. Vid anslutning till lågspänningsnätet är ersättningen större 

då minskningen av förlusterna blir större.  

Prisområden 

Efter att Sverige delades in i olika prisområden har elpriset inte skilt sig markant mellan de olika 

regionerna. Dock har elområde SE4, längst ner i söder, genomgående haft ett högre pris än de övriga 

regionerna, med den största enskilda månadsmedelspotprisskillnaden under introduktionsmånaden 

november 2011. Det genomgående högre priset ger en indikation om att det kan finnas en större 

marknad för mikroproduktion av elektricitet i elområde SE4. De geografiska förutsättningarna kan 

även vara gynnsammare i regionen då landskapet är plattare och kan därför vara bättre lämpat för 

vindturbiner med lägre master eller torn samt att antalet soltimmar är högre, om än marginellt.   
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Energiskatter 

Nästan alla energiformer är belagda med skatter. För mikroproduktion gäller de undantag som finns i 

11 kap. 2 § i lag (1994:1776) gällande skatt på energi, vilket för mikroproduktion innebär att elektrisk 

kraft inte är skattepliktig då den framställts i Sverige av en producent som förfogar över en 

generatoreffekt mindre än 100 kW och som inte yrkesmässigt levererar denna elektriska kraft, 11 

kap. 2 § 2 st. Detta innebär att de kommuner och län som inte finns med i Tabell 6, alltså de som inte 

har en lägre skatt per köpt kWh, kommer att göra störst förtjänst av den egenproducerade 

elektricitet som förbrukas i den egna fastigheten. Det omvända gäller dock vid försäljning av ett 

potentiellt överskott.  

3.2.6 Ekologi 
Ur ett ekologiskt perspektiv finns det många fördelar med fler egenproducenter från förnyelsebar 

energikällor. Från EU finns det politiska beslut om att främja produktion från förnyelsebar energi 

samt energieffektiviseringar. Egenproduktion kan anses ingå i båda kategorier där den första är 

självklar. Vad gäller energieffektiviseringar finns det argument för en investering i sänkt 

elkonsumtion i en fastighet kontra investering i en produktionsanläggning som producerar samma 

besparing. Båda kan anses vara energieffektiviseringar och styrs av investeringskostnaderna. Ur ett 

ekologiskt perspektiv har ingen Livs Cykel Analys, LCA, genomförts på grund av arbetets 

avgränsningar. 

3.3 Omvärldsanalys vid införandet av nettodebitering  
Nettodebitering som koncept är ingenting nytt utan finns redan i ett flertal länder runt om i världen. 

Några utav de länder som har introducerat detta är bland annat Danmark, Tyskland, Portugal samt 

många stater i USA. Nettodebitering innebär att egenproducenter kan kvitta det 

produktionsöverskott de lagt ut på elnätet mot inköpt elektricitet under en given tidsperiod (Söder, 

2008; EI, 2010; ELAN programmet, 2010; Elforsk, 2010). En form av nettodebitering är nettomätning, 

som avser att redan i elmätaren kvitta inmatad mot uttagen elektricitet. I mätpunkten registreras 

enbart det nettoflöde som passerat genom mätaren, det vill säga att enbart ett värde rapporteras 

under ett givet tidsintervall. En annan form av nettodebitering är då både inmatad och uttagen 

elektricitet registreras som två separata värden och senare kvittas på kundens faktura.  

Valet att genomföra ytterligare en PESTLE-analys motiveras med att en parallellitet då behålls mellan 

de två genomförda analyserna. Allt i en förhoppning om att identifiera och framförallt åskådliggöra 

de skillnader som kan komma att uppstå på den svenska elmarknaden vid ett införande av 

nettodebitering och hur det kan komma att påverkar förutsättningarna för mikroproduktion av 

elektricitet.   
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3.3.1 Politik 
Söder (2008) genomförde en utredning på uppdrag av näringsdepartementet (dir 2007:10) för att 

bland annat undersöka hur anslutningen av anläggningar för förnybar elproduktion till elnätet 

fungerar. I rapporten presenterades nettodebitering som ett förslag för att skapa gynnsammare 

förhållanden för småskaliga egenproducenter och för mikroproducenter. Förslaget gav elproducenter 

ekonomiska fördelar, i form av en reducering av de administrativa åtaganden som uppkommer vid 

kvittning kontra försäljning utav elöverskottet. Ytterligare underlag ansågs vara nödvändigt och EI 

fick senare i uppdrag att utreda vilka för- och nackdelar ett införande av en reglering om 

nettodebitering skulle innebära, samt vilka effekter som detta skulle få för skyldigheten att betala 

energiskatt på elektricitet. I den slutgiltiga rapporten från EI uteblev analysen av det skattemässiga 

regelverket och frågan hänsköts till Skatteverket (EI, 2010a). De potentiella skatteändringar, gällande 

energiskatt och mervärdesskatt relaterat till nettodebitering, motsatte sig Skatteverket senare att 

utreda (Skatteverket, 2011). I ett senare yttrande ansåg EI (2010b) det inte orimligt att solceller och 

små vindkraftverk genom nettodebitering skulle kunna undgå delar av dessa skatter.  

3.3.2 Ekonomi 
Att kunna kvitta den egenproducerade elektriciteten mot den inköpta över ett tidsintervall påverkar 

framförallt de ekonomiska förutsättningarna för solenergilösningar. Att enbart täcka en mindre del 

av ett normalstort hustak är ur ett ekonomiskt perspektiv bättre än att täcka hela taket, eftersom det 

överskott som produceras inte ansetts lönsamt med dagens regelverk (Elforsk, 2010). Elproduktion 

genom solenergi är som störst under det varmare sommarhalvåret då dessutom elkonsumtionen är 

som lägst. Om möjligheten finns att kvitta ett överskott från sommarmånaderna mot de 

nästkommande höst- eller vintermånaderna kan hela hustak täckas och mer solenergi genereras. I 

studien som Elforsk (2010) genomförde har förslag om kvartalsdebitering och helårsdebittering 

presenterats som tänkbara alternativ.  

Användning av nettomätning minskar de logistiska problemen med informationsflödet men det 

begränsar samtidigt producentens valmöjligheter. Om ett fall då försäljning av den inmatade 

elektriciteten är mer lönsam fråntas producenten möjligheten att sälja denna om nettomätning 

tillämpas. Det kan därför vara av vikt att separat mäta den inmatade och uttagna elektriciteten om 

försäljning är mer lönsamt än nettodebitering. 

3.3.3 Sociokultur 
Införandet av nettodebitering kan främst ses som en förenkling av regelverket för personer eller 

föreningar som producerar eller vill producera elektricitet. Förenklingarna ska i sin tur leda till att allt 

fler väljer att investera i en egen produktionsanläggning vilket främjar produktionen av elektricitet 

från förnyelsebara energikällor. För mikroproduktionen kan förändringen vara en drivande faktor då 

det inte längre kommer vara lika tidskrävande att förstå och teckna avtal.  

  



33 
 

3.3.4 Teknik 
Vad gäller nettodebitering är tekniken för kraftgenerering densamma som för dagens existerande 

marknad, dock kan skillnader förekomma i de fysiska mätarna. För att nettodebitering ska fungera är 

det viktigt att mätarna som används antingen kan registrera ett nettoflöde eller registrera två 

bruttoflöden separat. Tekniken för mätaren har funnits en längre tid, men det har visat sig att vissa 

mätare istället för att mäta flödet i bägge riktningarna har adderat det totala flödet. Det har i många 

fall berott på en felinställning och inte på tekniken i mätaren, men fel av denna typ får ej förekomma 

om nettodebitering ska kunna introduceras i Sverige. 

3.3.5 Lagar 
Här presenteras de förslag om lagändringar som har debatterats de senaste åren. En jämförelse har 

även gjorts mot de juridiska aspekterna som presenterades i den föregående PESTLE-analysen, för att 

upprätthålla den tidigare nämnda parallelliteten mellan analyserna.  

Elcertifikat 

Vad gäller stödsystem finns det tydliga skillnader mellan Sverige och andra länder. Sverige tillämpar 

det tidigare nämnda elcertifikatsystemet där den ekonomiska ersättning som tilldelas producenter 

läggs ut på kunderna genom elpriset utan att gå genom staten. De stödsystem som används i bland 

annat Spanien, Portugal och Tyskland är baserade på feed-in tariffer som staten betalar ut, vilket i 

grova drag innebär att olika energislag erhåller olika ersättningsnivåer. Noterbart är att dessa 

stödsystem är utformade efter varje nations specifika villkor och kan variera kraftigt (Söder, 2008). 

Tyskland är idag det land i Europa med störst installerade effekt från solenergilösningar och använder 

ett feed-in tariffstödsystem. I den internationella jämförelsen framgår det även att ersättningen för 

den producerade elektriciteten i länderna är tillräckligt hög för att säljas istället för att minska den 

egna konsumtionen. Elcertifikatsystemets finansiella incitament för mikroproduktion av elektricitet 

anses inte lika stort som det för ett feed-in tariffsystem. En övergång från det befintliga stödsystemet 

till ett feed-in tariffsystem kan inte förväntas i Sverige och har därför inte beaktats som en 

pådrivande faktor i utvecklingen av marknaden för mikroproduktion.    

Mätregler 

I de diskussioner som förts finns förslag på lagändringar som inte bara innebär att nettodebitering 

blir möjligt, utan även hur mikroproduktion ska främjas. På grund av de hårda kraven om timbaserad 

mätning och rapportering för tilldelning av elcertifikat vid elproduktion tillkommer avgifter som 

debiteras kunden. Avgifterna är av den storleksordningen att lönsamheten kan ifrågasättas. 

Problematiken är inte den timbaserade mätningen eftersom de fysiska enheterna på marknaden 

med enkelhet kan mäta och lagra informationen. Om tidsintervallet för rapporteringen utökas kan 

kostnaderna för tjänsten komma att falla markant och påverka lönsamheten vid tilldelning av 

elcertifikat. Kravet för rapporteringen har därför ifrågasatts men anses ändå vara viktig för att 

underlätta balansavräkningen som har en betydelsefull funktion på elmarknaden. Om kravet på 

timmätning slopas riskerar förbrukningsprofilen att bli av så dålig kvalitet att en korrekt 

timfördelning av månadsavräkningen och den schablonavräknade förbrukningen ej kan garanteras 

(EI, 2010a). Söders (2008) jämförelsen med Tyskland, Spanien och Portugal visar samtidigt att det i 

dessa länder inte finns något krav om timmätning för små anläggningar. I den rapport där EI (2010a) 

argumenterat för kvarhållandet av timmätning och rapportering framgår det inte om någon 

bedömning har gjorts för mikroproduktionsanläggningar eller om all produktion inkluderats. Att 

enbart säga att timmätning och rapportering borde slopas för tilldelning av elcertifikat i Sverige för 
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små anläggningar då det inte är ett krav i andra länder vore naivt eftersom stödsystemen är olika. 

Om ytterligare undersökningar skulle indikera att förbrukningsprofilen inte påverkas nämnvärt av 

små anläggningar skulle det vara av positiv karaktär för mikroproduktion. Inte minst om detta leder 

till minskade kostnader för mätning och framförallt rapportering. 

Energiskatter 

För att nettodebitering ska introduceras i Sverige måste lagen om skatt på energi att ändras. 

Eftersom dagens regelverk inte tillåter en kvittning av inmatad och uttagen elektricitet, då all 

elektrisk kraft som förbrukas är skattepliktig enligt 11 kapitlet ur lagen om skatt på energi, lag 

(1994:1776). Detta gäller inte den producerade elektriciteten som används i fastigheten, under 

förutsättningarna i lag (1994:1776) 11 kap. 2 § 3 st. Annan elektrisk kraft, ur samma paragraf, som 

inte är skattepliktig är den som framställts i Sverige i ett vindkraftverk eller vid en generatoreffekt om 

maximalt 100 kW, av en producent som inte yrkesmässigt levererar denna elektriska kraft.  

Nättariffer 

Förslag om ändringar i nättariffen ska underlätta anslutningen av produktionsanläggningar. 

Avgifterna som elnätsföretagen debiterar vid anslutning av småskaliga kraftverk används bland annat 

för att bygga ut och underhålla elnätet. I Söders rapport (2008) framgår det att dagens kapacitet i 

nätet har möjlighet att ta emot en avsevärt högre produktion. Dock finns det flaskhalsar och det är 

oklart hur hanteringen av dessa ska lösas för att de lokala elnätsföretagen inte ska behöva stå för 

hela kostnaden vid en ökning av mikroproduktion och framförallt vid en ökning av småskalig 

elproduktion.  

3.3.6 Ekologi 
Under antagandet att införandet av nettodebitering kommer att främja utvecklingen av mikro- och 

småskalig elproduktion från förnyelsebara energikällor är det ur ett ekologiskt perspektiv positivt.  
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Kapitel 4 - Beräkningsmodell 

I kapitlet beskrivs den beräkningsmodell som har använts för lönsamhetskalkylen. Först presenteras 

utformningen av beräkningsmodellen och senare de tekniska principerna samt de bakomliggande 

ekvationerna till lönsamhetskalkylen. Kapitlet behandlar även prisutvecklingen på spotpriset och 

elcertifikatpriset samt ett antal antaganden som använts i beräkningarna. Om läsaren enbart är 

intresserad av resultaten och inte utförandet i detalj går det bra att gå vidare till Kapitel 5.  

4.1 Bakgrund till utformning av modellen 
Utifrån analyser av produktion, användning och prissättning är det tydligt att dessa sker kontinuerligt 

på timbasis under året. I det optimala fallet ska modellen ta hänsyn till variationer ner på denna nivå 

men på grund av svårigheter att få detaljerad data har vissa förenklingar gjorts. De data som har 

använts i modellen har hämtats under månadsintervall, på grund av svårigheter att urskilja när vissa 

värden har uppmätts. Data har som tidigare nämnts antagits variera under dygnets timmar men har 

även visat sig variera från månad till månad vilket har skapat olika förutsättningar för när under året 

elektriciteten har producerats och konsumerats. Då jämförelser från månad till månad ej har ansetts 

vara tillräckligt har ett försök att återskapa värden på dygnsbasis gjorts genom en interpolation 

utifrån månadsbaserad data. Felmarginaler kan uppstå då en interpolation ej ger en exakt lösning 

men anses ändå skapa en bättre helhetsbild kontra användning av endast månadsbaserad data. Ett 

flödesschema för beräkningsmodellen finns i Bilaga 2 och har skapats för att ge en översikt över hur 

modellen är uppbyggd.  

4.2 Utformning av modellen 
I en första del i det beräkningsprogram som har konstruerats återfinns en databas för olika 

produkter. Utifrån fastighetens förutsättningar så som förbrukning och tillgång till ytor för 

exempelvis solceller väljer programmet den produkt som lämpar sig bäst. För solceller finns det tre 

viktiga parametrar, investeringskostnad, tillgänglig area för solceller samt effektbehov. Om någon av 

dessa är begränsande väljs en produkt för att matcha de specifika förutsättningarna. 

I nästa del av programmet genomförs bearbetning av data för produktion, användning14, spotpris 

samt pris för elcertifikat för att kunna göra de jämförelser som beskrivits tidigare i bakgrund till 

modellen. 

  

                                                           
14

 Förbrukning har använts som synonym till användning 
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För elanvändning i en fastighet finns det möjlighet att mata in dygnsbaserade värden i modellen om 

de finns tillgängliga. Om månadsdata finns tillgänglig sker, som tidigare nämnts, en interpolation för 

att beräkna antagna dygnsvärden. I fallen med nybyggnationer eller när endast en årsbaserad 

förbrukning finns tillgänglig använder programmet en standardiserad modell för fördelningen över 

året på månadsbasis som är hämtad från Umeå Energi samt SvK:s kraftfördelning i SE3 regionen 

(Umeå Energi, 2010; SvK, 2012c). Förbrukningsprofilen, Figur 10, tillsammans med årsförbrukningen 

interpoleras för att ta fram användningen dygn för dygn under året. Beräkningen lämpar sig bäst vid 

direktverkande elektricitet som uppvärmning då det är inkluderat i förbrukningsprofilen. Då ingen 

elektricitet används vid uppvärmning kan förbrukningen antas vara konstant under året och en 

interpolation uteblir. 

 

Figur 10. Förbrukningsprofil under ett år med hämtade mätpunkter samt interpolerade kurva. 

Produktionsprofilen för solceller, Figur 11, är beräknad utifrån globalstrålningens månadsmedelvärde 

uttryckt i kWh per kvadratmeter (SMHI, 2012). Kurvan är normaliserad för att skapa en procentuell 

fördelning över året. Om en produktionsanläggning har en specifik produktionskapacitet kan 

produktionskurvan användas för att interpolera produktionsfördelningen dygn för dygn.  

 

Figur 11. Produktionsprofilen för solceller utifrån mängden global strålning per månad under ett år i 

Sverige. 
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Då både produktionen och användningen har beräknats över året kan dessa två enkelt jämföras för 

att undersöka när ett produktionsöverskott kan uppstå och hur stort det kommer att bli, vilket 

illustreras i Figur 12 för godtyckliga värden på produktion och förbrukning.  

 

Figur 12. Produktionsprofilen och förbrukningsprofil kontra varandra. Mittpartiet där de korsar 

varandra beskriver ett överskott i systemet. 

Vid beräkning av den ersättning som erhålls vid försäljning av överskottet har samma princip som vid 

förbrukning och produktion tillämpats. Månadsdata för spotpriset och elcertifikaten har hämtats från 

Nord Pool Spot (2012) samt SvK (2012b) som sedan har interpolerats under året för att beräkna 

prisvariationen från dag till dag, vilket illustreras i Figur 13 respektive Figur 14.  

 

Figur 13. Spotprisets variation under ett år baserat på medelvärden av spotpriset för varje månad mellan år 
2008 och 2011. 
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Figur 14. Ett viktat medelvärde för elcertifikatpriset under varje månad för år 2004 till 2012.  

I Figur 14 kan anpassningen verka mindre bra, men då variationen är liten antar elcertifikatpriset ett 

nästan konstant värde över året med en liten fluktuation under sommarmånaderna. 

Utöver spotpriset och elcertifikaten som varierar i pris över året finns en fast ersättning per kWh som 

erhålls från nätföretag för den nätnytta som uppstår vid inmatning av elektricitet till elnätet. Denna 

ersättning varierar mellan två fasta värden under året då ersättningen är högre under höglasttider. 

Höglasttiderna inträffar under vintermånaderna då kraftproduktionen från framförallt solceller är 

relativt låg, dessutom finns ytterligare begränsningar som helgdagar och vilken tid på dygnet som 

anses vara höglasttid. Utifrån dessa förutsättningar har endast ersättningen under låglasttider 

använts i beräkningarna. 

En annan faktor som påverkar försäljningen negativt är den avgift som elhandelsföretaget tar ut för 

hantering av försäljningen. Den är baserad på antalet kWh som matas in i nätet och är konstant över 

året. Produkten av avgiften och överskottet ger den negativa delen av försäljningen baserat på antal 

producerade kWh.  

Det finns två årsbaserade kostnader, en som betalas vid mätning och rapportering för att vara 

berättigad till elcertifikat samt en administrativ avgift som betalas till nätföretaget. Dessa kostnader 

är ej baserade på produktionsnivån. 

De tidigare nämnda ekonomiska förutsättningarna är rörliga, kontinuerliga och fortlöper under hela 

produktionsanläggningens livslängd. Däremot finns en investeringskostnad i både mätutrustningen 

och i produktionsanläggningen vid uppstart. I lönsamhetskalkylen användes nuvärdesmetoden som 

tar hänsyn till alla förväntade in- och utbetalningar och som diskonteras till tidpunkten för 

investeringen. 

4.2.1 Använda ekvationer i modellen för solceller 
De produkter som används i programmet har specificerats med tre olika värden för att kategorisera 

produkterna.  

 Kostnad per produktionskapacitet 

 Kostnad per area 

 Produktionskapacitet per area 
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Användaren har möjlighet att specificera vilken av parametrarna som är av störst vikt vilket senare 

ligger till grund för val av produkt. Vad gäller produktionsanläggningens kostnad, 

produktionskapacitet och upptagen area måste minst en av kapital, effektbehov eller begränsande 

area väljas. Om endast en variabel är vald beräknas de två andra efter denna. Om två eller fler väljs 

beräknas de andra efter den som är begränsande.  

Vid specificering av kapital väljs den produkt som har lägst kostnad per kWh och anläggningens 

kapacitet och area beräknas enligt ekvation 1 och 2. 

          
       

                       
    (1) 

     
       

                     
    (2) 

4.2.2 Ekonomiska förutsättningar 
Den totala årskostnaden för investeringen ges av ekvation 3 och den totala årsintäkten ges av 

ekvation 4, för definition av beteckningar se Tabell 9. 

Tabell 9. Tabellförteckning över variabler som återfinns i beräkningsmodellen.  

Beteckning Förklaring Enhet 

UTot Totala kostnader under ett år [SEK] 

ITot Totala intäkter under ett år [SEK] 

UFast Fasta årsbaserade kostnader, så som administrativa 
avgifter och mätavgifter  

[SEK] 

URörlig Rörlig avgift men fast på årsbasis, så som avdrag från 
spotpriset 

[SEK] 

ISpotpris Erhållen ersättning från ett elhandelsföretag  [SEK] 

IElcert Erhållen ersättning från sålda elcertifikat  [SEK] 

IAnvänd Besparing i form av minskad inköpsvolym av elektricitet 
under ett år 

[SEK] 

INätnytta Erhållen ersättning från nätföretag för nätnyttan  [SEK] 

Ö Produktionsöverskott  [kWh] 

A Total elförbrukning [kWh] 

P Total elproduktion  [kWh] 

EElcert Ersättning för elcertifikat  [SEK/kWh] 

ESpotpris Ersättning vid försäljning av elektricitet  [SEK/kWh] 

ENätnytta Ersättning från nätföretaget  [SEK/kWh] 

EElpris Kostnadsreduktion till följd av minskad inköpt 
elektricitet  

[SEK/kWh] 

EPåslag Påslag som elleverantörer lägger på elpriset [SEK/kWh] 

UMät Kostnad för mätning och rapportering  [SEK] 

UAdmin Administrativa kostnader för elhandelsföretaget  [SEK] 

USkatt Kostnad för energiskatt  [SEK/kWh] 

UAvdrag Avdrag från spotpris som tillfaller elhandelsföretaget  [SEK/kWh] 

at Nettokassaflöde år t [SEK] 

Kp Kvotplikt  

M Moms  
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                       (3) 

                  (4) 

I de ekonomiska förutsättningarna finns ett flertal variabler att ta hänsyn till. Utifrån den region som 

produktionen sker i ändras skattesatsen vilket påverkar avkastningen vid användning av 

elektriciteten kontra försäljning, olika nätföretag ger olika förlustersättningar och olika elhandlare 

ger olika ersättningar vid försäljning av elektricitet. Den generella beräkningsmetoden presenteras i 

ekvation 5 till 13. 

           (5) 

Produktion och användning är specificerade i vektorer för den dagliga produktionen och den dagliga 

användningen över ett beräkningsår. Sett över ett helt år finns det inga skäl att anta ett överskott, 

men beroende på hur förbrukning och produktion är fördeladet över året går det inte att utesluta ett 

överskott under perioder vilket beräknas i ekvation 5.  

                      (6) 

Elcertifikat tilldelas all producerad elektricitet och inte bara den som är säljs över elnätet. Intäkten 

från de sålda elcertifikaten erhålls i ekvation 6. 

                          (7) 

                          (8) 

                                                        (9) 

                                              (10) 

Ekvation 7, 8 och 9 ger de totala årliga intäkterna vid försäljning av elektricitet och besparing utifrån 

användning av den producerade elektriciteten och sammanställs i ekvation 10. I samtliga beräkningar 

har momsen,  , sats till 25 procent. Då det ej finns ett överskott blir förtjänsten enbart den 

besparing som uppstår vid användning av hela produktionen genom att   i ekvation 9 sätts till noll.  

                      (11) 

                              (12) 

                  (13) 

Ekvation 11 och 12 innefattar de omkostnader som finns i samband med produktion och beräknas på 

årsbasis. Differensen mellan intäkterna och kostnaderna ger nettokassaflödet per år i ekvation 13.  
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4.2.3 Lönsamhetsberäkningar 
Nuvärdesmetoden, NPV, går ut på att alla förväntade in- och utbetalningar omräknas till tidpunkten 

för grundinvesteringen. Vid utförandet av metoden används en diskonteringsfaktor som 

multipliceras med det förväntade nettokassaflödet för den aktuella tidsperioden i ekvation 14.  

             
  

      
       (14) 

   : Nettokassaflödet under perioden t 

 
 

      
: Diskonteringsfaktorn. Med kalkylräntan,  , och perioden, t. 

Tabell 10. Principen för nuvärdesmetoden i tabellform. 

Period Grundinvestering Nettokassaflödet Diskonteringsfaktor Nuvärde Total 

0   - - -    

1 -                          

 

   
 

2 -                          

 

   
 

            

N -                          

 

   
 

Tabell 10 illustrerar principen för nuvärdesmetoden i tabellform, där grundinvesteringen,  , är en 

engångsbetalning och nettokassaflödet,   , är det förväntade kassaflödet under den givna perioden. 

Då återbetalningstiden,  , beräknas krävs att det ackumulerade nuvärdet är större än eller lika stort 

som grundinvesteringen. Vilket infaller då förhållandet i ekvation 15 uppfylls som medför att 

återbetalningstiden är möjlig att bestämma. 

        
 
         (15) 

Kalkylräntan,  , i ekvation 14 är uttryckt i nominella termer och vid justering för inflation krävs att 

denna uttrycks i reella termer enligt ekvation 16.  

               (16) 

Realkalkylräntan,   , har använts och speglar den nödvändiga avkastningen på insatt kapital 

inkluderat inflationens inverkan enligt ekvation 16. Då återbetalningstiden i de utförda kalkylerna är 

av stor vikt och indikerar brytpunkter för olika scenarier ansågs det nödvändigt att justera 

kalkylräntan för inflation. Då realkalkylräntan tillämpats krävs även att nettokassaflödet,   , justeras 

för inflation,  , vilket förändrar ekvation 14 på följande sätt.  

              
 
 

         

      
     (14b) 

Då nettokassaflödet justerats för inflationen enligt ekvation 14b, har nuvärdet utryckts i reella 

termer. Nettokassaflödet beror även av prisutvecklingen på elspotpriset och grundinvesteringen 

påverkas av fallande eller stigande priser på produkter samt installationskostnaderna för 

produkterna.    
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4.2.4 Tekniska principer i modellen 
I den tekniska analysen har MATLAB valts som beräkningsprogram. Programmet lämpar sig bra för 

hantering av data i matris- och vektorform vilket har varit en central del av informationen genom 

arbetet. Ytterligare en styrka med MATLAB är möjligheten att använda såväl inbyggda funktioner 

som konstruktion av egna funktioner för att underlätta de beräkningar som genomförs. De inbyggda 

funktionerna gör det möjligt att presentera resultat i form av grafer och i tabellform men är även 

viktiga när specifika värden ska plockas ut ur en mängd data. Nackdelen med MATLAB är att koden 

kompileras i programmet vilket leder till att programmet endast kan köras i MATLAB och därigenom 

minskas tillgängligheten. 

Den viktigaste funktionen som har använts i beräkningsprogrammet är möjligheten att skapa en 

interpolation utifrån ett fåtal mätpunkter, för att beräkna tänkbara värden mellan de givna 

initialpunkterna. Linjär interpolering gör det möjligt att exakt beräkna värdet i varje punkt längs en 

rät linje mellan de båda initialvärdena. I fallet när fler utgångspunkter förekommer anpassas ett 

polynom utifrån användarens val för att skapa en kurva som bäst approximerar mätpunkterna. Om 

ett för lågt gradtal väljs för polynomet kommer felet till mätpunkterna bli stort, vilket ej är önskvärt. 

Vektorn som innehåller felet mellan mätpunkterna och interpolation benämns residualvektorn. Om 

ett gradtal väljs så att kurvanpassningen går genom alla punkter kallas detta global interpolation och 

risken finns för oönskade oscillationer, Runges fenomen, och värdena mellan mätpunkterna får stora 

fel. Däremot blir residualvektorn alltid noll. Utifrån dessa förutsättningar och vid användning av 

minstakvadratmetoden som interpolationsmetod, får gradtalet väljas utifrån tidigare erfarenheter 

och genom jämförelse med initialpunkterna för att skapa en god kurvanpassning. I andra fall av 

interpolation kan styckvis linjär eller styckvis kvadratisk interpolering vara att föredra men då de 

mätdata som används är relativt jämt fördelat över året och i många fall endast innehåller en max- 

eller minpunkt räcker ett tredjegradspolynom för att erhålla tillräckliga resultat. De matematiska 

grunderna till polynominterpolation och minstakvadratmetoden följer nedan. 

Med n punkter (xi, yi), i = 1,2, …, n där alla x-punkter är olika finns det precis ett polynom av gradtal 

om högst n – 1 som går genom alla punkter. Vid minstakvadratmetoden används, som tidigare 

nämnt, ett gradtal som är lägre än (n – 1). Systemet blir då överbestämt och har i allmänhet ingen 

lösning men kan approximeras med koefficienterna i vektorn   . 

            (17) 

Ekvation 17 beskriver det ekvationssystem som ska lösas för att erhålla de sökta koefficienterna.  

  

 

 
 
 
 

     
    

     

     
    

     

     
    

     

     

     
    

     
 

 
 
 
 

    (18) 

Matrisen   beskrivs i ekvation 18 och innehåller x-värden till de givna mätpunkterna. Vid global 

interpolation blir matrisen kvadratisk vilket inte är fallet för minstakvadratmetoden. 

                  
      (19) 

             (20) 
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När normalekvationerna i ekvationssystemet i ekvation 20 löses för hand används Gausselimination 

för att erhålla lösningen   . I MATLAB används operatorn ”\” för att åstadkomma samma resultat.  

                  
      (21) 

                
        

         (22) 

I ekvation 22 erhålls den funktion som används för att återskapa de interpolerade värdena mellan 

mätpunkterna, där    är en vektor med start- och slutvärden [0, 365] deskritiserat med ett intervall 

om ett dygn. Ekvation 19 och 21 beskriver de givna mätpunkterna respektive de beräknade 

koefficienterna. 

4.2.5 Koppling mellan teori och mätdata 
I vektorn    samlas månadsdata från förbrukning, produktion, spotpris och elcertifikat. Första värdet 

representerar medelvärdet för januari. Samma värde används även i den sista punkten för att kunna 

skapa en interpolation över hela året. I matrisen   samlas tidsintervallet för de mätdata som använts 

i   , det vill säga x1 antar värdet 1 för första dagen i januari. Resterande värden är summan av de 

tidigare värdena inklusive antalet dagar för den tidigare månaden som de representerar. Även här 

återfinns den 1 januari för nästkommande år i den sista positionen för att kunna genomföra en 

interpolation över hela året. 

4.3 Prisutveckling på spotpriset 
Priset på elspotmarknaden varierar kraftigt från år till år beroende på framförallt rådande 

väderförhållanden men även råoljepriset och världsekonomins stabilitet samt tillgängligheten i 

kärnkraften. Kalla vintrar medför ett högre spotpris och år med mycket nederbörd betyder ett lägre 

spotpris. Det är därför svårt att förutse hur priset kommer att ändras men den generella trenden det 

senaste årtiondet är en prisökning. I Figur 15 finns årsmedelsprisets utveckling mellan år 2002 och 

2011 med en trendlinje som indikerar en prisökning under de senaste tio åren. Som tidigare nämnts 

finns det många faktorer som påverkar priset vilket även styrks av den stora variationen i spotpriset 

från år till år. Startåret valdes till 2002 då framförallt år 2000 var ett extremt våtår och anses ej vara 

ett representativt värde i en jämförelse (Prop. 2001/02:143, 2002).  

För att bestämma det spotpris som används i beräkningarna har ett månadsmedelvärde beräknats 

mellan åren 2008 och 2011. Priset förväntas vara representativt för 2012 då under de fyra 

undersökta åren finns två extremvärden, med två höga och två låga. De kraftiga variationerna mellan 

åren beror framförallt på alterneringen mellan kalla och milda vintrar åren emellan i kombination 

med en varierad tillgång till kärnkraften (Telge Energi, 2009). Då trendlinjen pekar på en relativt 

kraftig prisutveckling är det därför heller inte lämpligt att använda tidigare värden för att bestämma 

medelpriset då de influerar priset mer än nödvändigt. Spotpriset varierar mellan de fyra regionerna i 

Sverige, med ett lite högre pris i region SE4 i södra Sverige. För beräkningen av medelpriset anses 

regionindelningen inte medföra någon större variation och har därför inte tagits i beaktande i 

beräkningarna. 
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Figur 15. Grafen visar hur medelpriset på spotpriset har varierat mellan åren 2000 och 2011 inklusive 

en trendlinje som visar på en prisökning under de undersökta åren (Källa: Nordpool Spot, 2012) 

För att beräkna spotpriset under 2012,      , har ett medelvärde mellan åren 2008 och 2011 

beräknats enligt ekvation 23. 

          
      
              (23) 

För att beräkna den årliga prisutvecklingen har priset under 2002 jämförts med 2011. Den 

procentuella förändringen har bestämts enligt ekvation 24. 

           
     

     
 

 

  
     (24) 

Då den procentuella förändringen antas vara samma värde varje år är den inte förenlig med en linjär 

trend utan en exponentiell. Dock anses den procentuella förändringen vara tillräckligt liten varje år 

för att kunna approximeras med en linjär utveckling. 

4.4 Prisutveckling elcertifikat 
Sedan införandet av elcertifikaten år 2004 har priset varierat från år till år utan att följa ett konkret 

mönster. Det fanns även en oro för hur prissättningen skulle ske varpå ett minimipris om 20 

SEK/MWh infördes men utifrån Figur 16 syns det tydligt att sett över en månad har priserna aldrig 

varit i närheten av gränsen. Varför prisutvecklingen ser ut som den gör är svårt att säga, men då 

kvotplikten stadigt har ökat är det inte omöjligt att tro att den har påverkat utvecklingen. En ökande 

kvotplikt ger en större efterfrågan medan en ökad produktion från förnyelsebar energi ökar utbudet. 

Trendlinjen för medelpriset, Figur 16, över ett år från införandet visar på en liten ökning och är långt 

ifrån den trend som spotpriset visade. Utifrån de beskrivna förutsättningarna har ett 

månadsmedelvärde sen införandet valts för beräkningarna då det inte finns ett tydligt mönster för 

vilka år som är representativa för dagens och framtida priser på elcertifikat. 
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Figur 16. Graf över medelpriset på elcertifikat mellan åren 2004 och 2011 inklusive en trendlinje som visar på en 

liten prisutveckling från introduktionsåret (Källa: SvK, 2012b) 

Det beräknade elcertifikatpriset,      , under 2012 har bestämts genom ekvation 25 där medelpriset 

för ett elcertifikat har hämtats mellan åren 2004 och 2011. 

          
      
              (25) 

Den procentuella förändringen per år mellan 2004 och 2011 beräknas enligt ekvation 26. 

         
     

     
 

 

 
     (26) 
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Kapitel 5 - Lönsamhetskalkyl 

I kapitlet presenteras de utförda lönsamhetskalkylerna utifrån den beräkningsmodell som 

presenterades i föregående kapitel. Två konkreta fall har studerats, det första är baserat på en 

aktuell fastighet som är planerad att byggas i Norra Djurgårdsstaden medan den andra är ett 

konstruerat fall med ett enfamiljshus. 

5.1 Norra Djurgårdsstaden 
En flerbostadsfastighet har planerats i den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. I ett försök att 

skapa ett hållbart samhälle finns det krav på låg energiförbrukning och även egen elproduktion i 

fastigheterna, som ska uppgå till minst 30 procent av fastighetselen. Utifrån restriktionerna finns det 

anledning att skapa en energisnål fastighet men även se över de alternativ som finns för 

egenproduktion av elektricitet. Då elproduktion är ett krav, kan det vara av intresse att undersöka de 

ekonomiska möjligheterna vid användning av den producerade elektriciteten men även hur 

lönsamheten kan komma att påverkas om möjligheten att sälja ett eventuellt produktionsöverskott 

uppstår.  

Fastigheten behöver elektricitet för belysning, hissar och annan elkrävande utrustning. Däremot sker 

uppvärmning genom fjärrvärme vilket eliminerar behovet av direktverkande elektricitet vid 

temperaturreglering. Energiförbrukningen är beräknad till 49,5 kWh per kvadratmeter och år där 

fastighetselen uppgår till 9,5 kWh per kvadratmeter och år. Detta är jämförbart med ett projekt i 

Växjö med liknande fastigheter och låg energiförbrukning, där uppgick fastighetselen till tio kWh per 

kvadratmeter och år. 

Den totala fastighetsarean är 2 624 kvadratmeter vilket skapar ett elbehov om 25 000 kWh per år. 

Under förutsättningarna att minst 30 procent av fastighetselen ska produceras lokalt måste 

produktionsanläggningen leverera 7 500 kWh per år. Produktionsprofilen är hämtad från 

beräkningsmodellen och har anpassats efter produktionskapaciteten. I och med svårigheterna att 

bestämma en energiförbrukningskurva ur det antagna elbehovet genomförs tre scenarioanalyser. En 

där förbrukningen är högre under vintermånaderna till följd av förbrukningsprofilen från Umeå 

Energi och SvK (Umeå Energi, 2010; SvK, 2012c), och en för konstant förbrukning under året. 

Ytterligare en förbrukningskurva illustreras i Figur 17 där de två tidigare nämnda har kombinerats, 

vilket gjorts för att påvisa om och när ett överskott uppstår för den aktuella fastigheten.  

Inflyttningsåret är satt till år 2015 och byggstarten är planerad till år 2014. Därför har 

lönsamhetskalkyler vid investeringar år 2012, 2014 samt 2015 genomförts. Investeringar år 2012 

påverkas av en rad faktorer och hur de utvecklas över tiden. De förändringsfaktorer som inkluderas i 

lönsamhetskalkylerna är stigande elspotpriser, tilldelning av solcellstöd samt val av kalkylränta. Vid 

en investering senare än år 2012 tillkommer även prisfallet på solceller. Förändringsfaktorerna har 

undersökts i olika intervall för att skapa en känslighetsanalys och därigenom undersöka dess inverkan 

på återbetalningstiden för den tilltänkta produktionsanläggningen i Norra Djurgårdsstaden.   
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Figur 17. Illustration över produktion och tre förbrukningsprofiler för förutsättningarna i Norra Djurgårdsstaden  

Figuren visar tydligt att det inte finns anledning till att tro att ett överskott uppstår under något dygn 

för någon av de undersökta förbrukningsprofilerna, vilket innebär att all elproduktion förbrukas inom 

fastigheten och ingen hänsyn behöver tas till de tidigare undersökta förbrukningsprofilerna.  

I Tabell 9 presenteras definitionerna för de parametrar som är nödvändiga för analysen. Exakta 

siffervärden presenteras i Tabell 11 med en motivering till var de har hämtats från. 

Tabell 11. Siffervärden vid utförda beräkningar för fallet Norra Djurgårdsstaden. 

Parameter Siffervärde Enhet Motivering 

A 25 000 [kWh] Hämtades utifrån anläggningens elförbrukning. 
Beräknas utifrån fastighetens area och 
förbrukningsnivå per m2 

P 7 500 [kWh] Utgått från fastighetens krav om elproduktion som 
motsvarar 30 procent av elförbrukningen 

EElcert 0,232 - 0,234 [SEK/kWh] Hämtades från Svenska Kraftnäts bokföringssystem 
Cesar och har beräknats genom medelvärdet för 
varje månad och år sedan år 2004 

ESpotpris 0,418 - 0,564 [SEK/kWh] Hämtades från Nord Pool Spots databas. 

EPåslag 0,05 [SEK/kWh] Hämtat som medelvärde av olika elleverantörer 

UMätning 1 090 [SEK] Uppgifter om kostnaden för mätning och 
rapportering är hämtade från ett aktuellt fall där 
mikroproduktion förekommer 

USkatt 0,29 [SEK/kWh] Skatten är hämtad från lagen om skatt på energi. 

Kp 0,179 - 0,008  Hämtad från lagen om elcertifikat 

M 1,25  Moms 
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I de utförda beräkningarna har ett flertal variabler använts, Tabell 12, som ligger till grund för den 

utförda känslighetsanalysen och för de utfall som senare presenteras i lönsamhetskalkylen. De valda 

intervallen motiveras enligt följande: 

 Realkalkylränta – Intervallet riktas mot privatpersoner och företag för tänkbara investeringar. 

Noterbart är att realkalkylräntan är justerad för inflation om två procent per år för samtliga fall.  

 Solcellstöd – Som nämnts i tidigare kapitel kunde stödet för år 2012 uppgå till 45 procent av 

investeringskostnaden. Av den anledningen har ett intervall på 0 till 45 procent använts.  

 Spotprisutvecklingen – I föregående kapitel diskuterades en prisutveckling för spotpriset där 

ökningen beräknades till 6,72 procent per år, baserat på prisutvecklingen de senaste tio åren.  

Intervallet varierades därför mellan 6,72 procent ± 4 procentenheter. 

 Produktprisutveckling – I tidigare kapitel presenterades prisutvecklingen på världsmarknaden 

och baserat på ett prisfall om 50 procent över de fyra senaste åren, motsvarande 15,9 procent 

per år, ansågs detta vara ett extremfall. Därför valdes ett intervall på 0 till 15 procent per år.  

Tabell 12. Förändringsfaktorer som påverkar lönsamhetskalkylen och deras intervall. 

Förändringsfaktorer  [%] 

Realkalkylränta 2,5 5,0 7,5 10 12,5 15 

Solcellstöd 0 15 30 45 

Spotprisutveckling 
per år 

+ 2,72 + 4,72 + 6,72 + 8,72 + 10,72 

Produktprisutveckling 
per år 

0 - 5 - 10 - 15 

5.1.1 Bakgrund till val av produkt 
I samråd med anställda på arkitektfirman och fastighetsföretaget har det enats om att ta fram en 

lösning med solceller för att uppnå kravet om egenproducerad elektricitet. Vindturbiner har 

exkluderats helt på grund av att vindmätningar i området visar på en medelvind om tre till fyra meter 

per sekund vilket är långt under den nominella vindhastigheten som de undersökta produkterna 

kräver. Den begränsande faktorn är produktionsanläggningens kapacitet och då det finns god tillgång 

till ytor för anläggningen ansågs kostnad per effekt vara den styrande faktorn vid val av produkt. 

Effekten för anläggningen beräknas i ekvation 27 med antagandet om en produktionskapacitet på 

750 kWh per år per installerad kW. Valet av verkningsgraden har bestämts utifrån diskussionen i 

avsnittet om produkter, i Kapitel 2, och då optimala förhållanden ej kan garanteras för fastigheten 

ansågs värdet rimligt. 

        
        

     
   

  

             (27) 

Utifrån dessa premisser valdes produkt S1, från Tabell 7, och med ekvationerna 28 och 29 beräknades 

den totala kostnaden för systemet samt den nödvändiga arean för anläggningen. 

          
   

 
                        (28) 

      
        

       
 

  

            (29) 
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Kostnaden för mätutrustning, installation och anslutning till bokföringssystemet Cesar för 

mätsystemet uppgår till 4 000 SEK (Sol-Elprogrammet, 2012) och installationen av 

solcellsanläggningen, som är baserad på information från leverantör blir 38 000 SEK. Summan av 

investeringskostnaderna återfinns i ekvation 30 och blev totalt 192 000 SEK. 

                                                (30) 

5.1.2 Nettokassaflödet år 1 
Då inget produktionsöverskott genereras kommer hela produktionen gå till förbrukning inom 

fastigheten. Den totala intäkten under ett år ges av ekvation 31, 32, 33 och 34. 

                  (31) 

                                                   
   (32) 

                                                               (33) 

                      (34) 

Där  ,          , och         är vektorer som beskriver hur produktionen och ersättningarna varierar 

för varje dygn under ett år. Ersättningen för energiskatten,       , och påslaget från 

elhandelsföretaget,        , är konstanter och återfinns i Tabell 11. Siffervärden har därför uteslutits 

i ekvationerna och endast slutvärdena för år 1 har presenterats i ekvation 35 och 36 med den totala 

intäkten i ekvation 37. 

                      (35) 

                      (36) 

                                     (37) 

De totala kostnaderna ges av ekvation 38 där de rörliga kostnaderna,        , och den fasta 

administrativa avgiften,       , utgår då inget överskott har producerats.  

             
                        (38) 

                   (39) 

Det sökta värdet för nettokassaflödet år 1,   , är beräknad utifrån differensen mellan nettointäkten, 

    , och nettokostnaden,     , i ekvation 40.  

                          (40) 
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5.1.3 Lönsamhetskalkyl 
I lönsamhetskalkylen finns det ett flertal parametrar som avgör återbetalningstiden. I föregående 

kapitel diskuterades en prisutveckling på spotpriset där ökningen beräknades till 6,72 procent, i 

ekvation 24, per år mellan 2002 och 2011. I beräkningarna har prisutvecklingen valts att variera 

mellan 6,72 procent ± 4 procentenheter.  För priset på elcertifikat beräknades ökningen med 

ekvation 26 till 2,77 procent per år mellan 2004 och 2011, men då medelpriset varierar i ett 

slumpartat mönster ansågs ökningen inte vara representativ och ett konstant värde för elcertifikaten 

har använts genom beräkningarna. Utöver den exkluderade prisökningen tillkommer förändringen i 

kvotplikten när ersättningen för den använda elektriciteten beräknas. Ytterligare en faktor som 

förändrar nettokassaflödet över tiden är den effektgaranti som tillverkaren och leverantören utlovar. 

En effektgaranti på 20 procent över livslängden, 25 år, för produkt S1 motsvarar en effektminskning 

på 0,889 procent per år. Nettokassaflödet för framtida år kan då beräknas med ekvation 41 där    är 

förändringsfaktorn för effektgarantin,    är spotprisets förändringsfaktor och       är kvotplikten 

under året  . Noterbart är att analysen uteslutit servicekostnader och skrotningsvärde för 

anläggningen på grund av rapportens avgränsningar.   

                                                                                  (41) 

I nuvärdesmetoden har kalkylräntan, som används i diskonteringsfaktorn, utryckts i reella termer för 

att justeras efter en inflation om två procent,   , och valet motiveras av det inflationsmål som 

Riksbanken (2012) definierat. Det råder ingen norm för vilken kalkylränta som bör användas vid 

mikroproduktion av elektricitet och ett för högt värde innebär att produktionsnivån måste vara stor 

för att investeringen ska anses lönsam. Vid beräkningar har flera värden för realkalkylräntan,   , 

använts med ett intervall på 2,5 till 15 procent. Ekvation 42 beskriver nuvärdet vid år  . 

              
 
 

         

      
  

              

      
     (42) 

 

Figur 18. Återbetalningstid utan solcellstöd med ett intervall om 2,5 till 10 % för realkalkylräntan. 
Grundinvestering om 192 000 SEK år 2012 med en spotprisutveckling på 10,72 % per år. 
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Återbetalningstiden vid en investering år 2012 med en realkalkylränta om fem procent samt en 

spotprisutveckling på 10,72 procent uppgick till 26 år, vilket illustrerats i Figur 18. Realkalkylräntorna 

på 12,5 samt 15 procent presenteras ej i figuren då dessa beräkningar aldrig uppfyller förhållandet i 

ekvation 15. Tidigare genomförda energieffektiviseringsberäkningar har tillämpat en kalkylränta på 

fem till åtta procent (Energilotsen, 2012). Ett större konsultföretag har även genomfört 

lönsamhetskalkyler vid energiberäkningar för Norra Djurgårdsstaden och kalkylräntan var då satt till 

fem procent. Spotprisutvecklingen kan anses orimligt hög men är det högst ansatta värdet i den 

känslighetsanalys som genomförts för dess utveckling över tiden. Valet har gjorts för att illustrera de 

extremfall som uppstår för de undersökta realkalkylräntorna och kombinerat med de tidigare utförda 

beräkningar, av externa aktörer, kommer de presenterade fallen i rapporten att baseras på en 

realkalkylränta om fem procent. Motsvarande beräkningar har utförts för samtliga realkalkylräntor, 

enligt intervallet, och återfinns i Bilaga 3. 

Spotprisets påverkan på återbetalningstiden vid en investering år 2012 med en realkalkylränta om 

fem procent illustreras i Figur 19 nedan. 

 

Figur 19. Återbetalningstid utan solcellstöd med ett intervall om 6,72 till 10,72 % per år för spotpriset. 
Grundinvestering om 192 000 SEK år 2012 med en kalkylränta på 5 %.  

Det är tydligt att investeringen ej är lönsam utifrån de beskrivna faktorerna. För att undersöka när 

det blir lönsamt kommer det förväntade prisfallet på solceller samt det statliga solcellstödet att 

beaktas i de nästkommande beräkningarna vid en investering år 2014 samt 2015, vilket har gjorts för 

att ta hänsyn till en rimligare prisutveckling på spotpriset. För de två undersökta investeringsåren har 

ett intervall med fallande priser på solceller om 0 till 15 procent per år samt ett statligt solcellstöd på 

0 till 45 procent undersökts i den utförda lönsamhetskalkylen. 

Investering år 2014 

Byggstarten för projektet är planerat till år 2014 vilket gör en undersökning av hur 

återbetalningstiden påverkas vid en senare investering intressant. För år 2014 har 480 fall undersökt 

och har av förklarliga skäl inte presenterats i rapporten utan återfinns i Bilaga 3. 

Investeringskostnaden har beräknats utifrån priset år 2012 med en förväntad prissänkning två år 

fram i tiden. Notera att samtliga fall som presenterats i rapporten baserats på en realkalkylränta om 

fem procent.  

Först undersöktes om olika prisfall för produkten kombinerat med utvecklingen på spotpriset 

påverkar lönsamheten vid en investering år 2014, vilket illustreras i Figur 20. 
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Det framgår av figuren att majoriteten av fallen inte uppfyller förhållandet i ekvation 13 och det är 

enbart de två högsta värdena för spotprisutvecklingen, 10,72 och 8,72 procent per år, som leder till 

att investeringen återbetalas inom produktens livstid. För att förtydliga de förhållanden som 

illustrerats i Figur 20 presenteras även Tabell 13 som inkluderar den aktuella återbetalningstiden för 

respektive fall samt den potentiella vinsten som en investering skulle kunna generera.  

Tabell 13. Återbetalningstid och potentiell vinst vid en investering år 2014 utan solcellstöd, med fallande produktpriser 
med intervallet 0 till 15 % per år samt spotprisutvecklingsintervallet 2,72 till 10,72 % per år, med 2012 som referensår.   

Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012  

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2014 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Ja 

Återbetalningstid [År] - - 43 29 23 

Vinst [SEK] - - - - 18 220 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Ja 

Återbetalningstid [År] - 95 36 26 21 

Vinst [SEK] - - - - 35 710 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - 55 31 23 19 

Vinst [SEK] - - - 11 440 53 360 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - 39 26 20 17 

Vinst [SEK] - - - 28 950 70 540 

 

  

Figur 20. Återbetalningstid från år 2014 utan solcellstöd - vid 0, 5, 10 och 15 % prisfall för produkten per år samt med en 
spotprisökning om 10,72, 8,72, 6,72 och 4,72 % per år, med 2012 som referensår. 
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Resultaten indikerar att det inte är lönsamt att investera i produkten vid år 2014 om inte 

spotprisutvecklingen är orimligt hög. Den högsta potentiella vinsten som kan uppnås är 70 540 SEK 

då produktpriset fallit med 15 procent per år samtidigt som spotpriset stiger med 10,72 procent per 

år från 2012. Notera att samtliga vinster som presenteras är uttryckta i nuvärdet med justering för en 

inflation om två procent per år.   

Nästkommande analys inkluderar samma parametrar men med ett solcellstöd om 30 procent. Ett 

solcellstöd om 30 procent valdes för att illustrera det första fall, för år 2014, då även den lägsta 

spotprisutvecklingen når en återbetalningstid inom livslängden för produkten. För analyser med ett 

solcellstöd om 15 respektive 45 procent se Bilaga 3. 

Som figuren illustrerar når de flesta förhållanden som analyserats en återbetalningstid som är 

kortare än produktens livstid. Utöver det faktum att det lägsta värdet för spotprisetutvecklingen 

uppfyller förhållandet i ekvation 13 då priset på produkten minskat med 15 procent per år. Har även 

det beräknade medelvärdet för spotprisets utveckling, baserat på de senaste tio åren, återbetalats 

inom produktens livslängd då produktpriset ej har förändrats över tiden. I Tabell 14 presenteras de 

olika fall som skulle kunna generera en potentiell vinst, tillsammans med återbetalningstiden för 

samtliga fall. 

  

Figur 21. Återbetalningstid från år 2014 med ett solcellstöd om 30 % - vid 0, 5, 10 och 15 % prisfall för produkten per år samt med 
en spotprisökning om 10,72, 8,72, 6,72, 4,72 och 2,72 % per år, med 2012 som referensår. 
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Tabell 14. Återbetalningstid och potentiell vinst vid en investering år 2014 med ett solcellstöd om 30 % - fallande 
produktpris med intervallet 0 till 15 % per år samt spotprisutvecklingsintervallet 2,72 till 10,72 % per år, med 2012 som 
referensår.   

Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012  

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2014 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - 36 25 20 17 

Vinst [SEK] - - - 28 950 70 540 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 72 29 21 18 15 

Vinst [SEK] - - 14 670 41 260 71 350 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 36 23 18 16 14 

Vinst [SEK] - 4 560 27 720 53 770 95 640 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 25 19 16 14 12 

Vinst [SEK] - 15 650 37 050 66 530 112 100 

 

Resultaten indikerar att det börjar bli lönsamt att investera vid år 2014 om ett solcellstöd på 30 

procent erhålls, där ett intressant intervall är en spotprisutveckling på 2,72 till 6,72 procent per år. 

För att generera en vinst med en spotprisutveckling på 4,72 procent krävs att produktpriset faller 

med 10 eller 15 procent per år och den potentiella vinsten uppgår då till 4 560 respektive 15 650 SEK. 

Då spotpriset ökar enligt det beräknade medelvärdet om 6,72 procent per år når återbetalningstiden 

livslängden i samtliga fall där den potentiella vinsten varierar mellan 14 670 och 37 050 SEK för 

fallande priser på produkten om 5 till 15 procent per år under två års tid. 

Investering år 2015 

Byggstarten för projektet är som tidigare nämnt planerad till år 2014 men inflyttning sker först 2015 

vilket även gör detta till ett potentiellt investeringsår. Även för år 2015 har 480 fall undersökt och 

återfinns i Bilaga 3. Investeringskostnaden har beräknats utifrån priset år 2012 med en förväntad 

prissänkning tre år fram i tiden. För samtliga beräkningar vid en investering år 2015 som presenteras 

nedan används fortfarande en realkalkylränta om fem procent. För att behålla samma format som 

vid den tidigare utförda analysen vid en investering år 2014 undersöks lönsamheten för ett 

solcellstöd om 0 till 45 procent för ett fallande produktpris inom intervallet 0 till 15 procent per år, 

samt med ett intervall för spotprisutvecklingen om 2,72 till 10,72 procent per år.  
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Först undersöktes, på samma sätt som för en tänkbar investering år 2014, om olika prisfall för 

produkten kombinerat med utvecklingen på spotpriset påverkar lönsamheten vid en investering år 

2015, vilket illustreras i Figur 22. 

 

Figur 22. Återbetalningstid från år 2015 utan solcellstöd - vid 0, 5, 10 och 15 % prisfall för produkten per år samt med en 
spotprisökning om 10,72, 8,72, 6,72, 4,72 och 2,72 % per år, med 2012 som referensår. 

Det framgår av figuren att även majoriteten av fallen vid en investering år 2015 inte uppfyller 

förhållandet i ekvation 13. Till skillnad från föregående år är det dock inte enbart de två högsta 

värdena för spotprisutvecklingen, 10,72 och 8,72 procent per år, som leder till att investeringen 

återbetalas inom produktens livstid utan även det beräknade värdet från föregående kapitel om 6,72 

procent per år. För att förtydliga de förhållanden som illustrerats i Figur 22 presenteras även Tabell 

15 som inkluderar den aktuella återbetalningstiden för respektive fall samt den potentiella vinsten 

som en investering skulle kunna generera. 
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Tabell 15. Återbetalningstid och potentiell vinst vid en investering år 2015 utan solcellstöd, med fallande produktpris 
med intervallet 0 till 15 % per år samt spotprisutvecklingsintervallet 2,72 till 10,72 % per år, med 2012 som referensår.   

Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012  

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2015 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Ja 

Återbetalningstid [År] - - 41 28 22 

Vinst [SEK] - - - - 29 270 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - 66 32 24 19 

Vinst [SEK] - - - 6 070 57 210 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - 39 25 20 17 

Vinst [SEK] - - - 30 290 75 650 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 57 27 20 16 14 

Vinst [SEK] - - 19 260 56 390 102 500 

 

Resultaten indikerar att förutsättningarna för en investering år 2015 är bättre än vid år 2014, som 

förutspått. Ett intressant fall är då spotpriset följer det beräknade medelvärdet, baserat på de 

senaste tio åren, om 6,72 procent per år, samtidigt som priset på produkten faller med tio procent 

per år. I detta fall uppnås återbetalningen precis inom produktens livstid.  

Nästkommande analys inkluderar ett solcellstöd om 30 procent för att bibehålla samma upplägg av 

analysen, som för investeringsåret 2014, samt för att kunna identifiera skillnader i återbetalningstid 

och potentiell vinst. För analyser med ett solcellstöd om 15 respektive 45 procent för år 2015 

hänvisas läsaren till Bilaga 3. Återbetalningstiden med ett solcellstöd om 30 procent illustreras i Figur 

23.  

  



57 
 

 

Figur 23. Återbetalningstid från år 2015 med ett solcellstöd om 30 % - vid 0, 5, 10 och 15 % prisfall för produkten per år 
samt med en spotprisökning om 10,72, 8,72, 6,72, 4,72 och 2,72 % per år, med 2012 som referensår. 

Oberoende av prisfall på produkten erhålls en potentiell vinst för den beräknade 

medelprisutvecklingen från föregående kapitel för spotpriset om 6,72 procent per år. Detsamma 

gäller även för samtliga spotprisutvecklingar om prisfallet på produkten uppgår till 15 procent per år 

under tre års tid. 

Tabell 16, Återbetalningstid och potentiell vinst vid en investering år 2015 med ett solcellstöd om 30 % - fallande 
produktpris med intervallet 0 till 15 % per år samt spotprisutvecklingsintervallet 2,72 till 10,72 % per år, med 2012 som 
referensår 

Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012  

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2015 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - 36 24 19 16 

Vinst [SEK] - - 3 710 36 750 84 690 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 49 26 19 16 14 

Vinst [SEK] - - 23 750 56 390 102 500 

10 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 26 19 16 14 12 

Vinst [SEK] - 15 540 37 950 69 760 120 000 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 18 15 13 11 10 

Vinst [SEK] 12 880 29 840 53 420 90 410 137 300 
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Det är värt att notera att återbetalningstiden endast uppgår till 26 år för en spotprisutveckling på 

4,72 procent med ett prisfall på produkten om fem procent per år, vilket kan ses som ett rimligt 

framtidscenario. Samma återbetalningstid, 26 år, uppnås även för en spotprisutveckling på 2,72 

procent per år och ett prisfall på produkten om tio procent per år vilket illustrerats i Tabell 16.  

5.1.4 Sammanfattning 
Då medelvinden i området var för låg för implementering av vindturbiner genomfördes analyser för 

införandet av solceller. Då takytan inte är en begränsande faktor var det priset per effekt, W, som 

användes som styrande parameter vid valet av produkt. Utifrån den förutsättningen valdes produkt 

S1. Investeringskostnaden beräknades utifrån produktvalet efter en produktion som motsvarade 30 

procent av fastighetselen. En realkalkylränta om fem procent användes för samtliga beräkningar som 

presenterats i rapporten, då Figur 18 visade på att det värdet för realkalkylräntan nästan uppnådde 

en återbetalningstid som motsvarade livslängden för produkt S1, vid den högsta spotprisutvecklingen.  

Byggstarten för fastigheten är planerad till år 2014 och inflyttningen skall ske under år 2015. Därför 

undersöktes hur lönsamheten vid en investering under dessa år kan komma att se ut.  

Vid en investering år 2014 utan ett solcellstöd identifierades ett fall, som når en återbetalningstid 

inom livstiden för produkten, innanför de förbestämda extremvärdena för förändringsfaktorerna, 

Tabell 12, men fallet anses ändå orimligt. För att uppnå en återbetalningstid inom produktens 

livslängd krävs en spotprisutveckling om 8,72 procent per år samtidigt som priset på produkten faller 

med tio procent per år från 2012, vilket inte anses realistiskt. 

Då ett solcellstöd om 30 procent erhålls vid en investering år 2014 har fem fall inom extremvärdena 

för förändringsfaktorerna identifierats. Med ett prisfall på produkten om fem procent per år under 

två års tid krävs en spotprisutveckling på 6,72 eller 8,72 procent per år. Vid ett prisfall om tio procent 

per år under två års tid krävs en spotprisutvecklingen på 4,72, 6,72 eller 8,72 procent per år.  Fallet 

som anses mest realistiskt är då priset på produkten fallit med om tio procent under två års tid 

samtidigt som spotprisutveckling är 4,72 procent per år. Detta eftersom ett fallande produktpris om 

tio procent per år under två års tid anses mer rimligt än en spotprisutveckling på 6,72 procent per år, 

27 år fram i tiden. Trots att 6,72 procent per år har varit medelprisutvecklingen för spotpriset de 

senaste tio åren.  

För en investering år 2015 har motsvarande analys genomförts och först presenteras tre fall som 

identifierades inom extremvärdena för förändringsfaktorerna då inget solcellstöd erhålls. Med ett 

prisfall på produkten om fem procent per år under tre års tid krävs en spotprisutveckling på 8,72 

procent per år. Då priset för produkt S1 faller med tio procent per år under tre års tid är 

återbetalningstiden kortare än livstiden för produkten vid en spotprisutveckling på 6,72 och 8,72 

procent per år. Det fallet som anses mest realistiskt är det med en spotprisutveckling på 6,72 procent 

per år med samma motivering om en utveckling av spotpriset 28 år fram i tiden. Till skillnad från en 

investering år 2014 måste priset på produkten falla med ytterligare tio procent under ett år vilket 

inte anses vara orimligt. 
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Om ett solcellsstöd om 30 procent erhålls vid en investering år 2015 identifierades samma fall, inom 

extremvärdena för förändringsfaktorerna, som vid motsvarande investering år 2014 når en 

återbetalningstid inom livstiden för produkt S1. Återbetalningstiden kortas ner med antingen två eller 

fyra år. Det sistnämnda sker vid en spotprisutveckling om 4,72 procent per år samt med ett prisfall på 

produkten om tio procent per år under tre års tid. Fallet anses mest realistiskt då det innefattar en 

lägre medelprisutveckling för spotpriset än den för de senaste tio åren och eftersom prisutvecklingen 

kommer att behöva ske 28 år fram i tiden.  

5.2 Typvillan  
Typvillan är ett fristående tvåplanshus utan vindsutrymme med en total boarea på 150 kvadratmeter 

som byggts någon gång mellan åren 1976 till 1990, där samtliga fönster har bytts efter år 2004. Den 

huvudsakliga uppvärmningen sker genom en luftvärmepump och antalet personer som bor i villan är 

fyra stycken. Husets vitvaror är yngre än tio år med en elspis, tvättmaskin samt diskmaskin. Totalt har 

huset 35 lampor varav fem är lågenergilampor för utomhusbelysning. Teknisk apparatur inkluderar 

två tv-skärmar, en digitalbox, två DVD-spelare, en stationär dator samt två bärbara datorer. 

Ventilationssystemet är av typen frånluft, uppvärmningssystemet är yngre än 25 år och 

inomhustemperaturen har bestämts till 21 grader Celsius. Utifrån förutsättningarna har 

årsförbrukningen av elektricitet beräknats med hjälp av Energimyndighetens energikalkylverktyg 

(Energikalkylen, 2012). 

Energikalkyleringsverktyget (2012) beräknade då totalförbrukningen av elektricitet för typvillan till 

14 500 kWh per år. Elförbrukningen inkluderar den beräknade hushållselen, 6 520 kWh per år, 

uppvärmningen av huset med luftvärmepump, 6 270 kWh per år, samt elförbrukningen för 

uppvärmning av varmvatten, 1 710 kWh per år. Förbrukningsprofilen för typvillan över ett år 

presenteras i Figur 24, där tre olika alternativ har tagits fram baserade på en konstant elförbrukning, 

en förbrukning för en eluppvärmd villa, från Umeå Energi (2010) och SvK (2012c), samt ett fall då de 

båda kombineras.  

 

Figur 24. Förbrukningsprofil för en typvilla med en elförbrukning om 14 500 kWh per år med en jämn, ojämn och 
kombinerad fördelning över året. 
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Beräkningar vid implementering av solcellslösningar har utförts för investeringar år 2012, 2014, 2016, 

2018 samt år 2020 då EU:s energimål ska ha uppnåtts. Beräkningarna inkluderar en varierande 

spotprisutveckling, med en ökning inom intervallet 2,72 till 10,72 procent per år, samt varierande 

prisfall på solceller, inom ett intervall av 0 till 15 procent per år. Tre scenarier undersökts då 

överskottet antingen säljs, enbart läggs ut på elnätet eller vid det tänkbara scenariot att 

nettodebitering införs. Vidare har beräkningar utförts vid 0, 15, 30 och 45 procents solcellstöd samt 

med realkalkylräntor om 2,5, 5 och 7,5 procent. Totalt har 3 060 fall analyserats vid implementering 

av solceller, vilket presenterats i tabellform i Bilaga 4.  

Vid implementering av vindkraft har två produkter analyserats, en lämplig för landsbygden och en för 

tätbebyggelse. Till skillnad från analysen med solceller har återbetalningstiden optimerats efter 

produkternas livstid under konstanta ekonomiska förutsättningar.   

5.2.1 Förutsättningar för solceller 
En geometrisk förenkling av huset har genomförts, ekvation 43, för att beräkna den tillgängliga 

takarean. Hustaket antas luta 45 grader, utav de två tillgängliga takytorna är den ena placerad i 

söderläge och resterande husgeometri antas vara kvadratisk.  

     
        

         
  

     

 
            (43) 

5.2.2 Val av solcellsprodukt 
Vid val av solcellsprodukt valdes takarean till begränsande parameter med en täckningsgrad på 90 

procent för att identifiera den maximala produktionen för typvillan. Därför väljs även produkten 

utifrån högst effekt per area från Tabell 7, i Kapitel 2. Produkt S1 valdes och dess effekt beräknas till 

11,4 kW enligt ekvation 44. 

               
 

                          (44) 

Kostnaden för anläggningen exklusive installation beräknas i ekvation 45 och den totala 

produktionskapaciteten beräknas i ekvation 46 utifrån de optimala solförutsättningarna som 

diskuterades i avsnittet om produkter. 

          
   

 
                        (45) 

                                 
   

 
             (46) 

Produktionen och förbrukningen presenteras samt jämförs i Figur 25 som visar på ett 

produktionsöverskott under sommarmånaderna för alla tre antagna förbrukningsfall. Vidare 

beräkningar är baserade på den kombinerade förbrukningsprofilen. 
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Figur 25. Produktionsprofil och förbrukningsprofiler över ett år. 

Kostnaden för mätutrustning, installation och anslutning till bokföringssystemet Cesar uppgår till 

4 000 SEK (Sol-Elprogrammet, 2012). Installationen av solcellsanläggningen som är baserad på 

information från leverantör blir 45 600 SEK, summan av investeringskostnaderna presenteras i 

ekvation 47. 

                                                (47) 

5.2.3 Lönsamhetskalkyl 
Summan av det överskott som produceras under ett år, illustrerat i Figur 25, beräknades till 1 129 

kWh och den förbrukade produktionen till 9 131 kWh. Lönsamhetskalkyler vid tre olika investeringsår 

har presenterats i rapporten, vid år 2012, 2014 och 2016. Noterbart är att analysen uteslutit 

servicekostnader och skrotningsvärde för anläggningen på grund av rapportens avgränsningar.  

Ersättningen för det producerade överskottet har analyserats för de tre följande scenarierna, värt att 

notera är att ersättning från elcertifikat inte skiljer sig fallen emellan. 

 Försäljning – Ersättning enligt det spotpris som råder över tiden minus fyra öre per kWh 

samt ersättningen för nätnyttan.  

 Utan försäljning – Ersättningen för nätnyttan, vilket innebär att avtal med ett nätföretag har 

tecknats och överskottet läggs alltså inte enbart ut på elnätet utan att få någon typ av 

ersättning. 

 Nettodebitering – Ersättningen motsvarar det pris som gäller för köpt elektricitet över tiden 

då en kvittning görs vid de tillfällen då ett överskott producerats. Notera att priset för köpt 

elektricitet inkluderar alla extrakostnader som faller på slutkonsumenten och är alltså inte 

den samma som spotpriset för elektricitet.  
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Nettokassaflödet år 1 

För de tre undersökta scenarierna har intäkter och kostnader för nettokassaflödet för år 1 vid en 

investering år 2012 presenterats i Tabell 17. Vid beräkningarna av intäkterna har en realkalkylränta 

om fem procent använts samt en spotprisutveckling om 6,72 procent per år.   

Om intäkterna och kostnaderna jämförs vid försäljning av det producerade överskottet framgår det 

tydligt att det inte är ekonomiskt försvarbart. Intäkterna uppgår till 520 SEK medan kostnaderna 

uppgår till 1 160 SEK. Vid en hög spotprisutveckling kan detta dock komma att förändras då 

intäkterna från produktionsöverskottet blir gynnsammare över produktens livstid. Intäkterna av 

överskottet uppgår till 40 SEK utan försäljning av ett överskott då en effektersättning erhålls från 

nätföretaget. Då spotprisutvecklingen är låg antas detta gynna scenariot. 

Utav de tre fallen ges det mest gynnsamma förhållandet vid införandet av nettodebitering då 

kvittningen av överskottet motsvarar en intäkt om 1 171 SEK samtidigt som den rörliga kostnaden 

och den administrativa avgiften faller bort. 

Tabell 17. Lönsamhetsberäkning år 1 vid en investering år 2012, med en realkalkylränta på 5 % och en spotprisutveckling 
om 6,72 % per år.  

Lönsamhetsberäkning år 1 
 

 Försäljning Utan försäljning Med nettodebitering 
Intäkter 

                                      

                                      
                              

                                 

                                
                                         

Kostnader 
                            

                                   

                           

                                   

Nettokassaflödet 
                                   

 

Investering år 2012 

Kvoten för det rambegränsade solcellstödet har fyllts för året och kan därför inte influera 

lönsamhetskalkylen. Flertalet av lönsamhetskalkylerna, med 2,5, 5 och 7,5 procents realkalkylräntor, 

ansågs inte vara lönsamma. Vid ett införande av nettodebitering, med en realkalkylränta om 2,5 

procent samt att spotpriset följer samma utveckling som den gjort de senaste tio åren, 6,72 procent 

per år, kommer en investering att nå en potentiell vinst om cirka 26 000 SEK med en 

återbetalningstid på 22 år.  Fallet anses inte realistiskt men presenteras för att visa de förhållanden 

som krävs för att uppnå lönsamhet vid en investering år 2012. Samtliga resultat för år 2012 finns 

tillgänglig i Bilaga 4. Notera att samtliga vinster som presenteras är uttryckta i nuvärdet med en 

justering för inflation om två procent per år.  
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För resterande lönsamhetskalkyler som presenteras i rapporten, vid investeringar år 2014 och 2016, 

har en kalkylränta om fem procent använts. 

Investering år 2014 

Då inget solcellstöd erhålls krävs att prisutvecklingen för spotpriset följer samma trend som för de 

senaste tio åren, ökar med 6,72 procent per år, samt att priset på den valda solcellsmodulen minskar 

i samma takt som den internationella trenden om ett prisfall på 50 procent de senaste fyra åren. Vid 

en försäljning samt utan en försäljning av överskottet blir återbetalningstiden 23 år för vartdera av 

fallen. Om nettodebitering införs skulle återbetalningstiden enbart vara 19 år. Den inverkan som ett 

solcellstöd om 15 procent har på prisutvecklingen för produkten och hur detta påverkar 

återbetalningstiden illustreras nedan i Figur 26.   

Figur 26. Återbetalningstiden vid en investering år 2014 med ett solcellstöd om 0 och 15 %, ett prisfall på produkten om 5 och 

15 % med en spotprisutveckling om 6,72 %. Den högre initiala kostnaden motsvarar det analyserade fallet med ett solcellstöd 

samt ett fallande pris på produkten om 15 % per år från år 2012. 

Utan ett solcellstöd krävs att trenden för spotprisutvecklingen samt prisfallet för produkten 

fortsätter enligt 2012 års prognos för att uppnå en potentiell lönsamhet. Vid ett solcellstöd om 15 

procent krävs istället ett prisfall på fem procent per år samtidigt som utvecklingen för spotpriset är 

den samma. Då överskottet säljs eller enbart läggs ut på elnätet kommer återbetalningstiden att 

motsvara produkt S1:s livstid, det vill säga 25 år. Vid ett införande av nettodebitering beräknades 

återbetalningstiden till 21 år med en potentiell vinst om cirka 20 000 SEK.  

Vid ett införande av nettodebitering är trenden tydlig. Införandet ger bättre ekonomiska 

förutsättningar för typvillan då till exempel lönsamhet uppnås redan vid tio procents prisfall för 

produkten per år, med en spotprisutveckling om 6,72 procent per år samt utan ett solcellstöd. 

Samtidigt uppnås lönsamhet utan ett fallande pris på produkten, för samma spotprisutveckling, då 

ett solcellstöd om 15 procents erhålls. De presenterade resultaten ovan förtydligas i Tabell 18. 
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Tabell 18. Återbetalningstid och potentiell vinst vid en investering år 2014 med en spotprisutveckling på 6,72 % per år för 
fallen: solcellstöd på 0 och 15 procent, samt ett prisfall på produkten om 10 till 15 respektive 0 till 5 procent per år. Från 
referensåret 2012. 

Olika scenarier Återbetalningstid 
[År] 

Potentiell 
vinst [SEK] 

Återbetalningstid 
[År] 

Potentiell 
vinst [SEK] 

0 % solcellstöd 10 % Prisfall på 
produkten 

10 % Prisfall på 
produkten 

15 % Prisfall på 
produkten 

15 % Prisfall på 
produkten 

Försäljning 27 - 23 9 300 

Utan försäljning 27 - 23 8 800 

Nettodebitering 23 10 000 19 32 000 

  

15 % solcellstöd 0 % Prisfall på 
produkten 

0 % Prisfall på 
produkten 

5 % Prisfall på 
produkten 

5 % Prisfall på 
produkten 

Försäljning 29 - 25 - 

Utan försäljning 29 - 25 - 

Nettodebitering 24 5 000 21 20 000 

Investering år 2016 

För att vidhålla samma struktur för analysen presenteras först de förhållanden som råder vid en 

investering utan ett solcellstöd. Vid den beräknade medelspotprisutvecklingen, baserad på de 

senaste tio åren, på 6,72 procent per år samt med ett prisfall om fem procent per år under fyra år för 

produkt S1 kommer produkten att återbetalas inom dess livstid. Detta gäller för scenarierna 

försäljning samt nettodebitering med en återbetalningstid om 25 respektive 21 år. 

Vid en spotprisutveckling om 4,72 procent per år och då prisfallet för produkten är tio procent per år 

under fyra år, kommer istället scenariot utan försäljning respektive nettodebitering ge en 

återbetalningstid inom produktens livstid. Med en återbetalningstid om 25 respektive 20 år, vilket 

innebär att förutsättningarna för en försäljning av det producerade överskottet försämras då de lägre 

spotprisutvecklingarna har undersökts, vilket förutspåddes. Trenderna för de diskuterade fallen 

illustreras i Figur 27. 

Figur 27. Återbetalningstiden vid en investering år 2016 med ett solcellstöd om 0 %, ett prisfall på produkten om 5 och 10 % 
samt med en spotprisutveckling om 6,72 respektive 4,72 %. Den högre initiala kostnaden motsvarar det analyserade fallet med 
ett fallande pris på produkten om 5 % per år från år 2012. 
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För att förtydliga de analyserade fallen presenteras återbetalningstiden samt den potentiella vinsten 

i Tabell 19. Det är tydligt att det med en lägre spotprisutveckling blir lönsammare att enbart lägga ut 

överskottet på elnätet istället för att sälja överskottet. Detta till följd av att ersättningen för 

försäljningen är baserad på spotprisets utveckling över tiden medan kostnaderna är konstanta. En 

spotprisutveckling om 2,72 procent per år kan anses som ett extremt värde men presenteras för att 

visa på relationen mellan försäljning och utan försäljning. Även om 2,72 procent per år är lågt, 

jämfört med 6,72 procent, når återbetalningstiden livslängden om priset på produkt S1 sjunker med 

15 procent per år under fyra års tid. I samtliga fall är nettodebitering det mest lönsamma alternativet 

eftersom ersättningen för den elektricitet som förbrukas, vilket kvittas mot ett överskott, är högre än 

ersättningen vid försäljning samt då överskottet enbart läggs ut på elnätet.  

Tabell 19. Återbetalningstid och potentiell vinst för de tre undersökta scenarierna vid en investering år 2016 utan 
solcellstöd, med en spotprisutveckling på 2,72, 4,72 och 6,72 % per år samt med ett prisfall på produkten om 5, 10, och 
15 procent per år. Från referensåret 2012.  

0 % Solcellsstöd [Försäljning; Utan försäljning; Nettodebitering] 

Prisfall för produkt S1 Spotprisutveckling 

 2,72 4,72 6,72 

5 [%/år]  

Återbetalningstid [År] - ; - ; - 42; 41; 31 25; 26; 21 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; 22,06 

10 [%/år] 
Återbetalningstid [År] 66; 51; 30 26; 25; 20 19; 19; 16 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; 17,68 31,28; 29,80; 54,15 

15 [%/år] 

Återbetalningstid [År] 25; 23; 17 18; 17; 14 14; 14; 12 

Vinst [1000 SEK] - ; 3,680; 21,41 23,63; 27,52; 47,64 62,95; 60,58; 84,23 

Om ett solcellstöd om 15 procent erhålls förbättras naturligtvis förutsättningarna för att uppnå 

lönsamhet vid en investering år 2016. Om nettodebitering skulle införas kommer lönsamhet att 

uppnås vid den beräknade medelspotprisutvecklingen på 6,72 procent per år samt att inget prisfall 

för produkt S1 krävs. Med en återbetalningstid om 23 år och potentiell vinst på cirka 11 000 SEK. 

Även vid den lägsta spotprisutvecklingen, 2,72 procent per år, samtidigt som prisfallet på produkten 

är tio procent per år från 2012, kommer införandet av nettodebitering att leda till en lönsam 

investering. Återbetalningstiden blir då 20 år och den potentiella vinsten uppgår till cirka 11 000 SEK. 

För att alla de tre undersöka scenarierna ska nå en återbetalningstid inom livslängden för den 

beräknade medelspotprisutvecklingen krävs att priset på produkten faller med fem procent per år 

mellan åren 2012 och 2016. De diskuterade resultaten vid ett solcellstöd på 15 procent presenteras i 

Tabell 20. 
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Tabell 20. Återbetalningstid och potentiell vinst för de tre undersökta scenarier vid en investering år 2016 med ett 
solcellstöd på 15 %, med en spotprisutveckling på 2,72, 4,72 och 6,72 % per år samt med ett prisfall på produkten om 0, 
5, och 10 procent per år. Från referensåret 2012.  

15 % Solcellsstöd [Försäljning; Utan försäljning; Nettodebitering] 

Prisfall för produkt S1 Spotprisutveckling 

 2,72 4,72 6,72 

0 [%/år]  

Återbetalningstid [År] - ; - ; - 47; 47; 34 27; 27; 23 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; 10,83 

5 [%/år] 

Återbetalningstid [År] - ; - ; 36 29; 28; 22 20; 20; 17 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; 10,20 25,85; 24,59; 47,16 

10 [%/år] 
Återbetalningstid [År] 30; 27; 20 19; 19; 16 15; 15; 13 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; 11,49 19,45; 19,05; 36,51 56,29; 54,06; 76,37 

 

5.2.4 Implementering av vindkraft 
Två olika produkter, hämtade från Tabell 8 i Kapitel 2, har analyserats med utgångspunkten att 

typvillan antingen är belägen på en tätbefolkad plats eller ute på landsbygden med stora avstånd till 

bebyggelse. I det sistnämnda fallet har produkt V3 använts och livslängden för denna är 20 år. 

Kostnad för produkten, inklusive en mast om tolv meter, är 53 950 SEK. Installationskostnaden har 

uppskattats till 30 procent av denna kostnad vilket gjort att den totala investeringskostnaden, 

inklusive mätutrustning, beräknats till 70 135 SEK. Då typvillan återfinns i tätbebyggelse har produkt 

V5 valts då ljudnivån för produkten ska vara under 40 dB och den totala investeringskostnaden, 

inklusive mätutrustning, beräknades till 277 000 SEK med en livslängd på 20 år.  

Vid tidigare utförda beräkningar för solceller har de ekonomiska förutsättningarna optimerats för att 

anpassa återbetalningstiden av produkten mot livslängden utifrån en bestämd produktionskapacitet. 

I fallet för vindturbinsberäkningarna har produktionskapaciteten optimerats för att anpassa 

återbetalningstiden av produkten mot livslängden vid konstanta ekonomiska förutsättningar, genom 

att utföra beräkningarna omvänt. De konstanta ekonomiska förutsättningarna inkluderar en 

realkalkylränta på fem procent samt en spotprisutveckling på 6,72 procent per år vid en investering 

år 2012. Noterbart är att analysen uteslutit servicekostnader och skrotningsvärde för anläggningarna 

på grund av rapportens avgränsningar.   

Vindturbin på landsbygden 

För produkt V3 beskriver Figur 28 lönsamhetskalkylen för optimeringen av produktionskapaciteten 

mot återbetalningstiden. För en återbetalningstid på 20 år krävs en produktionskapacitet på 3 620 

kWh per år. Den årliga mätavgiften för tilldelning av elcertifikat uppgår till 1 090 SEK och 

ersättningen för tilldelade elcertifikat vid produktion av 3 620 kWh om året uppgår endast till 842 

SEK. Därför har detta exkluderats i optimeringen, vilket även gjort att investeringskostnaden för 

elmätaren samt kostnaden vid registreringen i bokföringssystemet Cesar exkluderats och gjort att 

grundinvesteringen blivit 4 000 SEK (Sol-Elprogrammet, 2012) mindre. För att uppnå den beräknade 

produktionskapaciteten krävs en medelvindhastighet på 5,3 meter per sekund baserat på 

effektkurvan för produkt V3. Notera att produktens effektkurva framtagits efter tester i vindtunnel, 

vilket gör att påverkan av turbulens, nedisning med mera inte beaktats vid de utförda beräkningarna.  
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Figur 28. Återbetalningstiden för produkt V3 då produktionskapaciteten optimerats för att möta livslängden. 

Enligt Svenska Vindkraftsföreningen (2011) har många platser i Sverige en medelvindshastighet om 

fem meter per sekund på 30 meters höjd. Medelvinden sjunker till 4,2 meter per sekund vid en höjd 

om 12 meter vilket även är navhöjden för den beräknade produkten. Från produkt V3s effektkurva 

har produktionskapaciteten beräknats till 1 752 kWh per år. Återbetalningstiden vid en medelvind på 

4,2 meter per sekund illustreras i Figur 29. 

 

Figur 29. Återbetalningstid för produkt V3  med given medelvind från Svensk Vindkraftsförening (2011). 

Som Figur 29 illustrerar krävs en livslängd på 56 år för att produkt V3 ska uppnå en återbetalningstid 

inom livslängden med vinddata från Svensk Vindkraftsförening (2011). 
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Vindturbin i tätbebyggelse 

Motsvarande optimering som genomfördes för produkt V3, i Figur 28, presenteras i Figur 30 för 

produkt V5. För en återbetalningstid på 20 år beräknades produktionskapaciteten till 13 800 kWh per 

år och investeringskostnad är 277 000 SEK.  

 

Figur 30. Återbetalningstiden för produkt V5 då produktionskapaciteten optimerats för att möta livslängden. 

En årlig produktion om 13 800 kWh genererar tillräckligt med intäkter för att täcka den årliga 

omkostnaden för tilldelning av elcertifikat och har därför inkluderats i optimeringen. Baserat på 

effektkurvan för produkt V5 krävs en medelvindshastighet på över 9,1 meter per sekund, notera att 

även denna effektkurva gäller vid förhållanden i en vindtunnel. Ingen analys utfördes med Svenska 

Vindkraftsföreningens (2011) data för en medelvindshastighet på 4,2 meter per sekund, eftersom 

produktionskapaciteten beräknades till 3 066 kWh per år, enligt effektkurvan för produkten, 

samtidigt som den totala investeringskostnaden var cirka fyra gånger större än den för produkt V3.  

5.2.5 Sammanfattning 
I det allmänna fallet konstruerades en typvilla för fyra personer för att undersöka vilka förhållanden 

som är nödvändiga för att uppnå lönsamhet vid implementering av vindkrafts- och solcellslösningar. 

Typvillan konstruerades så att ena takhalvan hamnar i söderläge med 45 graders lutning för att 

optimera tillgängligheten till solenergi. Täckningsgraden av taket begränsades till 90 procent för att 

skapa en marginal när taket täcks med solceller. För att implementera vindkraft antogs tomtarean 

vara tillräckligt stor för att montera en vindturbin med ett torn om 12 meter och för att ljudnivån inte 

skulle skapa ett problem. För att utöka analysen gjordes beräkningarna även med en vindturbin som 

är konstruerad för att vara lämplig i tätbebyggelse. Den förväntade årsförbrukningen av elektricitet 

beräknades med hjälp av Energimyndighetens energikalkylverktyg (Energikalkylen, 2012). Utifrån 

användning av en luftvärmepump för uppvärmning samt med hushållsutrustning som ansetts 

nödvändig eller vanligt förekommande beräknades den totala elförbrukningen till 14 500 kWh per år.  

Implementering av solceller 

För solkraft antogs optimala förhållanden för instrålning, dels i hustakets orientering men även utan 

skuggning. Utifrån de optimerade förhållandena beräknades den totala produktionskapaciteten till 

10 260 kWh vilket skapade ett produktionsöverskott under sommarmånaderna och som möjliggjorde 

en analys av scenarierna försäljning av överskottet, utan försäljning samt införandet av 

nettodebitering. I de två första fallen var det ingen tydlig skillnad i lönsamheten där den avgörande 

faktorn var spotprisets utveckling. Vid sceneriet utan försäljning läggs inte överskottet enbart ut på 
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elnätet utan ersättning, ett avtal med nätföretaget har tecknats och ersättning erhålls för nätnyttan. 

Kostnaderna för överskottet är större än intäkterna för nettokassaflödet vid år 1, men på grund av 

att kostnaderna är konstanta medan intäkterna styrs av spotprisutvecklingen kommer intäkterna att 

bli dominerande med tiden. På grund av att fallen är lika görs ingen skillnaden mellan de två i 

sammanfattningen. I samtliga fall var nettodebitering det mest lönsamma alternativet. 

Vid en investering år 2012 togs ingen hänsyn till fallande produktpriser eller möjligheten att erhålla 

ett solcellstöd. Endast nettodebitering uppnådde en återbetalningstid inom livslängden för en 

spotprisutveckling på 6,72 procent per år och då en realkalkylränta om 2,5 använts, vilket inte ansågs 

vara ett realistiskt scenario. Resterande beräkningar som presenterades i avsnittet genomfördes med 

en realkalkylränta om fem procent. 

Utan ett solcellstöd, vid en investering år 2014, och med en spotprisutveckling på 6,72 procent per år 

krävs ett fallande produktpris om 15 procent per år under två år för att uppnå en återbetalningstid 

inom livslängden. För nettodebitering uppgick återbetalningstiden till 19 år medan de andra två 

fallen uppnådde en lönsamhet inom 23 år vardera. För ett fallande produktpris om tio procent under 

två års tid blev återbetalningstiden 23 år för fallet med nettodebitering. 

Med ett solcellstöd om 15 procent och en spotprisutveckling på 6,72 procent per år krävs ett fallande 

produktpris om fem procent per år under två år för att alla fall ska uppnå en återbetalningstid inom 

livslängden.  

Vid en investering år 2016 utan solcellstöd finns det en tydlig trend inom intervallet 5 till 15 procent 

för fallande produktpriser under fyra år. För ett fallande produktpris om 15 procent ger 

spotprisutvecklingarna 2,72, 4,72 och 6,72 per år en återbetalningstid inom livslängden för de 

undersökta scenarierna. För ett fallande produktpris om tio procent krävs en spotprisutveckling på 

4,72 eller 6,72 procent per år för att uppnå en återbetalningstid inom livslängden, med undantag vid 

försäljning av överskottet för en spotprisutveckling på 4,72 procent. Slutligen för ett fallande 

produktpris på fem procent per år krävs en spotprisutveckling om 6,72 procent per år för att uppnå 

en återbetalningstid inom livslängden för de undersökta scenarierna utan försäljning och 

nettodebitering. 

För en investering år 2016 med ett solcellstöd om 15 procent finns det två intressanta fall. För ett 

fallande pris på produkten om tio procent krävs en spotprisutveckling på 4,72 procent per år för 

samtliga scenarier där återbetalningstiden uppgår till 16 år vid nettodebitering respektive 19 år för 

de två andra scenarierna. Det andra fallet inträffar med ett fallande produktpris om fem procent och 

en spotprisutveckling på 6,72 procent per år där samtliga scenarier uppnår en återbetalningstid inom 

livslängden, med en återbetalningstid om 17 år för nettodebitering och 20 år för de andra två.  

Implementering av vindturbiner 

Optimeringen för de bägge produkterna indikerar att det krävs en medelvind som är högre än den 

Svensk Vindkraftsförening (2011) angivit vid en höjd på 30 meter. Många av de undersökta 

produkterna i Tabell 8 kan installeras på en mast med 30 meters navhöjd, dock räcker alltså inte 

detta för att uppnå en återbetalningstid inom livslängden. Då vindturbiner kräver specifik vinddata 

för den tänkta platsen där de ska installeras kan inte de 4,2 meter per sekund som använts som 

referensvärde i den utförda analysen antas gälla på alla platser i Sverige. Användandet av 4,2 meter 

per sekund i analysen visar på orimligheten i småskalig kraftproduktion med vindturbiner. Att anta 

att den faktiska medelvinden ligger på 4,2 meter per sekund i tätbebyggelse är ännu mindre 
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sannolikt. Den tidigare utförda optimeringen för produkt V5, lämplig för urbana miljöer, indikerade 

att en medelvind på 9,1 meter per sekund krävdes för att uppnå en återbetalningstid inom 

produktens livstid, vilket ytterligare styrker argumentet om orimligheten i småskalig kraftproduktion 

för vindturbinen, speciellt i tätbebyggelse. 

I den tidigare analysen med solceller inkluderades ett antal förändringsfaktorer som inte återfinns i 

analysen för vindturbiner. Ett prisfall på produkterna har inte inkluderats på grund av det som 

presenterats i avsnitt 2.3.3 Prisutveckling på världsmarknaden, vilket visade på att ingen 

undersökning gjorts för prisutvecklingen på småskaliga vindturbiner. Information om 

prisutvecklingen för storskalig vindkraft finns tillgänglig, men antas inte vara applicerbar på 

småskaliga på grund av att investeringskostnaden inte är linjär mot vindturbinens effekt. Ytterligare 

en aspekt som inte har undersökts är effekten av ett eventuellt investeringsstöd liknande 

solcellstödet. Analysen av ett investeringsstöd exkluderades på grund av att ett sådant inte finns 

tillgängligt och studien har inte funnit några indikationer på att ett investeringsstöd kommer att 

införas. Men om en stödform av denna typ implementeras kommer lönsamhetskalkylerna självklart 

att påverkas på ett positivt sätt. 

Två andra förändringsfaktorer som uteslöts är spotprisutvecklingen samt beräkningar vid olika 

realkalkylräntor. Spotprisutvecklingen på 6,72 procent per år är den beräknade medelutvecklingen 

under de senaste tio åren och kan i många fall anses hög. En lägre spotprisutvecklingen försämrar 

förutsättningarna vilket gör en sådan analys mindre intressant, medan en större ökning inte anses 

vara rimlig för att förbättra förutsättningarna så att en återbetalningstid inom livstiden uppnås. För 

realkalkylräntorna skulle lönsamhetskalkylen förbättras med 2,5 procent istället för fem procent. 

Men enbart denna förändring skulle inte påverka resultatet tillräckligt för att uppnå lönsamhet. Om 

alla de förutsättningar som nämnts ovan skulle appliceras finns det en chans att visa på lönsamhet 

för produkterna, men på grund av arbetets karaktär, att skapa rimliga scenarier, har det inte varit av 

intresse. Därför har inte heller skillnaderna vid försäljning, utan försäljning eller införandet av 

nettodebitering vid ett potentiellt produktionsöverskott analyserats. 

Den sista aspekten som också påverkar lönsamheten är en investering vid ett senare år. De två 

faktorer som påverkar en investering vid senare år är ett prisfall på produkten samt utvecklingen av 

spotpriset. Då det förstnämnda har uteslutits i analysen och det sistnämnda redan förklarats, ansågs 

en analys av ett senare investeringsår vara av mindre betydelse. 

Slutligen kan det konstateras att vindhastigheten har störst implikation på lönsamhetskalkylen och 

om det finns vinddata för en specifik plats som indikerar att tillräckliga vindhastigheter uppnås ska 

inte mikroproduktion med vindturbiner förkastas. Ytterligare beräkningar för de fall då lönsamhet 

uppnås har ej inkluderats i rapporten på grund av svårigheterna i att konstruera ett allmänt fall som 

tar hänsyn till lokala vindhastigheter. 
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Kapitel 6 – Sammanfattning & Slutsatser 

I kapitlet presenteras först en sammanfattning av resultaten från de utförda sociotekniska och 

beräkningstekniska analyserna. Därefter redogörs för de slutsatser som uppkommit för att besvara 

syftet och frågeställningarna. Sedan resonerats kring resultatens samt metodernas rimlighet och därpå 

förs en diskussion om tillämpningen av studiens resultat. Slutligen redogörs även förslag på vidare 

studier.  

6.1 Sammanfattning 
I avsnittet presenteras först en sammanfattning av de utförda sociotekniska analyserna, följt av de 

beräkningstekniska analyserna. Om analyserna har lästs ingående hänvisas läsaren vidare till 

slutsatserna, nästa avsnitt i kapitlet.   

6.1.1 Socioteknisk analys 
Utförandet av de sociotekniska analyserna byggde på PESTLE-modellen och användes för att utföra 

omvärldsanalyser av mikroproduktionsmarknaden idag samt hur den kan komma att förändras om 

nettodebitering införs. Efter avregleringen av den svenska elmarknaden, 1996, som genomfördes för 

att konkurrensutsätta marknaden, har antalet aktörer ökat. Det kvarstår dock ett naturligt monopol 

bland nätföretagen vilket inte inkluderar Svenska Kraftnät, SvK, som är den enda aktören för 

stamnätet. Energimarknadsinspektionen, EI, har i uppgift att övervaka det naturliga monopolet där 

de bland annat granskar att nätavgifterna är skäliga. För mikroproduktionen har avregleringen av 

marknaden varit både positiv och negativ. Som med alla fria marknader leder konkurrensen till att 

aktörerna pressas att erbjuda attraktivare lösningar för slutkunden. Det finns idag ett stort utbud av 

elleverantörer som handlar med elektricitet och om mikroproduktion får ett genomslag, inte minst 

då det kommer till att sälja sitt överskott, kan detta leda till förbättrade förutsättningar då 

ersättningsnivåerna konkurrerar.  

Från år 2009 har privatpersoner och kommersiella aktörer kunnat söka statlig finansiering för 

solenergianläggningar, vilket har kunnat täcka upp till 60 procent av investeringskostnaden. 

Investeringsstödet är ett rambegränsat stöd och år 2012 avsatte staten 60 miljoner kronor för detta 

solcellstödet. Samma år kunde upp till 45 procent av investeringskostnaderna täckas genom 

stödformen. Mellan åren 2009 och 2012 har totalt 222 miljoner kronor avsatts till solcellstödet. 

Initiativ av denna sort kan ha stor betydelse för utvecklingen av mikroproduktion i Sverige då det 

efter samtal med aktörer inom fastighetsbranschen har framkommit att de höga 

investeringskostnaderna tillsammans med de långa återbetalningstiderna gör att de är mindre 

inställda på att investera i solenergilösningar. Regeringen skriver i sin budgetproposition för år 2012 

att man avser att återkomma till frågan om huruvida fortsatt stöd kommer att ges efter år 2012 

(Energimyndigheten, 2011b). För vindkraft finns det inget motsvarande bidrag för mikroproduktion 

och ingenting pekar på att en stödform av denna typ kommer att implementeras. Trots att initiativ av 

denna sort kan ha en stor betydelse för mikroproduktionens framtid bedöms det inte som en absolut 

nödvändighet.  
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Ett stort hinder för tänkbara egenproducenter idag ligger i okunskap om tillvägagångssättet samt den 

tidsinvestering som krävs för att förstå vad som är nödvändigt för att producera och framförallt sälja 

elektricitet. Då marknaden är nyetablerad finns det ingen lättillgänglig information om vilka avtal 

som krävs för anslutning till ett elnät, hur upphandling av elektricitet sker samt vilka ersättningar som 

en egenproducent är berättigad till. Förutom de administrativa delarna tillkommer även service och 

övervakning av produktionsanläggningen som idag sköts av privatpersonen. Även de kampanjerna 

som några av de större elleverantörerna startat med slogans som ”Vi köper din el” missar att nämna 

alla faktorer som en privatperson behöver vara medveten om innan en investering genomförs i en 

produktionsanläggning. Då informationen förbättras kan det finnas större anledning till att bli 

egenproducent, eftersom kunskapsnivån hos tänkbara mikroproducenter ökar och inställningen till 

tekniken förändras genom bättre förståelse.  

I Tabell 2, Kapitel 2, återfinns antalet utdelade elcertifikat per energislag från introduktionsåret fram 

till och med år 2011. Solenergi finns under kategorin ”Övrigt” och har rent procentuellt ökat mest 

sedan introduktionen av stödsystemet. Dock är det fortfarande på i mycket liten skala, jämförbart 

med de andra energislagen, med cirka 550 utfärdade certifikat år 2011. Även tilldelningen av 

elcertifikat för vindkraft har ökat markant med mer än sex miljoner utfärdade certifikat år 2011, 

vilket innebär att mer än sex TWh elektrisk energi har generats via vindkraft i Sverige under det året. 

Att skillnaden i utdelade certifikat skiljer sig så markant mellan sol- och vindgenererad elektricitet bör 

inte tolkas som att vindkraft är ett lämpligare alternativ för mikroproduktion. En anledning till den 

stora skillnaden är att även de storskaliga vindkraftverken, i MW storlek, tilldelas elcertifikat medan 

ingen motsvarighet av samma storleksordning finns för framställning av solel i Sverige. 

Elcertifikatsystemet är även försett med en kvotplikt, lag (2003:113) 4 kap. 3 §, och denna faller på 

elleverantören. Kvotplikten har ökat från introduktionsåret fram till och med 2012, med ett 

maxvärde på 17,9 procent. Nästkommande år sänks kvoten med 4,4 procentenheter för att slutligen 

nå sitt högsta värde år 2020, 19,5 procent, vilket dessutom sammanfaller med det år då de uppsatta 

20-20-20-målen, som EU-kommissionen satt upp, ska ha uppfyllts. Efter samtal med aktörer på 

fastighetsmarknaden framkom det att företagen ständigt arbetar med att minska 

energiförbrukningen för fastigheterna men litet, om inget, fokus finns gällande egenproduktion av 

elektricitet. En ökning av mikroproduktion kan komma att hjälpa till att uppnå delar av de mål som 

upprättats av EU-kommissionen för år 2020, dock är det inte den huvudsakliga strategi som kommer 

att eller bör användas för att uppnå dessa.  

Efter att Sverige delades in i olika prisområden har elpriset inte skilt sig markant mellan de olika 

regionerna. Dock har elområde SE4, längst ner i söder, genomgående haft ett högre pris än de övriga 

regionerna. Det genomgående högre priset ger en indikation om att det kan finnas en större 

marknad för mikroproduktion av elektricitet i elområde SE4. De geografiska förutsättningarna kan 

även vara gynnsammare i regionen då landskapet är plattare och kan därför vara bättre lämpat för 

vindturbiner med lägre master eller torn samt att antalet soltimmar är högre, om än marginellt. 

Nästan alla energiformer är dessutom belagda med skatter. För mikroproduktion gäller de undantag 

som finns i 11 kap. 2 § ur lag (1994:1776) gällande skatt på energi. För mikroproduktion gäller att 

elektrisk kraft inte är skattepliktig då den framställts i Sverige av en producent som förfogar över en 

generatoreffekt mindre än 100 kW och som inte yrkesmässigt levererar denna elektriska kraft, 11 

kap. 2 § 2 st. Detta innebär att de kommuner och län som inte finns med i Tabell 6, Kapitel 2, alltså de 

som inte har en skattereduktion per köpt kWh, kommer att göra störst förtjänst av den 
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egenproducerad elektricitet som förbrukas i den egna fastigheten. Det omvända gäller dock vid 

försäljning av ett potentiellt överskott.  

Nettodebitering som koncept är ingenting nytt utan finns redan i ett flertal länder runt om i världen. 

En form av nettodebitering är nettomätning, som avser att redan i elmätaren kvitta inmatad mot 

uttagen elektricitet. I mätpunkten registreras enbart det nettoflöde som passerat genom mätaren, 

det vill säga att enbart ett värde rapporteras under ett givet tidsintervall. En annan form av 

nettodebitering är då både inmatad och uttagen elektricitet registreras som två separata värden och 

senare kvittas på kundens faktura. Nettodebitering har presenterats som ett förslag för att skapa 

gynnsammare förhållanden för bland annat mikroproducenter. Förslaget ger elproducenter 

ekonomiska fördelar, dels i form av en reducering av de administrativa åtaganden som uppkommer 

vid kvittning och försäljning utav elöverskottet. EI har utrett vilka för- och nackdelar som ett 

införande av nettodebitering skulle medföra, dock analyserades inte konsekvenserna av de 

skatteändringar som skulle krävas utan detta hänsköts till Skatteverket. De potentiella 

skatteändringar, gällande energiskatt och mervärdesskatt relaterat till nettodebitering, motsatte sig 

Skatteverket senare att utreda. I ett senare yttrande ansåg EI det dock inte orimligt att solceller och 

små vindkraftverk genom nettodebitering undgår delar av dessa skatter.  

Att kunna kvitta den egenproducerade elektriciteten mot den inköpta över ett tidsintervall påverkar 

framförallt de ekonomiska förutsättningarna för solenergilösningar. En studie som genomförts av 

Elforsk visade på att det är mer lönsamt att enbart täcka en mindre del av ett normalstort hustak än 

att täcka hela taket, eftersom det produktionsöverskott som uppstår inte ansetts lönsamt. Då 

elproduktion från solenergi är som störst under det varmare sommarhalvåret då elkonsumtionen är 

som lägst dimensioneras anläggningen för att aldrig producera mer elektricitet än konsumtionen 

under dessa månader. Om möjligheten finns att kvitta ett överskott från sommarmånaderna mot de 

nästkommande höst- och vintermånaderna kan hela hustak täckas och mer solenergi genereras. I 

studien som Elforsk genomförde presenterades förslag om kvartalsdebitering och helårsdebittering 

som potentiella alternativ.  

Införandet av nettodebitering kan främst ses som en förenkling av regelverket för personer eller 

föreningar som producerar eller vill producera elektricitet. Förenklingarna kan i sin tur leda till att allt 

fler väljer att investera i en egen produktionsanläggning vilket främjar produktionen av elektricitet 

från förnyelsebara energikällor. Detta kan vara en drivande faktor då det inte längre kommer vara 

lika tidskrävande att förstå och teckna avtal för att bli en mikroproducent.  

Det stödsystem som upprättats för att främja utvecklingen av förnyelsebar energi, i form av 

elcertifikat, har en viktig roll för mikroproduktion. Det som kan hämma utvecklingen är de hårda 

kraven om mätning och framförallt rapportering. I den gångna debatten har förslag på lagändringar 

som inte bara innebär att nettodebitering blir möjligt utan som även skulle främja mikroproduktion 

presenterats. Ett av förslagen på lagändringar gäller det tidigare nämnda elcertifikatsystemet, som är 

Sveriges stödsystem för att främja förnyelsebar energi. På grund av de hårda kraven om timbaserad 

mätning och rapportering för tilldelning av elcertifikat vid elproduktion tillkommer avgifter som 

debiteras kunden. Avgifterna är av den storleksordningen att lönsamheten kan betvivlas vid låga 

produktionsnivåer. Problematiken är inte den timbaserade mätningen eftersom de fysiska mätarna 

på marknaden med enkelhet kan mäta och lagra informationen. Om tidsintervallet för 

rapporteringen skulle utökas kan kostnaderna för tjänsten komma att falla markant och påverka 

lönsamheten vid ett producerat överskott. Kraven för rapporteringen har därför ifrågasatts men 
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anses ändå vara viktiga för att underlätta balansavräkningen som har en betydelsefull funktion på 

elmarknaden. Om kravet på timmätning slopas har EI sagt att förbrukningsprofilen riskerar att bli av 

så dålig kvalitet att en korrekt timfördelning av månadsavräkningen och den schablonavräknade 

förbrukningen ej kan garanteras. Det framgår inte om argumenten för kvarhållandet av timmätning 

och rapportering bedömts för mikroproduktionsanläggningar eller om all produktion inkluderats. Om 

ytterligare undersökningar skulle indikera att förbrukningsprofilen inte påverkas nämnvärt av små 

anläggningar skulle det vara av positiv karaktär för mikroproduktion. Inte minst om det skulle leda till 

minskade kostnader för mätning och framförallt rapportering. För att nettodebitering slutligen ska 

kunna introduceras i Sverige måste lagen om skatt på energi ändras. Eftersom dagens regelverk inte 

tillåter en kvittning av inmatad och uttagen elektricitet då all elektrisk kraft som förbrukas är 

skattepliktig enligt 11 kapitlet ur lagen om skatt på energi, lag (1994:1776). Detta gäller inte den 

producerade elektriciteten som används i fastigheten, under förutsättningarna i lag (1994:1776) 11 

kap. 2 § 3 st. Annan elektrisk kraft, ur samma paragraf, som inte är skattepliktig är den som 

framställts i Sverige i ett vindkraftverk eller vid en generatoreffekt om maximalt 100 kW, av en 

producent som inte yrkesmässigt levererar denna elektriska kraft. 

6.1.2 Beräkningsteknisk analys 
De beräkningstekniska analyserna inkluderade en planerad fastighet i Norra Djurgårdsstaden samt en 

teoretisk typvilla, för att skapa ett allmänt fall, vid implementering av solceller eller vindturbiner i 

form av mikroproduktion av elektricitet. Först sammanfattas förutsättningarna och resultaten för 

fallet Norra Djurgårdsstaden och sedan för typvillan. Notera att i samtliga analyser för Norra 

Djurgårdsstaden och typvillan har servicekostnader och skrotningsvärde för anläggningarna uteslutits 

på grund av rapportens avgränsningar.  

Den planerade stadsdelen Norra Djurgårdsstaden kommer att ligga i framkant för hållbara 

energilösningar då energiförbrukningen i fastigheterna ska vara så låg som 55 kWh per kvadratmeter 

och år samtidigt som man har ett krav på att egenproducera 30 procent av fastighetselen. I samråd 

med den aktuella arkitektfirman och fastighetsföretaget ansågs enbart solceller lämpliga som 

energilösningar för egenproduktion av elektricitet till fastigheten. Implementering av vindturbiner 

ansågs inte lämplig på grund av att de undersökta produkterna, Tabell 8 i Kapitel 2, för vindkraft 

kräver en för hög medelvind för att vara användbara, varför alternativet förkastades. Utifrån de 

rådande förutsättningarna för investeringskostnader, tillgänglig takarea samt produktionsbehov 

bedömdes produkt S1, Tabell 7 i Kapitel 2, vara den mest lämpliga produkten.  

De förändringsfaktorer som analyserats inkluderar val av realkalkylränta, tilldelning av solcellstöd, 

prisfall för produkt S1 samt utvecklingen för spotpriset. Lönsamhetskalkyler genomfördes vid tre 

tänkbara investeringsår. Först undersöktes lönsamheten vid en investering i år, 2012. Byggstarten för 

fastigheten är planerad till år 2014 samt att inflyttning är planerad till år 2015, därför undersöktes 

hur lönsamheten av en investering skiljer sig åren emellan. Intervallet för de undersökta 

förändringsfaktorerna har presenterats i föregående kapitel, Tabell 12. 

Vid en investering år 2012 erhålls inget solcellstöd eftersom kvoten för stödet redan är fylld och 

lönsamhet enbart kunde påvisas vid en realkalkylränta på 2,5 procent för en prisutveckling på 

spotpriset om 8,72 eller 10,72 procent per år. Lönsamheten för en investering vid något av de senare 

åren påverkas positivt av en hög spotprisutveckling och fallande produktpriser. Ett högre solcellstöd 

visade på bättre lönsamhet då det är av liknande karaktär som fallande produktpriser, eftersom båda 

faktorerna sänker investeringskostnaden. Om inget solcellsstöd erhålls ansågs det fallet vid en 
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investering år 2015 med en spotprisutveckling på 6,72 procent per år samt ett prisfall för produkt S1 

på tio procent per år under tre års tid vara mest realistiskt för att uppnå en återbetalning inom 

produktens livstid. Fallet inkluderar det framräknade värdet för spotprisutvecklingen de senaste tio 

åren samt att priset för produkten då faller med fem procentenheter mindre än det rådande 

prisfallet, på den tyska solcellsmarknaden, baserat på de senaste fyra åren. Om ett solcellstöd erhålls 

om 30 procent krävs att priset på produkten faller med tio procent under två eller tre år, vid en 

investering år 2014 respektive 2015, för att uppnå lönsamhet vid en prisutveckling på 4,72 procent 

per år. Fallen ansågs mest realistiska då ett solcellstöd om 30 procent analyserats.  

Typvillan konstruerades för att skapa ett rimligt scenario och med hjälp av Energimyndighetens 

energikalkylverktyg (Energikalkylen, 2012) beräknades den totala elförbrukningen till 14 500 kWh per 

år. Geometri och placering av huset optimerades för att skapa bra förutsättningar för användandet 

av solenergi och villan antogs vara belägen i två olika omgivningar, en på landsbygden och en i 

tätbebyggelse för att undersöka förutsättningarna för två olika vindturbiner. De två vindturbinerna 

inkluderar en med låga ljudnivåer som är lämplig i tätbebyggelse och en med lägre 

investeringskostnader men med högre ljudnivåer för landsbygden. Optimeringen av solförhållandena 

gjordes för att skapa ett produktionsöverskott och för att sedan ge en möjlighet att analysera tre 

olika scenarier av lagar, regler och avtal. De tre olika scenarierna inkluderar försäljning av överskottet 

till en elleverantör, utan försäljning då överskottet läggs ut på elnätet och endast ett avtal om 

nätnytta tecknas med nätföretaget och det sista vid införandet av nettodebitering. Den totala 

elproduktionen beräknades till 10 260 kWh per år vilket är tillräckligt för att skapa ett 

produktionsöverskott under sommarmånaderna. Analyserna för solceller genomfördes med samma 

förändringsfaktorer som i fallet för Norra Djurgårdsstaden samt med samma produkt S1 där 

investeringsåret varierades mellan år 2012 och 2020 med ett intervall om två år. År 2020 valdes som 

slutår på grund av EU:s 20-20-20 mål som då ska vara uppfyllda. Investeringar vid år 2018 och 2020 

redovisades ej i rapporten utan finns presenterade i Bilaga 4. 

Det totala produktionsöverskottet uppgick till 1 130 kWh per år vilket motsvarar en ersättning om 

520 SEK vid försäljning till en elleverantör. Kostnaden för att teckna avtal med en elleverantör och 

den rörliga kostnaden för försäljning uppgick till 1 160 SEK vilket visar på att försäljning vid så låga 

produktionsnivåer under det första året inte är lönsamt. Däremot då försäljningen är knuten till 

spotpriset och dess utveckling blev det naturligt att lönsamheten vid försäljning ökade med tiden och 

med en högre spotprisutveckling. För samtliga scenarier gav nettodebitering större lönsamhet i form 

av lägre kostnader och ökade intäkter vid kvittning av ett produktionsöverskott.   

Den analys som presenterades i rapporten inkluderar tre olika investeringsår, 2012, 2014 samt 2016. 

Vid en investering år 2012 erhålls inget solcellstöd och utan fallande produktpriser vilket gör 

investeringen lönsam vid en realkalkylränta på 2,5 procent och med en spotprisutveckling på 6,72 

procent eller högre per år. Resterande beräkningar genomfördes med en realkalkylränta på fem 

procent där återbetalningstiden varierade lite mellan scenarierna med och utan försäljning. 

Vid en investering år 2014 utan solcellstöd blev det mest realistiska scenariot det med en 

spotprisutveckling på 6,72 procent per år med ett fallande produktpris om tio procent per år vid 

införandet för nettodebitering. Återbetalningstiden blev 23 år för nettodebitering och 27 år för 

försäljning respektive utan försäljning. Om ett solcellstöd om 15 procent erhålls behöver produkten 

bara falla i pris med fem procent per år för att uppnå en återbetalningstid om 21 år för 

nettodebitering och 25 år för försäljning respektive utan försäljning. 
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Först vid en investering år 2016 uppnåddes ett realistiskt fall för en återbetalningstid inom 

livslängden för produkten utan ett solcellstöd. För att uppnå en återbetalningstid om 20 år för 

nettodebitering och 26 eller 25 för försäljning respektive utan försäljning behövs endast en 

spotprisutveckling om 4,72 procent per år med ett fallande produktpris om 10 procent per år under 

fyra års tid. 

Precis som analysen för Norra Djurgårdsstaden framgår det att en investering vid ett senare år 

minskar återbetalningstiden. Även här har solcellstödet en stor betydelse men vid en investering år 

2016 med rimliga förhållanden för spotprisutvecklingen och fallande produktpriser finns det en 

möjlighet att uppnå en återbetalningstid inom livslängden då nettodebitering införs, även då inget 

solcellstöd erhålls. 

Analysen för implementering av vindturbiner genomfördes på ett annorlunda sätt jämfört med den 

för solceller. För solceller undersöktes förändringsfaktorerna för att se hur de påverkar 

återbetalningstiden. I analysen för vindturbiner undersöktes först vilka vindförhållanden som var 

nödvändiga för att uppnå en återbetalningstid inom livslängden och sedan hur lång 

återbetalningstiden blev med vinddata från Svensk Vindkraftsförening. Analysens utformning bygger 

på de skilda förutsättningarna jämfört med solceller då ingen indikation om fallande produktpriser 

har hittats och inget investeringsstöd motsvarande solcellstödet kan erhållas. Därför har inte heller 

skillnaderna vid försäljning, utan försäljning eller införandet av nettodebitering vid ett potentiellt 

produktionsöverskott analyserats. I beräkningarna användes en spotprisutveckling på 6,72 procent 

och en realkalkylränta om fem procent då dessa värden har varit centrala genom alla beräkningar i 

rapporten. 

För vindturbinen på landsbygden, produkt V3 i Tabell 8 från Kapitel 2, är en medelvindhastighet på 

5,3 meter per sekund nödvändig för att uppnå en återbetalningstid inom livslängden. Dock krävs en 

mast eller torn på över 30 meter för att komma upp de vindhastigheterna enligt Svensk 

Vindkraftförening vilket inte anses rimligt i det undersökta fallet. Om istället en medelvind på 4,2 

meter per sekund används, vilket enligt Svensk Vindkraftsförening är en rimlig medelvindhastighet på 

många platser i Sverige, blir återbetalningstiden 55 år. 

För en vindturbin i tätbebyggelse, produkt V5 i Tabell 8, är en medelvindhastighet på 9,1 meter per 

sekund nödvändig för att uppnå en återbetalningstid inom livslängden. Jämfört med de 4,2 meter per 

sekund som Svensk Vindkraftsförening rekommenderar framgår det tydligt att det inte är ett rimligt 

scenario. Beräkningar för återbetalningstiden med en medelvind på 4,2 meter per sekund uteslöts på 

grund av att investeringskostnaderna är mycket högre än för det tidigare fallet vilket enbart betyder 

att återbetalningstiden överstiger de 55 år som då beräknades.  
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6.2 Slutsatser 
Den tidigare presenterade frågeställningen besvaras i samma ordningsföljd, i separata stycken, som 

den presenterats i Kapitel 1.  

Den första frågan i frågeställningen var vilken roll en egenproducent har och hur interageringen med 

elmarknaden sker, vilket presenterades i Kapitel 2. Den huvudsakliga skillnad från en konsument är 

att det fysiska elflödet går i två riktningar, då ett produktionsöverskott uppstår, och att en 

informationsutväxling sker med SvK för tilldelning av elcertifikat.  

Den andra frågan i frågeställningen var vilka lagar och regler som gäller för mikroproduktion, dessa 

har kartlagts i Kapitel 2 i avsnittet Regelverk. Ur den sociotekniska analysen framkom det att 

tilldelningen av elcertifikat ansetts vara avgörande vid implementeringen av mikroproduktion. 

Ändamålet med stödsystemet är att främja produktion från förnybara energikällor, dock ställs höga 

krav på mätningen och framför allt rapportering ur en mikroproducents perspektiv. Då det rör sig om 

små volymer i kombination med höga kostnader för mätning- och rapporteringstjänsten krävs det 

därför en utveckling av stödsystemet. Om ytterligare studier skulle indikera att förbrukningsprofilen 

inte påverkas nämnvärt då mikroproduktion ej mäts på timbasis, bör Energimyndigheten utveckla 

förslag om förändringar gällande tilldelning av elcertifikat för mikroproducenter. Inte minst om det 

skulle leda till minskade kostnader för mätning och framförallt rapportering.  

De förändringsfaktorer som har störst inverkan för lönsamheten vid implementering av 

mikroproduktion då det gäller investeringskostnader är, för solceller, fallande produktpriser samt 

tillgång till det statliga solcellstödet. De förändringsfaktorerna som påverkar lönsamheten över tiden 

är spotprisutvecklingen samt tilldelningen av elcertifikat. Då priset för certifikaten har fluktuerat 

kraftigt sedan införandet, har ingen tydlig trend kunnat åskådliggöras, därför har prisutvecklingen 

inte beaktats som en förändringsfaktor. Utöver dessa förändringsfaktorer har även instrålningen en 

avgörande faktor vid implementeringen av solceller. För vindturbiner påverkar de tidigare nämnda 

förändringsfaktorerna även lönsamheten positivt, dock ska det noteras att inget investeringsstöd 

finns för vindkraft. Beräkningarna som utförts visar på att dagens produkter kräver en högre 

medelvind än den som Svensk Vindkraftsförening angivit för många platser i Sverige för att uppnå 

lönsamhet. Den viktigaste förändringsfaktorn över tiden är spotprisets utveckling. Allt tyder på att 

priset kommer att öka, en hög prisutveckling leder till kortare återbetalningstid och därigenom en 

bättre lönsamhet för investeringen. I ett rimligt scenario är det en minskad investeringskostnad som 

påverkar lönsamhetskalkylen mest.  

Det scenario som ger störst lönsamhet, för den konstruerade typvillan, vid ett produktionsöverskott, 

är då nettodebitering införs. De två andra scenarierna har en marginell skillnad om de uppnår en 

återbetalningstid inom livstiden för produkten. Att skillnaden är liten beror på att kostnaderna vid 

försäljning av ett produktionsöverskott är dubbelt så stort som intäkterna under det första året. 

Däremot leder en hög spotprisutveckling till att intäkterna stiger och som med tiden då överskrider 

kostnaderna. På grund av att skillnaden är liten de två scenarierna emellan kan inte den 

tidsinvestering som krävs för en försäljning motiveras vid ett produktionsöverskott om 1 130 kWh 

per år. Oberoende av förändringsfaktorerna kommer nettodebitering alltid att vara det mest 

lönsamma scenariot vid ett produktionsöverskott förutsatt att egenproducenten är nettokonsument 

av elektricitet över ett kalenderår. Att nettodebitering alltid kommer vara mest lönsam beror på att 

ersättningen vid kvittning av ett överskott alltid kommer vara större än intäkterna från försäljning.   
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Den sista frågan i frågeställningen var hur införandet av nettodebitering kan komma att förändra 

förutsättningarna för en mikroproducent, vilket besvaras nedan exklusive lönsamhetsbedömningen 

som besvarades i föregående fråga i frågeställningen. De tekniska förändringarna som kommer att 

krävas vid ett införande är inte markanta. Gällande mätningen är det viktigt att mätarna som 

används kan registrera flödet i bägge riktningarna. Tekniken för mätaren har funnits en längre tid, 

men det har visat sig att vissa mätare istället för att mäta flödet i bägge riktningarna har adderat det 

totala flödet, vilket i många fall har berott på en felinställning och inte på tekniken i mätaren. Dock 

får fel av denna typ ej förekomma om nettodebitering ska kunna introduceras i Sverige. Det juridiska 

ramverk som huvudsakligen kommer att påverkas innefattar lag (1994:1776) om skatt på energi. För 

att nettodebitering ska vara möjlig kommer lagen att behöva förändras gällande de skatter som faller 

på en elkonsument vid kvittning av ett produktionsöverskott. Vid ett införande av nettodebitering 

kan dessutom förutsättningarna för en eller en tänkbar mikroproducent påverkas positivt, då dagens 

regelverk anses vara tidskrävande och komplicerat för privatpersoner att förstå och teckna de avtal 

som behövs för försäljning av ett produktionsöverskott. Vid ett införande av nettodebitering skulle 

förenklingar av regelverket kunna leda till en minskad tidsinvestering för tänkbara mikroproducenter. 

Elleverantörer skulle i det fallet enbart kvitta ett produktionsöverskott mot inköpt elektricitet och 

inga specifika avtal behöver tecknas för att tillgodoräkna hela produktionskapaciteten. Tidigare har 

Skatteverket motsatt sig att utreda följderna av de minskade skatteintäkterna vid ett införande av 

nettodebitering samtidigt som EI inte ansåg det orimligt att solceller och små vindkraftverk skulle 

kunna exkluderas från dagens skatteregler. Med dagens regelverk har Elforsk visat på att det är mer 

lönsamt att enbart täcka en mindre del av ett normalstort hustak med solceller, eftersom 

ersättningen från ett produktionsöverskott inte ansetts lönsamt. Då elproduktion från solenergi är 

som störst under det varmare sommarhalvåret då elkonsumtionen är som lägst dimensioneras 

anläggningen för att aldrig producera mer elektricitet än konsumtionen under dessa månader. Om 

möjligheten finns att kvitta ett överskott från sommarmånaderna mot de nästkommande höst- eller 

vintermånaderna kan hela hustak täckas och mer solenergi genereras.  

Slutligen kan kombinationen av det förenklade regelverket, den ökade lönsamheten samt att 

lönsamhet uppnås vid produktion efter maximal kapacitet göra att nettodebitering bör införas för att 

främja utvecklingen av mikroproduktion av elektricitet i Sverige.  

6.2.1 Identifierade nyckelfaktorer 
De nyckelfaktorer som har identifierats för mikroproduktion av elektricitet i Sverige är:  

Investeringsstöd – Det investeringsstöd som finns idag är solcellstödet och har en stor inverkan på 

lönsamheten för mikroproduktion av elektricitet, eftersom investeringskostnaden reduceras för en 

egenproducents solcellsanläggning.  

Fallande produktpris – Dagens fallande produktpriser påverkar lönsamheten på liknande sätt som ett 

investeringsstöd genom sänkta investeringskostnader. Om produktpriserna forsätter att falla leder 

investeringar vid senare år till bättre lönsamhet. 

Spotprisutveckling – Om spotpriset fortsätter att stiga kommer förutsättningarna för en investering i 

en mikroproduktionsanläggning också att förbättras. Det gäller både för en investering vid ett senare 

år, då den initiala avkastningen blir högre, samt under anläggningens livslängd. 
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Dagens regelverk – Lönsamheten som kan uppnås vid en investering i en 

mikroproduktionsanläggning är inte optimal vid ett produktionsöverskott. Regelverket gällande 

rapportering för tilldelning av elcertifikat kan förbättras så att kostnaderna för tjänsten minskar. 

Även det juridiska ramverket kring energiskatten kan ändras för att förbättra de ekonomiska 

alternativen när ett produktionsöverskott uppstår. Dagens regelverk kan avskräcka personer från att 

investera i en mikroproduktionsanläggning på grund av alla de avtal och bestämmelser som finns. 

Med ett förenklat regelverk i form av nettodebitering ökar lönsamheten samtidigt som individens 

inställning förbättras, till följd av att tidsinvesteringen för att förstå och teckna de avtal som är 

nödvändiga minskas. 

För de två utförda analyserna, i Kapitel 5, har nyckelfaktorerna investeringsstöd, fallande 

produktpris och spotprisutvecklingen stor inverkan på implementeringen av mikroproduktion. 

Däremot kommer den fjärde nyckelfaktorn, dagens regelverk, påverka den konstruerade typvillan i 

större utsträckning eftersom inget produktionsöverskott uppstår för den planerade fastigheten i 

Norra Djurgårdsstaden. För den sistnämnda fastigheten kommer således införande av 

nettodebitering inte att påverka implementeringen av den analyserade mikroproduktionslösningen. 

6.3 Resultat- & metodkritik 
Beräkningsmodellen har utformats för att undersöka när ett överskott uppstår på dygnsbasis vilket 

begränsat studiens resultat. Ett bättre resultat erhålls om beräkningarna genomförs på timbasis men 

kräver mer information än vad som fanns tillgängligt. Vidare har inte beräkningsprogrammet gjort 

någon skillnad i den potentiella vinsten om anläggningen är återbetalad den 1 januari eller den 31 

december under samma år vilket påverkar den potentiella vinsten. Då studien har varit utformad för 

att främst visa på återbetalningstiden ansågs felmarginalen vara acceptabel på grund av osäkerheten 

i de undersökta förändringsfaktorerna. Den spotprisutveckling som har använts genom 

beräkningarna baserades på ett linjärt samband under de senaste tio åren, men beräkningarna är 

utförda med en exponentiell utveckling för framtida år. En annan faktor som kan påverka elpriset är 

den kostnad som betalas till nätföretaget och som inte valdes att studeras närmare då, i egenskap av 

nettokonsument, kostnaden ansågs vara svårbestämd eller oförändrad. Valet att använda en 

justering för inflation om två procent i lönsamhetskalkylen är inte förenligt med utvecklingen de 

senaste åren men har valts på grund av Riksbankens målsättning i framtiden. För implementering av 

vindkraft har en konstant produktionsprofil använts och som kan utvecklas i framtida studier likt 

produktionsprofilen för solceller. Studien har bland annat utförts genom kontextuella analyser då 

oberoende branschorganisationer kontaktas vid val av produkter men med en positiv inställning mot 

införandet av nettodebitering. Eftersom ett stort antal förändringsfaktorer har undersökts 

genomfördes beräkningar i olika intervall för faktorerna och som kan betraktas som en 

känslighetsanalys vilket ytterligare visar på studiens omfattning och kvalitet. Rapporten inkluderar ett 

flertal olika områden så som juridiska, ekonomiska och sociala perspektiv för att skapa en helhetsbild 

av förutsättningarna på elmarknaden detta i en förhoppning att informera läsaren om gällande regler 

och de ekonomiska förutsättningarna som råder. Då författarna inte är utbildade jurister har lagarna 

tolkats och efter samtal med personer inom branschen samt handledaren ansågs tolkningarna 

rimliga.   
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6.4 Förslag på vidare studier 
Då syftet med arbetet var att identifiera nyckelfaktorer för den svenska mikroproduktionsmarknaden 

av elektricitet uppstår många nya spår värda att undersöka. Därför valdes att enbart presentera tre 

förslag på vidare studier. Förslagen är formulerade som frågor samt att en diskussion följer därefter.   

Vilka produkter, exklusive de som presenterats, lämpar sig för mikroproduktion av elektricitet i 

Sverige?  

I studien har vindturbiner och solceller som är anpassade för mikroproduktion analyserats. 

Produkterna valdes på grund av att det är konventionella metoder med ett stort produktutbud och 

stor tillgänglighet i nödvändig produktionsdata så som vindhastigheter och instrålning. Andra 

lösningar som har diskuterats vid sidan av arbetet har varit produkter som utnyttjar spillvärme från 

fjärrvärmesystem, integrerade solceller i fasader och vattenturbiner i stuprör. Då nya tekniska 

lösningar ständigt utvecklas kan nya produkter helt komma att förändra förutsättningarna för 

mikroproduktion av elektricitet i Sverige. Frågeställning skulle även kunna utvecklas för att innefatta 

vilka produkter som är bäst lämpade för att produktionsprofilen ska optimeras på bästa sätt utifrån 

hur stora ersättningsnivåerna är vid införandet av nettodebitering och vid försäljning av ett 

överskott. 

Hur kommer lönsamhetskalkylerna att påverkas om en modell baserad på timdata konstrueras?  

Då information om spotmedelpriset, medelpriset för elcertifikat, elförbrukningen i fastigheter samt 

produktionskapaciteten för olika produkter inte funnits tillgänglig på timbasis har 

månadsmedelvärden använts. Månadsmedelvärdena har använts för att skapa dygnsbaserade 

förutsättningar, då stora svårigheter finns i att skapa profiler på timbasis baserat på 

månadsmedelvärden på grund av att ytterligare dygnsprofiler är nödvändiga. Om data för dessa 

faktorer finns tillgänglig ner på timbaserad nivå kan en mer detaljerad analys åskådliggöra om ett 

produktionsöverskott uppstår samt hur ersättningsnivåerna fluktuerar och därigenom kan komma att 

påverka framtida lönsamhetskalkyler.  

Hur påverkas hela ekonomin för fastigheten med ett stigande elspotpris kontra lönsamheten för en 

mikroproduktionsanläggning? 

Studien visade på att ett ökande elspotpris förbättrar lönsamheten i en investering för en 

mikroproduktionsanläggning på grund av att det elpriset som egenproducenten sedan kan 

tillgodoräkna i form av minskning i inköpt elektricitet blir högre. Däremot blir även priset på den 

elektricitet som egenproducenten måste köpa in vid ett produktionsunderskott också högre vilket 

inte har belysts. Frågan som är av intresse att undersöka är vid vilken spotprisutveckling och vid 

vilken produktionskapacitet som det är mest lönsamt att investera i en mikroproduktionsanläggning.  

 

Andra intressanta frågor som har dykt upp under arbetets gång har varit investeringens lönsamhet 

jämfört med en investering i andelar i en större vindkraftspark eller andra energieffektiviseringar i en 

fastighet.  
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Bilaga 1 - Lagtexter 

De stycken och paragrafer ur lagtexter som har använts genom arbetet presenteras i sin helhet i 

bilagan. Föreskrifter enligt ellag (1997:857) gällande mätning och rapportering, Lag (1994:1776) om 

skatt på energi samt Lag (2003:113) om elcertifikat har använts genom arbetet.  

Lag (2003:113) om elcertifikat 

I Sverige finns ett välutvecklat regelverk gällande elcertifikat, vilket bland annat innefattar aktörer 

som är berättigade elcertifikat samt kvotplikter vid köp eller förbrukning utav el. Utdrag ur denna lag 

har presenterats nedan och använts som definitioner i analyserna.  

Syftet med om elcertifikat är: 

”1 § Lagens ändamål är att främja produktion av elektricitet med användande av 

förnybara energikällor och torv (förnybar el). I detta syfte innehåller lagen 

bestämmelser om dels en rätt för producenter av förnybar el att bli tilldelade 

elcertifikat av staten, dels en skyldighet för elleverantörer och vissa elanvändare 

att inneha elcertifikat i förhållande till sin försäljning respektive användning av el 

(kvotplikt). Lag (2006:1016).” 

Enligt 1 Kap 1 § är följande produktionsslag berättigade elcertifikat: 

”1. vindkraft, 

2. solenergi, 

3. vågenergi, 

4. geotermisk energi, eller 

5. biobränslen. 

Om flera produktionsanläggningar för vindkraft finns i närheten av varandra och 

gemensamt matar in el på ledningsnätet, ska de anses som separata anläggningar 

vid tillämpningen av denna lag.” 

2 Kap 4 § specificerar reglerna för mätning och rapportering: 

”Elcertifikat får bara tilldelas för sådan el vars inmatade mängd och dess 

fördelning över tiden1 har mätts och rapporterats till kontoföringsmyndigheten 

enligt de föreskrifter som meddelats av regeringen eller, efter regeringens 

bemyndigande, tillsynsmyndigheten. 

Om inmatningen från produktionsanläggningen sker till ett elnät som används 

utan stöd av nätkoncession skall innehavaren av produktionsanläggningen svara 

för mätningen och rapporteringen. 

Om endast en del av elproduktionen i en anläggning berättigar till elcertifikat, 

skall innehavaren särskilt beräkna och rapportera sådan elproduktion enligt de 

                                                           
1
 Detta gäller timmätning och rapportering 
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föreskrifter som meddelas av regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, 

tillsynsmyndigheten.”  

För vattenkraft gäller tilldelning utav elcertifikat enligt dels 2 Kap 5 § 2 samt om produktionen sker 

(enligt 2 Kap 2 §, nedan): 

”1. i en anläggning som var i drift vid utgången av april 2003 och som då hade en 

installerad effekt som inte var högre än 1 500 kilowatt, 

2. i annat fall än som avses i 1 

a) i en anläggning som har tagits ur drift före den 1 juli 2001 och som därefter 

tagits i drift efter utgången av år 2002, eller 

b) i en anläggning som tagits i drift första gången efter utgången av år 2002. 

Om flera sådana anläggningar som avses i första stycket 1 finns i närheten av 

varandra och gemensamt matar in el på ledningsnätet, ska de anses som separata 

anläggningar vid tillämpningen av denna lag. 

Om produktionskapaciteten i en anläggning ökats efter utgången av april 2003, 

ska den ökade produktionen av el berättiga innehavaren att bli tilldelad 

elcertifikat”. 

En kvotplikt för dessa certifikat har beräknats från år 2004 fram till år 2035, detta gäller antal 

certifikat per såld eller använd MWh (4 Kap 4 §). De som är kvotpliktiga är enligt 4 Kap 1 § är: 

”1. elleverantörer som levererar el till elanvändare, 

2. elanvändare i den utsträckning de har använt el som de själva producerat, 

importerat eller köpt på den nordiska elbörsen, och 

3. elintensiva industrier som registrerats2. Lag (2008:1332).”  

  

                                                           
2
 Enligt 1 Kap 2 § femte stycket är en elintensiv industri: ”ett företag i sin helhet eller en del av ett företag som 

utgör en egen verksamhet eller verksamhetsgren, där det 
a) bedrivs och under de senaste tre åren har bedrivits industriell tillverkning i en process i vilken det använts i 
genomsnitt minst 190 megawattimmar el för varje miljon kronor av förädlingsvärdet av den elintensiva 
industrins produktion, eller 
b) bedrivs ny verksamhet med industriell tillverkning i en process i vilken det används eller beräknas användas i 
genomsnitt minst 190 megawattimmar el för varje miljon kronor av förädlingsvärdet av den elintensiva 
industrins produktion, eller 
c) bedrivs verksamhet för vilken avdrag får göras för skatt på elektrisk kraft enligt 11 Kap 9 § stycke 2, 3 eller 5  
lagen (1994:1776) om skatt på energi” 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030113.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm#K11P9
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm
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Föreskrifter enligt ellag (1997:857) gällande mätning och rapportering 

Utdrag ur de stycken i ellag (1997:857), som påverkar analysen, har presenterats nedan. Dessa har 

använts som definitioner vid de utförda analyserna samt vid den sammanställningen av mätavgifter 

vid olika effekter som återfinns i Fel! Hittar inte referenskälla.. 

3 kap 10 §  

”Den som har nätkoncession är skyldig att utföra mätning av mängden överförd el 

och dess fördelning över tiden.” 

3 Kap 14 §  

”Kostnaden för en mätare med tillhörande insamlingsutrustning och för dess 

installation i inmatningspunkten hos en elproducent skall av 

nätkoncessionshavaren debiteras elproducenten. Detta gäller inte de 

elproducenter som avses i 4 Kap 10 §.” 

4 Kap 10 §  

”En innehavare av en produktionsanläggning som kan leverera en effekt om högst 

1 500 kilowatt ska för överföring av el betala endast den del av avgiften enligt 

nättariffen som motsvarar den årliga kostnaden för mätning, beräkning och 

rapportering på nätkoncessionshavarens nät. Innehavaren ska dessutom betala 

engångsavgift för anslutning. 

Om flera sådana anläggningar som är belägna i närheten av varandra gemensamt 

matar in el på ledningsnätet, ska anläggningarna betraktas som separata 

anläggningar vid tillämpningen av denna paragraf 

En elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och som 

producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt ska 

inte betala någon avgift för inmatningen. Detta gäller dock bara om elanvändaren 

under ett kalenderår har tagit ut mer el från elsystemet än han har matat in på 

systemet.” 

4 Kap 15 § 
”Innehavare av en produktionsanläggning har rätt till ersättning av den 
nätkoncessionshavare till vars ledningsnät anläggningen är ansluten. 
 Ersättningen skall motsvara 
1. värdet av den minskning av energiförluster som inmatning av el från 
anläggningen medför i nätkoncessionshavarens ledningsnät, 
2. värdet av den reduktion av nätkoncessionshavarens avgifter för att ha sitt 
ledningsnät anslutet till annan nätkoncessionshavares ledningsnät som blir möjlig 
genom att anläggningen är ansluten till ledningsnätet.” 

  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19970857.htm#K4P10
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Lag (1994:1776) om skatt på energi 

11 Kap. 1 § 

 ”Elektrisk kraft som förbrukas i Sverige är skattepliktig, om inte annat följer av 2 §.” 

11 Kap. 2 §  

”Elektrisk kraft är inte skattepliktig om den 

1. framställts i Sverige i ett vindkraftverk av en producent som inte yrkesmässigt levererar 

elektrisk kraft, 

2. i annat fall framställts i Sverige av en producent som förfogar över en installerad 

generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt och som inte yrkesmässigt levererar elektrisk 

kraft, 

3. till lägre effekt än 50 kilowatt utan ersättning levererats av en producent eller en 

leverantör till en förbrukare som inte står i intressegemenskap med producenten eller 

leverantören, 

4. framställts och förbrukats på fartyg eller annat transportmedel, 

5. förbrukats för framställning av elektrisk kraft, eller 

6. framställts i ett reservkraftsaggregat. Lag (2005:960). 

Ändrad 2005-12-12 gm SFS 2005:960, ikraft 2006-01-01, överg.best.”  

Skattebelopp 

11 Kap. 3 §  

”Energiskatten utgör 

1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i 

tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling, 

2. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i skepp som används för sjöfart 

och som har en bruttodräktighet om minst 400, när skeppet ligger i hamn och spänningen 

på den elektriska kraft som överförs till skeppet är minst 380 volt, 

3. 18,5 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och 2 och som 

förbrukas i kommuner som anges i 4 §, och 

4. 28,0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall. 

   För kalenderåret 2011 och efterföljande kalenderår ska energiskatt betalas med belopp 

som efter en årlig omräkning motsvarar de i första stycket angivna skattebeloppen 

multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det 

allmänna prisläget i juni månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i 

juni 2009. Beloppen avrundas till hela tiondels ören. 

   Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skattebelopp som 

enligt denna paragraf ska tas ut för påföljande kalenderår. 

   Första stycket 2 gäller inte när skeppet används för privat ändamål eller när skeppet är 

upplagt eller på ett varaktigt sätt är taget ur trafik. Lag (2010:1088). 

Ändrad gm SFS 1995:912, ikraft 1995-07-01  

Ändrad gm SFS 1996:687, ikraft 1996-07-01, överg.best.  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm#K11P2
http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a9941776.htm#R20050960
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm#K11P4
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm#K11P3S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a9941776.htm#R19950912
http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a9941776.htm#R19960687
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Ändrad gm SFS 1996:1220, ikraft 1997-01-01, överg.best.  

Ändrad gm SFS 1997:450  

Ändrad gm SFS 1998:289, ikraft 1998-07-01, överg.best.  

Ändrad 1999-12-13 gm SFS 1999:1063, ikraft 2000-01-01, överg.best.  

Ändrad 2001-12-07 gm SFS 2001:962, ikraft 2002-01-01, överg.best.  

Ändrad 2003-11-28 gm SFS 2003:810, ikraft 2004-01-01, överg.best.  

Ändrad 2004-12-03 gm SFS 2004:1038, ikraft 2005-01-01, överg.best.  

Ändrad 2005-12-12 gm SFS 2005:960, ikraft 2006-01-01, överg.best.  

Ändrad 2006-06-16 gm SFS 2006:592, ikraft 2006-07-01, överg.best.  

Ändrad 2006-12-28 gm SFS 2006:1508, ikraft 2007-01-01, överg.best.  

Ändrad 2007-12-28 gm SFS 2007:1387, ikraft 2008-01-01, överg.best.  

Ändrad 2009-12-21 gm SFS 2009:1492, ikraft 2010-01-01, överg.best.  

Ändrad 2010-09-07 gm SFS 2010:1088, ikraft 2011-11-01, överg.best.  

RÅ 2002 ref. 16 Elektrisk kraft, som ett bolag förbrukar i industriell verksamhet i samband med 
lagring av...  

RÅ 2005 ref. 24 Elektrisk kraft som förbrukats i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen har 
ansetts... ” 

Förteckning över vissa kommuner 

11 Kap. 4 §  

”Förteckning över kommuner som avses i 3 § första stycket. 

Norrbottens län                  Västerbottens län 
Samtliga kommuner                Samtliga kommuner 
Jämtlands län                    Västernorrlands län 
Samtliga kommuner                Sollefteå 
Ånge 
Örnsköldsvik 

 Gävleborgs län                   Dalarnas län 
 Ljusdal                           Malung-Sälen 

Mora 
Orsa 
Älvdalen 
 

Värmlands län Torsby Lag (2007:1387). 

Ändrad gm SFS 1996:967, ikraft 1997-01-01  

Ändrad 2007-12-28 gm SFS 2007:1387, ikraft 2008-01-01, överg.best. ” 

Vem som är skattskyldig 

11 Kap.5 §  

http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a9941776.htm#R19961220
http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a9941776.htm#R19970450
http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a9941776.htm#R19980289
http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a9941776.htm#R19991063
http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a9941776.htm#R20010962
http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a9941776.htm#R20030810
http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a9941776.htm#R20041038
http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a9941776.htm#R20050960
http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a9941776.htm#R20060592
http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a9941776.htm#R20061508
http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a9941776.htm#R20071387
http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a9941776.htm#R20091492
http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a9941776.htm#R20101088
http://www.notisum.se/rnp/domar/rr/RR002016.htm
http://www.notisum.se/rnp/domar/rr/RR005024.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a9941776.htm#R19960967
http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a9941776.htm#R20071387
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”Skyldig att betala energiskatt (skattskyldig) är den som i Sverige  

1. yrkesmässigt framställer skattepliktig elektrisk kraft (producent), 

2. yrkesmässigt levererar av honom framställd skattepliktig elektrisk kraft eller av 

annan framställd elektrisk kraft (leverantör), 

3. för annat ändamål än som avses i 9 § 1-5 säljer eller förbrukar elektrisk kraft, som 

förvärvats utan skatt mot försäkran enligt 11 §, 

4. för annat ändamål än det som var föremål för skattefriheten, säljer eller förbrukar 

elektrisk kraft för vilken avdrag för skatt har gjorts enligt 9 § 7. 

 

   Den som godkänts att delta i ett program för energieffektivisering enligt 3 § lagen 

(2004:1196) om program för energieffektivisering och som förbrukat elektrisk kraft för 

vilken avdrag för skatt har gjorts enligt 9 § 6-7 eller skatten återbetalats enligt 13 § är 

skyldig att betala energiskatt om tillsynsmyndigheten beslutar att,  

1. åtagandena enligt 14 eller 15 § lagen om program för energieffektivisering inte är 

uppfyllda, eller 

2. återkalla godkännanden enligt 12, 17 eller 18 § lagen om program för 

energieffektivisering. 

 

   Den för vars räkning elektrisk kraft förs in till Sverige och den som utan att betala 

ersättning tar emot skattepliktig elektrisk kraft anses ha framställt den elektriska 

kraften. 

   Med tillsynsmyndighet i andra stycket, 7 b § första stycket och 11 c § första stycket 

menas den myndighet som avses i 19 § lagen om program för energieffektivisering. 

Lag (2004:1197). 

Ändrad 2004-12-15 gm SFS 2004:1197, ikraft 2005-01-01, överg.best.  

RÅ 2005 ref. 24 Elektrisk kraft som förbrukats i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen har 
ansetts... ” 

11 Kap. 6 §  

”Har upphävts genom lag (2002:422). 

Upphävd 2002-06-11 gm SFS 2002:422, ikraft 2003-01-01, överg.best.  

RÅ 2005 ref. 24 Elektrisk kraft som förbrukats i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen har 
ansetts...  

 

  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm#K11P9
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm#K11P11
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20041196.htm#P3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20041196.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm#K11P13
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm#K11P12
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm#K11P5S2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm#K11P7_bS1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm#K11P11_cS1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a9941776.htm#R20041197
http://www.notisum.se/rnp/domar/rr/RR005024.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a9941776.htm#R20020422
http://www.notisum.se/rnp/domar/rr/RR005024.htm
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Skattskyldighetens inträde m.m. 

11 Kap. 7 §  

”Skyldigheten att betala energiskatt inträder  

1. för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1 eller 2, när elektrisk kraft 

 

a) levereras till en förbrukare som inte är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1 eller 2, eller 

b) tas i anspråk för annat ändamål än försäljning, och 

 

2. för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 3, när elektrisk kraft levereras till en 

köpare eller tas i anspråk för annat ändamål än försäljning. Lag (2002:422). 

Ändrad 2002-06-11 gm SFS 2002:422  ikraft 2003-01-01, överg.best.  

Ändrad 2004-12-15 gm SFS 2004:1197 ikraft 2005-01-01, överg.best.  

RÅ 2005 ref. 24 Elektrisk kraft som förbrukats i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen har 
ansetts... ” 

11 Kap. 7 a §  

”Skyldigheten att betala energiskatt för den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 4 inträder 

när elektrisk kraft tas i anspråk för annat ändamål än sådan industriell verksamhet i 

tillverkningsprocessen som omfattas av ett godkännande att delta i programmet för 

energieffektivisering. Lag (2004:1197). 

Införd 2004-12-15 gm SFS 2004:1197 ikraft 2005-01-01, överg.best. ” 

11 Kap. 7 b §  

”Skyldigheten att betala energiskatt för den som är skattskyldig enligt 5 § andra stycket inträder vid 

tidpunkten för tillsynsmyndighetens beslut att 

1. åtagandena enligt programmet inte uppfyllts, eller 

2. återkalla godkännandet att delta i programmet. 

   Skatt enligt första stycket skall betalas för den elektriska kraft som förbrukats under den 

tid som den skattskyldige deltog i programmet. Skatten skall bestämmas till belopp som 

motsvarar vid varje tidpunkt gällande skattesats och med beaktande av vid tidpunkten 

gällande bestämmelser om befrielse från skatt. 

   Redovisningsperioden för skatt enligt andra stycket skall omfatta den tid som deltagandet 

pågått. Lag (2004:1197). 

Införd 2004-12-15 gm SFS 2004:1197 ikraft 2005-01-01, överg.best. ” 

Mätning av elektrisk kraft 

11 Kap. 8 §  

”Energiskatt som skall betalas av den som är skattskyldig enligt 5 § första stycket 1 eller 2 skall 

bestämmas på grundval av mätning av den elektriska kraftens energiinnehåll. 

   När det finns särskilda skäl får beskattningsmyndigheten i visst fall medge att energiskatten får 

bestämmas på annan grund än mätning av den elektriska kraften. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm#K11P5S1N1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm#K11P5S1N2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm#K11P5S1N1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm#K11P5S1N2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm#K11P5S1N3
http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a9941776.htm#R20020422
http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a9941776.htm#R20041197
http://www.notisum.se/rnp/domar/rr/RR005024.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm#K11P5S1N4
http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a9941776.htm#R20041197
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm#K11P5S2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm#K11P7_bS1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm#K11P7_bS2
http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a9941776.htm#R20041197
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm#K11P5S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm#K11P5S1N2
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   Om den elektriska kraften inte kan bestämmas på en grund som anges i första eller andra stycket 

skall den i stället beräknas efter vad som är skäligt.” 

11 Kap. 11 a §  

”Som skattebefriad förbrukare får godkännas den som  

1. deltar i ett program enligt 3 § lagen (2004:1196) om program för energieffektivisering, 

2. förbrukar elektrisk kraft i annan industriell tillverkningsprocess än sådan som avses i 9 § 

2, 3 eller 5, och 

3. med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt är lämplig. 

 

   Ett godkännande enligt första stycket får meddelas för viss tid eller tills vidare. Ett 

godkännande får förenas med villkor. 

   Den som godkänts som skattebefriad förbrukare har rätt att från en skattskyldig köpa 

elektrisk kraft utan skatt i det fall som omfattas av godkännandet. Lag (2004:1197). 

Införd 2004-12-15 gm SFS 2004:1197, ikraft 2005-01-01, överg.best.  

Rubrik 2004-12-15 gm SFS 2004:1197, ikraft 2005-01-01, överg.best. ” 

11 Kap. 11 b §  

”En skattebefriad förbrukare skall löpande bokföra inköp och förbrukning av elektrisk kraft befriad 

från skatt och på lämpligt sätt se till att det finns underlag för kontrollen av att kraften använts för 

det ändamål som var förutsättning för skattebefrielsen. Lag (2004:1197). 

Införd 2004-12-15 gm SFS 2004:1197, ikraft 2005-01-01, överg.best.”  

11 Kap. 11 c §  

”Godkännande som skattebefriad förbrukare får återkallas om  

1. tillsynsmyndigheten enligt 12, 17 eller 18 § lagen (2004:1196) om program för 

energieffektivisering har återkallat godkännandet att delta i programmet, 

2. förutsättningarna för godkännandet som skattebefriad förbrukare i övrigt inte längre 

finns, 

3. den elektriska kraften har använts för annat ändamål än som anges i godkännandet som 

skattebefriad förbrukare, 

4. förbrukaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 11 b §, 

5. förbrukaren inte medverkar vid revision enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), eller 

6. förbrukaren begär det. 

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2011:1370).” 

 

 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm#K11P8S1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm#K11P8S2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20041196.htm#P3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20041196.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm#K11P11_aS1
http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a9941776.htm#R20041197
http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a9941776.htm#R20041197
http://www.notisum.se/rnp/sls/fakta/a9941776.htm#R20041197
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20041196.htm#P12
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20041196.htm#P17
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20041196.htm#P18
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20041196.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941776.htm#K11P11_b
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20111244.htm
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Bilaga 2 - Flödesschema för 
beräkningsmodellen 

Det som är definerat som ”In” är parameterar som måste specificeras av användaren medan det 

som är definerat som ”Ut” är parametrar som beräknas av programmet. Alla in-parametrar som 

finns specificerade i flödesschemat återfinns även i rapporten, främst i kapitlet om 

beräkningsmodellen och lönsamhetskalkylen. Schemat är loopat för att visa på hur olika 

förändringsfaktorer ändrar återbetalningstiden och den potentiella vinsten 

 

Figur 1. Flödesschema som visar hur beräkningarna i rapporten är genomförda. 
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Bilaga 3 – Samtliga resultat för Norra 
Djurgårdsstaden 

Här presenteras resultaten av de utförda beräkningarna för den planerade fastigheten i Norra 

Djurgårdsstaden. Beräkningarna har utförts med en realkalkylränta på 2,5 till 15 procent, med ett 

solcellstöd på 0 till 45 procent samt vid investeringsåren 2012, 2014, 2015 med ett prisfall på produkt 

S1 om 0 till 15 procent. Samtliga beräkningar har även gjorts vid för en spotprisutveckling om 6,72 

procent   2 procentenheter.  

Realkalkylränta 2,5 %; Investeringsstöd 0 % 

Investering år: 2012 Återbetald inom 25 år Återbetalningstid [År] Vinst [SEK] 
Spotprisutveckling [%]    

2,72  Nej 71 - 

4,72  Nej 37 - 

6,72 Nej 28 - 

8,72 Ja 23 18 340 

10,72 Ja 20 67 950 

 

Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012 

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2014 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 74 36 27 22 19 

Vinst [SEK] - - - 30 580 91 900 

5 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 52 31 24 20 17 

Vinst [SEK] - - 6 510 50 390 118 740 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 39 27 21 18 16 

Vinst [SEK] - - 25 830 70 090 131 460 

15 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 31 23 19 16 15 

Vinst [SEK] - 8 240 39 910 89 160 143 760 
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Investering år: 2015 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 76 36 26 21 18 

Vinst [SEK] - - - 42 730 113 240 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 46 29 22 18 16 

Vinst [SEK] - - 20 220 73 500 141 000 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 32 23 19 16 14 

Vinst [SEK] - 8 410 40 080 93 530 166 870 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 23 18 16 14 12 

Vinst [SEK] 5 330 31 900 62 700 112 950 191 110 
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Realkalkylränta 2,5 %; Investeringsstöd 15 % 

Investering år: 2012 Återbetald inom 25 år Återbetalningstid [År] Vinst [SEK] 
Spotprisutveckling [%]    

2,72  Nej 43 - 

4,72  Nej 29 - 

6,72 Ja 23 12 000 

8,72 Ja 20 46 230 

10,72 Ja 18 92 170 

 
Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012 

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2014 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 44 29 22 19 17 

Vinst [SEK] - - 19 420 60 230 118 740 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 35 25 20 17 15 

Vinst [SEK] - - 32 860 79 700 143 760 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 28 21 18 16 14 

Vinst [SEK] - 16 710 46 790 89 160 155 660 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 23 19 16 14 13 

Vinst [SEK] 5 320 26 800 61 180 107 700 167 200 

 

Investering år: 2015 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 45 28 22 18 16 

Vinst [SEK] - - 20 220 73 500 141 000 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 32 23 19 16 14 

Vinst [SEK] - 8 410 40 780 93 530 167 070 

10 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Ja Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 23 19 16 14 12 

Vinst [SEK] 5 330 26 630 62 700 112 950 191 110 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 18 15 13 12 11 

Vinst [SEK] 21 700 48 420 84 900 131 880 202 700 
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Realkalkylränta 2,5 %; Investeringsstöd 30 % 

Investering år: 2012 Återbetald inom 25 år Återbetalningstid [År] Vinst [SEK] 
Spotprisutveckling [%]    

2,72  Nej 28 - 

4,72  Ja 22 12 580 

6,72 Ja 19 38 410 

8,72 Ja 17 72 800 

10,72 Ja 15 125 610 

 
Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012 

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2014 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 29 22 18 16 14 

Vinst [SEK] - 12 440 46 970 89 160 155 660 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 24 19 16 15 13 

Vinst [SEK] 2 620 26 800 61 180 98 490 167 200 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 20 17 15 13 12 

Vinst [SEK] 14 650 37 330 68 340 116 800 178 410 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 17 15 13 12 11 

Vinst [SEK] 26 480 48 350 82 790 125 800 189 300 

 

Investering år: 2015 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 29 22 18 15 14 

Vinst [SEK] - 12 700 48 060 103 300 166 900 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 22 18 15 13 12 

Vinst [SEK] 8 130 31 800 70 050 122 500 191 100 

10 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Ja Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 17 15 13 12 10 

Vinst [SEK] 25 770 48 420 84 900 131 900 214 000 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 14 12 11 10 9 

Vinst [SEK] 39 000 66 140 99 900 150 400 224 900 

 

  



5 [25] 
 

Realkalkylränta 2,5 %; Investeringsstöd 45 % 

Investering år: 2012 Återbetald inom 25 år Återbetalningstid [År] Vinst [SEK] 
Spotprisutveckling [%]    

2,72  Ja 19 19 790 

4,72  Ja 17 37 520 

6,72 Ja 15 65 290 

8,72 Ja 14 98 350 

10,72 Ja 13 146 300 

 
Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012 

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2014 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Ja Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 19 16 14 13 12 

Vinst [SEK] 18 440 42 780 75 540 116 800 178 400 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 17 15 13 12 11 

Vinst [SEK] 26 480 48 350 82 790 125 800 189 300 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 15 13 12 11 10 

Vinst [SEK] 35 180 59 920 90 090 134 700 200 000 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 13 11 10 10 9 

Vinst [SEK] 44 590 72 070 104 900 143 600 210 300 

 

Investering år: 2015 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Ja Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 19 16 14 12 11 

Vinst [SEK] 17 780 42 790 77 450 131 900 202 700 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 16 14 12 11 10 

Vinst [SEK] 30 010 54 180 92 390 141 200 214 000 

10 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Ja Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 13 11 10 9 9 

Vinst [SEK] 43 770 72 340 107 600 159 600 224 900 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 11 10 9 8 7 

Vinst [SEK] 53 900 78 700 115 300 168 700 246 100 
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Realkalkylränta 5,0 %; Investeringsstöd 0 % 

Investering år: 2012 Återbetald inom 25 år Återbetalningstid [År] Vinst [SEK] 
Spotprisutveckling [%]    

2,72  Nej - - 

4,72  Nej - - 

6,72 Nej 47 - 

8,72 Nej 32 - 

10,72 Nej 26 - 

 
Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012  

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2014 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Ja 

Återbetalningstid [År] - - 43 29 23 

Vinst [SEK] - - - - 18 220 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Ja 

Återbetalningstid [År] - 95 36 26 21 

Vinst [SEK] - - - - 35 710 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - 55 31 23 19 

Vinst [SEK] - - - 11 440 53 360 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - 39 26 20 17 

Vinst [SEK] - - - 28 950 70 540 

 

Investering år: 2015 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Ja 

Återbetalningstid [År] - - 41 28 22 

Vinst [SEK] - - - - 29 270 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - 66 32 24 19 

Vinst [SEK] - - - 6 070 57 210 

10 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - 39 25 20 17 

Vinst [SEK] - - - 30 290 75 650 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 57 27 20 16 14 

Vinst [SEK] - - 19 260 56 390 102 500 
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Realkalkylränta 5,0 %; Investeringsstöd 15 % 

Investering år: 2012 Återbetald inom 25 år Återbetalningstid [År] Vinst [SEK] 
Spotprisutveckling [%]    

2,72  Nej - - 

4,72  Nej 74 - 

6,72 Nej 36 - 

8,72 Nej 27 - 

10,72 Ja 22 23 500 

 
Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012  

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2014 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - 67 33 25 20 

Vinst [SEK] - - - - 44 600 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - 46 28 22 18 

Vinst [SEK] - - - 17 150 62 000 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - 35 24 19 17 

Vinst [SEK] - - 3 570 35 090 70 540 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 54 27 20 17 15 

Vinst [SEK] - - 18 900 47 490 87 350 

 

Investering år: 2015 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - 64 32 23 19 

Vinst [SEK] - - - 12 140 57 210 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - 39 25 20 17 

Vinst [SEK] - - - 32 950 75 650 

10 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 62 27 20 17 14 

Vinst [SEK] - - 19 260 49 800 102 500 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 28 20 16 14 12 

Vinst [SEK] - 12 350 37 950 69 760 120 000 

 

  



8 [25] 
 

Realkalkylränta 5,0 %; Investeringsstöd 30 % 

Investering år: 2012 Återbetald inom 25 år Återbetalningstid [År] Vinst [SEK] 
Spotprisutveckling [%]    

2,72  Nej - - 

4,72  Nej 38 - 

6,72 Nej 26 - 

8,72 Ja 22 15 500 

10,72 Ja 19 46 620 

 
Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012  

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2014 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - 36 25 20 17 

Vinst [SEK] - - - 28 950 70 540 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 72 29 21 18 15 

Vinst [SEK] - - 14 670 41 260 71 350 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 36 23 18 16 14 

Vinst [SEK] - 4 560 27 720 53 770 95 640 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 25 19 16 14 12 

Vinst [SEK] - 15 650 37 050 66 530 112 100 

 

Investering år: 2015 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - 36 24 19 16 

Vinst [SEK] - - 3 710 36 750 84 690 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 49 26 19 16 14 

Vinst [SEK] - - 23 750 56 390 102 500 

10 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 26 19 16 14 12 

Vinst [SEK] - 15 540 37 950 69 760 120 000 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 18 15 13 11 10 

Vinst [SEK] 12 880 29 840 53 420 90 410 137 300 

 

  



9 [25] 
 

Realkalkylränta 5,0 %; Investeringsstöd 45 % 

Investering år: 2012 Återbetald inom 25 år Återbetalningstid [År] Vinst [SEK] 
Spotprisutveckling [%]    

2,72  Nej 30 - 

4,72  Ja 22 7 070 

6,72 Ja 19 22 390 

8,72 Ja 16 49 100 

10,72 Ja 15 76 340 

 
Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012  

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2014 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 32 22 18 15 13 

Vinst [SEK] - 6 980 27 720 60 110 103 900 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 24 19 16 14 12 

Vinst [SEK] 1 430 15 650 37 050 66 530 112 100 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 19 16 14 12 11 

Vinst [SEK] 10 790 26 010 46 930 79 610 120 200 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 16 14 12 11 10 

Vinst [SEK] 18 770 33 780 57 440 86 290 128 400 

 

Investering år: 2015 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 33 22 17 15 13 

Vinst [SEK] - 7 130 33 090 63 040 111 300 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 22 17 14 12 11 

Vinst [SEK] 4 560 22 360 48 110 83 440 128 700 

10 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Ja Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 16 14 12 11 10 

Vinst [SEK] 18 330 33 860 58 900 90 410 137 300 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 13 11 10 9 8 

Vinst [SEK] 27 920 47 140 70 400 104 700 154 600 

 

  



10 [25] 
 

Realkalkylränta 7,5 %; Investeringsstöd 0 % 

Investering år: 2012 Återbetald inom 25 år Återbetalningstid [År] Vinst [SEK] 
Spotprisutveckling [%]    

2,72  Nej - - 

4,72  Nej - - 

6,72 Nej - - 

8,72 Nej 62 - 

10,72 Nej 37 - 

 
Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012  

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2014 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - 51 32 

Vinst [SEK] - - - - - 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - 42 29 

Vinst [SEK] - - - - - 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Ja 

Återbetalningstid [År] - - 110 35 25 

Vinst [SEK] - - - - - 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Ja 

Återbetalningstid [År] - - 52 29 22 

Vinst [SEK] - - - - 15 380 

 

Investering år: 2015 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - 47 30 

Vinst [SEK] - - - - - 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Ja 

Återbetalningstid [År] - - - 36 25 

Vinst [SEK] - - - - - 

10 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Ja 

Återbetalningstid [År] - - 49 28 21 

Vinst [SEK] - - - - 22 210 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - - 31 21 17 

Vinst [SEK] - - - 13 950 45 620 

 

  



11 [25] 
 

Realkalkylränta 7,5 %; Investeringsstöd 15 % 

Investering år: 2012 Återbetald inom 25 år Återbetalningstid [År] Vinst [SEK] 
Spotprisutveckling [%]    

2,72  Nej - - 

4,72  Nej - - 

6,72 Nej - - 

8,72 Nej 45 - 

10,72 Nej 31 - 

 
Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012  

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2014 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - 38 27 

Vinst [SEK] - - - - - 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Ja 

Återbetalningstid [År] - - 69 32 24 

Vinst [SEK] - - - - 5 110 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Ja 

Återbetalningstid [År] - - 44 27 21 

Vinst [SEK] - - - - 20 540 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - - 32 23 18 

Vinst [SEK] - - - 6 430 36 960 

 

Investering år: 2015 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Ja 

Återbetalningstid [År] - - - 35 25 

Vinst [SEK] - - - - - 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Ja 

Återbetalningstid [År] - - 49 28 21 

Vinst [SEK] - - - - 22 210 

10 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - - 31 22 17 

Vinst [SEK] - - - 10 350 45 620 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - 36 22 17 14 

Vinst [SEK] - - 6 400 30 120 64 050 

 

  



12 [25] 
 

Realkalkylränta 7,5 %; Investeringsstöd 30 % 

Investering år: 2012 Återbetald inom 25 år Återbetalningstid [År] Vinst [SEK] 
Spotprisutveckling [%]    

2,72  Nej - - 

4,72  Nej - - 

6,72 Nej 57 - 

8,72 Nej 32 - 

10,72 Ja 24 4 370 

 
Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012  

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2014 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Ja 

Återbetalningstid [År] - - 47 28 21 

Vinst [SEK] - - - - 20 540 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - - 35 24 19 

Vinst [SEK] - - - 3 180 31 430 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - 66 27 20 17 

Vinst [SEK] - - - 16 870 42 550 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - 33 21 17 15 

Vinst [SEK] - - 8 440 28 730 53 950 

 

Investering år: 2015 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Ja 

Återbetalningstid [År] - - 43 26 20 

Vinst [SEK] - - - - 27 810 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - - 29 21 17 

Vinst [SEK] - - - 13 950 45 620 

10 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - 33 21 17 14 

Vinst [SEK] - - 8 790 30 120 64 050 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 35 20 16 13 12 

Vinst [SEK] - 7 210 23 340 48 710 76 790 

 

  



13 [25] 
 

Realkalkylränta 7,5 %; Investeringsstöd 45 % 

Investering år: 2012 Återbetald inom 25 år Återbetalningstid [År] Vinst [SEK] 
Spotprisutveckling [%]    

2,72  Nej - - 

4,72  Nej 57 - 

6,72 Nej 28 - 

8,72 Ja 21 12 130 

10,72 Ja 18 32 280 

 
Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012  

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2014 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - 49 25 19 16 

Vinst [SEK] - - - 20 700 48 200 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - 31 21 17 14 

Vinst [SEK] - - 8 440 28 730 59 780 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 45 22 17 15 13 

Vinst [SEK] - 3 970 19 610 37 290 65 700 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 24 18 15 13 11 

Vinst [SEK] 7 950 11 380 26 120 46 470 77 890 

 

Investering år: 2015 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - 47 24 18 15 

Vinst [SEK] - - 2 060 25 830 57 820 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - 26 18 15 13 

Vinst [SEK] - - 16 980 39 100 70 360 

10 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Ja Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 25 18 14 12 11 

Vinst [SEK] - 11 330 30 390 53 780 83 330 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 16 13 11 10 9 

Vinst [SEK] 13 640 24 540 42 510 64 500 98 820 

 

  



14 [25] 
 

Realkalkylränta 10 %; Investeringsstöd 0 % 

Investering år: 2012 Återbetald inom 25 år Återbetalningstid [År] Vinst [SEK] 
Spotprisutveckling [%]    

2,72  Nej - - 

4,72  Nej - - 

6,72 Nej - - 

8,72 Nej - - 

10,72 Nej 95 - 

 
Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012  

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2014 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - 54 

Vinst [SEK] - - - - - 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - 50 

Vinst [SEK] - - - - - 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - 40 

Vinst [SEK] - - - - - 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - 87 32 

Vinst [SEK] - - - - - 

 

Investering år: 2015 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - 54 

Vinst [SEK] - - - - - 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - 39 

Vinst [SEK] - - - - - 

10 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - 65 35 

Vinst [SEK] - - - - - 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Ja 

Återbetalningstid [År] - - - 35 23 

Vinst [SEK] - - - - 6 370 

 

  



15 [25] 
 

Realkalkylränta 10 %; Investeringsstöd 15 % 

Investering år: 2012 Återbetald inom 25 år Återbetalningstid [År] Vinst [SEK] 
Spotprisutveckling [%]    

2,72  Nej - - 

4,72  Nej - - 

6,72 Nej - - 

8,72 Nej - - 

10,72 Nej 58 - 

 
Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012  

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2014 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - 44 

Vinst [SEK] - - - - - 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - 36 

Vinst [SEK] - - - - - 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - 61 30 

Vinst [SEK] - - - - - 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Ja 

Återbetalningstid [År] - - - 39 25 

Vinst [SEK] - - - - - 

 

Investering år: 2015 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - 39 

Vinst [SEK] - - - - - 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - 65 35 

Vinst [SEK] - - - - - 

10 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Ja 

Återbetalningstid [År] - - - 35 23 

Vinst [SEK] - - - - 6 300 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - - 49 24 18 

Vinst [SEK] - - - 1 900 23 950 

 

  



16 [25] 
 

Realkalkylränta 10 %; Investeringsstöd 30 % 

Investering år: 2012 Återbetald inom 25 år Återbetalningstid [År] Vinst [SEK] 
Spotprisutveckling [%]    

2,72  Nej - - 

4,72  Nej - - 

6,72 Nej - - 

8,72 Nej - - 

10,72 Nej 38 - 

 
Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012  

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2014 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - 67 31 

Vinst [SEK] - - - - - 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - 43 26 

Vinst [SEK] - - - - - 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Ja 

Återbetalningstid [År] - - - 31 22 

Vinst [SEK] - - - - 8 860 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - - 47 24 18 

Vinst [SEK] - - - 1 790 22 340 

 

Investering år: 2015 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - 52 28 

Vinst [SEK] - - - - - 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Ja 

Återbetalningstid [År] - - - 33 22 

Vinst [SEK] - - - - 9 580 

10 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - - 42 23 17 

Vinst [SEK] - - - 3 890 27 910 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - - 23 17 14 

Vinst [SEK] - - 2 400 18 480 40 670 

 

  



17 [25] 
 

Realkalkylränta 10 %; Investeringsstöd 45 % 

Investering år: 2012 Återbetald inom 25 år Återbetalningstid [År] Vinst [SEK] 
Spotprisutveckling [%]    

2,72  Nej - - 

4,72  Nej - - 

6,72 Nej - - 

8,72 Nej 36 - 

10,72 Ja 25 - 

 
Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012  

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2014 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Ja 

Återbetalningstid [År] - - - 29 21 

Vinst [SEK] - - - - 11 970 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - - 41 23 18 

Vinst [SEK] - - - 3 660 22 340 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - - 27 19 15 

Vinst [SEK] - - - 12 380 33 480 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - 33 20 16 13 

Vinst [SEK] - - 6 520 20 480 42 260 

 

Investering år: 2015 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Ja 

Återbetalningstid [År] - - - 27 19 

Vinst [SEK] - - - - 20 110 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - - 30 20 16 

Vinst [SEK] - - - 10 410 32 010 

10 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - 33 19 15 13 

Vinst [SEK] - - 8 400 24 630 45 250 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Ja Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] 30 18 14 12 10 

Vinst [SEK] - 6 890 19 500 35 270 60 160 

 

  



18 [25] 
 

Realkalkylränta 12.5 %; Investeringsstöd 0 % 

Investering år: 2012 Återbetald inom 25 år Återbetalningstid [År] Vinst [SEK] 
Spotprisutveckling [%]    

2,72  Nej - - 

4,72  Nej - - 

6,72 Nej - - 

8,72 Nej - - 

10,72 Nej - - 

 
Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012  

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2014 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - - 

Vinst [SEK] - - - - - 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - - 

Vinst [SEK] - - - - - 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - - 

Vinst [SEK] - - - - - 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - - 

Vinst [SEK] - - - - - 

 

Investering år: 2015 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - - 

Vinst [SEK] - - - - - 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - - 

Vinst [SEK] - - - - - 

10 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - - 

Vinst [SEK] - - - - - 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - 39 

Vinst [SEK] - - - - - 

 

  



19 [25] 
 

Realkalkylränta 12.5 %; Investeringsstöd 15 % 

Investering år: 2012 Återbetald inom 25 år Återbetalningstid [År] Vinst [SEK] 
Spotprisutveckling [%]    

2,72  Nej - - 

4,72  Nej - - 

6,72 Nej - - 

8,72 Nej - - 

10,72 Nej - - 

 
Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012  

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2014 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - - 

Vinst [SEK] - - - - - 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - - 

Vinst [SEK] - - - - - 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - - 

Vinst [SEK] - - - - - 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - 49 

Vinst [SEK] - - - - - 

 

Investering år: 2015 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - - 

Vinst [SEK] - - - - - 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - - 

Vinst [SEK] - - - - - 

10 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - 40 

Vinst [SEK] - - - - - 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Ja 

Återbetalningstid [År] - - - - 25 

Vinst [SEK] - - - - - 

 

  



20 [25] 
 

Realkalkylränta 12.5 %; Investeringsstöd 30 % 

Investering år: 2012 Återbetald inom 25 år Återbetalningstid [År] Vinst [SEK] 
Spotprisutveckling [%]    

2,72  Nej - - 

4,72  Nej - - 

6,72 Nej - - 

8,72 Nej - - 

10,72 Nej - - 

 
Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012  

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2014 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - - 

Vinst [SEK] - - - - - 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - 56 

Vinst [SEK] - - - - - 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - 37 

Vinst [SEK] - - - - - 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - 27 

Vinst [SEK] - - - - - 

 

Investering år: 2015 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - 72 

Vinst [SEK] - - - - - 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - 36 

Vinst [SEK] - - - - - 

10 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Ja 

Återbetalningstid [År] - - - 60 24 

Vinst [SEK] - - - - 1 780 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - - - 25 17 

Vinst [SEK] - - - - 17 310 
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Realkalkylränta 12.5 %; Investeringsstöd 45 % 

Investering år: 2012 Återbetald inom 25 år Återbetalningstid [År] Vinst [SEK] 
Spotprisutveckling [%]    

2,72  Nej - - 

4,72  Nej - - 

6,72 Nej - - 

8,72 Nej - - 

10,72 Nej 51 - 

 
Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012  

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2014 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - 33 

Vinst [SEK] - - - - - 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - 93 26 

Vinst [SEK] - - - - - 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Ja 

Återbetalningstid [År] - - - 32 21 

Vinst [SEK] - - - - 7 070 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - - - 22 17 

Vinst [SEK] - - - 3 280 16 150 

 

Investering år: 2015 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - 29 

Vinst [SEK] - - - - - 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Ja 

Återbetalningstid [År] - - - 35 21 

Vinst [SEK] - - - - 7 640 

10 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - - 40 21 15 

Vinst [SEK] - - - 4 810 20 110 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Ja Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - - 19 15 12 

Vinst [SEK] - - 5 100 15 740 33 130 
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Realkalkylränta 15 %; Investeringsstöd 0 % 

Investering år: 2012 Återbetald inom 25 år Återbetalningstid [År] Vinst [SEK] 
Spotprisutveckling [%]    

2,72  Nej - - 

4,72  Nej - - 

6,72 Nej - - 

8,72 Nej - - 

10,72 Nej - - 

 
Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012  

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2014 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - - 

Vinst [SEK] - - - - - 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - - 

Vinst [SEK] - - - - - 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - - 

Vinst [SEK] - - - - - 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - - 

Vinst [SEK] - - - - - 

 

Investering år: 2015 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - - 

Vinst [SEK] - - - - - 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - - 

Vinst [SEK] - - - - - 

10 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - - 

Vinst [SEK] - - - - - 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - - 

Vinst [SEK] - - - - - 
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Realkalkylränta 15 %; Investeringsstöd 15 % 

Investering år: 2012 Återbetald inom 25 år Återbetalningstid [År] Vinst [SEK] 
Spotprisutveckling [%]    

2,72  Nej - - 

4,72  Nej - - 

6,72 Nej - - 

8,72 Nej - - 

10,72 Nej - - 

 
Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012  

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2014 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - - 

Vinst [SEK] - - - - - 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - - 

Vinst [SEK] - - - - - 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - - 

Vinst [SEK] - - - - - 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - - 

Vinst [SEK] - - - - - 

 

Investering år: 2015 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - - 

Vinst [SEK] - - - - - 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - - 

Vinst [SEK] - - - - - 

10 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - - 

Vinst [SEK] - - - - - 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - - 

Vinst [SEK] - - - - - 
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Realkalkylränta 15 %; Investeringsstöd 30 % 

Investering år: 2012 Återbetald inom 25 år Återbetalningstid [År] Vinst [SEK] 
Spotprisutveckling [%]    

2,72  Nej - - 

4,72  Nej - - 

6,72 Nej - - 

8,72 Nej - - 

10,72 Nej - - 

 
Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012  

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2014 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - - 

Vinst [SEK] - - - - - 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - - 

Vinst [SEK] - - - - - 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - - 

Vinst [SEK] - - - - - 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - - 

Vinst [SEK] - - - - - 

 

Investering år: 2015 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - - 

Vinst [SEK] - - - - - 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - - 

Vinst [SEK] - - - - - 

10 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - - 

Vinst [SEK] - - - - - 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - 27 

Vinst [SEK] - - - - - 
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Realkalkylränta 15 %; Investeringsstöd 45 % 

Investering år: 2012 Återbetald inom 25 år Återbetalningstid [År] Vinst [SEK] 
Spotprisutveckling [%]    

2,72  Nej - - 

4,72  Nej - - 

6,72 Nej - - 

8,72 Nej - - 

10,72 Nej - - 

 
Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012  

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2014 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - - 

Vinst [SEK] - - - - - 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - - 

Vinst [SEK] - - - - - 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - 41 

Vinst [SEK] - - - - - 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Ja 

Återbetalningstid [År] - - - - 25 

Vinst [SEK] - - - - - 

 

Investering år: 2015 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - - 

Vinst [SEK] - - - - - 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Nej 

Återbetalningstid [År] - - - - 40 

Vinst [SEK] - - - - - 

10 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Nej Ja 

Återbetalningstid [År] - - - - 22 

Vinst [SEK] - - - - 3 300 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej Nej Nej Ja Ja 

Återbetalningstid [År] - - - 21 15 

Vinst [SEK] - - - 2 870 14 890 
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Bilaga 4 – Samtliga resultat för typvillan 

Här presenteras resultaten av de utförda beräkningarna för den konstruerade teoretiska typvillan. 

Beräkningarna har utförts med en realkalkylränta på 2,5 till 7,5 procent, med ett solcellstöd på 0 till 

45 procent samt vid investeringsåren 2012, 2014, 2016, 2018 och 2020 med ett prisfall på produkt S1 

om 0 till 15 procent. Samtliga beräkningar har även gjorts vid för en spotprisutveckling om 6,72 

procent   2 procentenheter.  

Realkalkylränta 2,5 %; Investeringsstöd 0 % ;  
[Vid Försäljning; Utan försäljning; Med Nettodebitering] 

Investering år: 2012 Återbetald inom 25 år Återbetalningstid [År] Vinst [1000 SEK] 
Spotprisutveckling [%]    

2,72  Nej ; Nej; Nej 59; 53; 37 - ; ; - 

4,72  Nej ; Nej; Nej 34; 33; 27 - ; ; - 

6,72 Nej ; Nej; Ja 26; 26; 22 - ; - ; 25,88 

8,72 Ja ; Ja; Ja 22; 22; 19 36,02 ; 33.99; 76,54 

10,72 Ja ; Ja; Ja 19; 19; 17 104,6 ; 97,88; 143,2 

 

Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012 

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2014 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 60; 55; 39 33; 32; 27 25; 25; 21 20; 20; 18 17; 18; 16 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; 35,95 65,53; 61,62; 97,30 155,3; 128,8; 181,4 

5 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Ja Ja ; Ja; Ja Ja ; Ja; Ja Ja ; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 45; 41; 31 28; 28; 23 22 ; 22; 19 18 ; 19; 17 16 ; 16; 15 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; 11,56 24,99; 23,85; 55,55 90,79; 73,74; 110,4 171,7; 160,4; 198,4 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 35; 32; 25 24; 24; 20 20; 19; 17 17; 17; 15 15; 15; 14 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - 5,160; 5,050; 30,47 42,09; 48,93; 75,30 103,1; 97,41; 136,5 187,5; 175,4; 214,9 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja ; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 28; 26; 21 21; 20; 17 18; 17; 15 15; 15; 14 14 ; 14; 12 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; 15,66 21,00; 26,76; 52,41 59,87; 66,27; 95,24 127,0; 120,4; 149,3 202,8; 190,0; 246,5 
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Investering år: 2016 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 62; 57; 40 32; 32; 26 23; 23; 20 19; 19; 17 16; 16; 15 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - 18,22; 17,26; 48,46 86,73; 81,17; 121,4 198,8; 184,7; 228,1 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 37; 34; 26 24; 24; 20 19; 19; 16 16; 16; 14 14; 14; 12 

Vinst [1000 SEK] - ; ; - 5,410; 5,260; 30,73 53,78; 51,23; 89,49 127,7; 120,1; 164,2 234,7; 218,6; 282,8 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 24; 22; 18 18; 18; 15 15; 15; 13 13; 13; 12 11; 11; 10 

Vinst [1000 SEK] 3,210; 10,14; 29,87 39,99; 39,25; 68,07 91,89; 88,20; 121,4 166,5; 157,3; 191,8 283,8; 265,4; 316,6 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 17; 16; 14 14; 14; 12 12; 12; 11 11; 11; 9 9; 9; 9 

Vinst [1000 SEK] 30,43; 36,32; 54,19 67,78; 66,96; 93,20 120,7; 116,4; 143,0 191,3; 181,4; 232,0 313,9; 294,5; 332,8 

Investering år: 2018 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 63; 59; 42 31; 31; 26 22; 22; 19 17; 18; 16 14; 15; 13 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - 29,65; 27,98; 62,76 127,4; 105,3; 150,3 272,6; 233,6; 306,0 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 30; 29; 23 21; 20; 17 16; 16; 14 13; 13; 12 11; 12; 10 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; 7,610 23,05; 28,17; 52,31 87,65; 83,39; 116,9 185,3; 174,0; 211,8 329,1; 288,9; 364,4 

10 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 17; 17; 14 14; 14; 12 12; 12; 10 10; 10; 9 9; 9; 8 

Vinst [1000 SEK] 29,01; 29,54; 52,06 68,86; 67,55; 94,06 128,5; 123,1; 162,4 226,1; 213,3; 255,7 363,5; 339,0; 400,5 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 11; 11; 10 10; 9; 8 8; 8; 7 7; 7; 7 7; 7; 6 

Vinst [1000 SEK] 62,30; 63,71; 80,15 99,96; 107,0; 131,2 169,9; 164,0; 197,5 265,2; 251,5; 284,3 395,8; 370,1; 434,7 

Investering år: 2020 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 64; 62; 44 30; 30; 25 21; 21; 19 16; 16; 15 13; 13; 12 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - 42,08; 40,34; 67,99 160,0; 148,9; 184,6 340,3; 314,4; 377,8 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 26; 25; 20 18; 18; 15 14; 14; 12 11; 11; 10 9; 10; 9 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; 20,05 43,02; 41,68; 69,06 115,5; 109,6; 148,0 237,5; 222,4; 267,3 422,5; 373,5; 442,3 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 13; 13; 11 11; 11; 9 9; 9; 8 8; 8; 7 7; 7; 6 

Vinst [1000 SEK] 48,77; 49,56; 70,39 93,83; 91,88; 123,2 170,3; 162,9; 196,7 281,2; 264,5; 314,3 459,4; 427,2; 501,1 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 
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Återbetalningstid [År] 8; 8; 7 7; 7; 6 6; 6; 5 5; 5; 5 5; 5; 4 

Vinst [1000 SEK] 80,33; 81,97; 101,6 127,9; 126,1; 153,3 203,7; 195,8; 234,1 323,1; 305,3; 344,8 493,9; 460,5; 537,6 

Realkalkylränta 2,5 %; Investeringsstöd 15 % ;  
[Vid Försäljning; Utan försäljning; Med Nettodebitering] 

Investering år: 2012 Återbetald inom 25 år Återbetalningstid [År] Vinst [1000 SEK] 
Spotprisutveckling [%]    

2,72  Nej; Nej; Nej 38; 35; 26 - ; - ; - 

4,72  Nej; Nej; Ja 27; 26; 22 - ; - ; 17,68 

6,72 Ja; Ja; Ja 22; 21; 19 23,67; 30,82; 53,54 

8,72 Ja; Ja; Ja 19; 19; 17 71,06; 67,43; 101,0 

10,72 Ja; Ja; Ja 17; 17; 15 134,7; 126,5; 173,7 

 

Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012 

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2014 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 39; 36; 28 26; 25; 21 21; 21; 18 18; 18; 16 15; 16; 14 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; 23,47 33,20; 31,73; 65,40 90,79; 85,67; 123,5 187,5; 160,4; 214,9 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 31; 29; 23 23; 22; 19 19; 18; 16 16; 16; 14 14; 14; 13 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; 7,570 10,38; 15,37; 37,62 50,98; 57,58; 85,24 115,1; 109,0; 149,3 202,1; 190,0; 231,0 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 26; 24; 19 20; 19; 16 17; 16; 15 15; 15; 13 13; 13; 12 

Vinst [1000 SEK] - ; 3,260; 26,19 27,16; 33,00; 60,06 68,77; 75,00; 95,24 127,0; 120,4; 162,0 217,5; 204,2; 246,5 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 21; 20; 16 17; 17; 14 15; 15; 13 13; 13; 12 12; 12; 11 

Vinst [1000 SEK] 13,37; 18,19; 43,60 46,40; 45,94; 75,94 86,64; 83,79; 115,5 150,1; 142,9; 174,6 231,8; 217,9; 261,7 

 

Investering år: 2016 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 40; 37; 29 25; 25; 21 19; 20; 17 16; 16; 15 14; 14; 13 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; 24,04 53,78; 42,80; 78,96 127,7; 120,1; 150,1 234,7; 218,6; 265,2 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 27; 25; 20 19; 19; 16 16; 16; 14 14; 14; 12 12; 12; 11 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; 19,95 33,39; 32,71; 60,80 82,35; 78,90; 110,7 153,8; 145,1; 191,8 268,0; 205,3; 299,9 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 18; 17; 15 15; 15; 13 13; 13; 11 11; 11; 10 10; 10; 9 

Vinst [1000 SEK] 25,57; 31,13; 47,75 60,62; 59,78; 84,62 111,0; 107,0; 143,0 191,3; 181,4; 218,7 299,1; 280,1; 332,8 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 14; 13; 11 12; 11; 10 10; 10; 9 9; 9; 8 8; 8; 7 

Vinst [1000 SEK] 46,22; 53,25; 75,13 82,61; 89,62; 111,0 140,1; 135,7; 165,0 215,4; 205,0; 245,3 328,3; 308,5; 364,0 

  



4 [24] 
 

Investering år: 2018 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Ja; Ja; Nej Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 41; 39; 30 25; 25; 21 18; 19; 16 15; 15; 14 13; 13; 12 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; 25,40 68,03; 55,46; 94,44 156,9; 146,9; 181,5 292,1; 271,1; 326,1 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 23; 21; 17 17; 16; 14 14; 14; 12 11; 12; 10 10; 10; 9 

Vinst [1000 SEK] 6,590; 13,79; 33,70 47,20; 53,06; 76,79 108,1; 103,2; 139,5 212,8; 187,3; 241,2 346,6; 322,8; 382,8 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 14; 13; 12 12; 11; 10 10; 10; 9 9; 9; 8 8; 8; 7 

Vinst [1000 SEK] 44,68; 51,38; 65,55 84,07; 90,62; 112,2 149,1; 143,4; 174,0 239,4; 226,2; 270,1 379,9; 354,7; 417,9 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 10; 9; 8 8; 8; 7 7; 7; 6 6; 6; 6 6; 6; 5 

Vinst [1000 SEK] 68,66; 77,12; 95,98 116,6; 115,5; 141,1 180,4; 174,4; 209,4 278,0; 264,0; 298,4 411,2; 385,1; 451,2 

Investering år: 2020 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 42; 40; 31 24; 24; 21 17; 18; 16 14; 14; 13 11; 12; 11 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - 5,950; 5,720; 26,47 84,34; 69,92; 101,1 191,4; 178,5; 218,5 382,9; 334,8; 400,0 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 20; 19; 16 15; 14; 13 12; 12; 10 10; 10; 9 8; 8; 8 

Vinst [1000 SEK] 17,42; 21,46; 38,67 62,54; 68,33; 86,30 137,4; 130,7; 172,2 252,3; 236,6; 283,2 441,2; 409,8; 462,5 

10 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 11; 11; 9 9; 9; 8 8; 8; 7 7; 7; 6 6; 6; 5 

Vinst [1000 SEK] 60,65; 61,73; 85,37 110,5; 108,6; 133,0 181,4; 173,8; 209,1 295,4; 278,2; 329,6 476,9; 444,1; 519,6 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 7; 7; 6 6; 6; 5 5; 5; 5 5; 5; 4 4; 4; 4 

Vinst [1000 SEK] 87,43; 89,30; 110,2 137,0; 135,2; 163,9 214,9; 207,0; 234,1 323,1; 305,3; 359,9 510,5; 476,5; 537,6 
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Realkalkylränta 2,5 %; Investeringsstöd 30 % ;  
[Vid Försäljning; Utan försäljning; Med Nettodebitering] 

Investering år: 2012 Återbetald inom 25 år Återbetalningstid [År] Vinst [1000 SEK] 
Spotprisutveckling [%]    

2,72  Nej; Ja; Ja 26; 23; 19 - ; 6,620; 28,07 

4,72  Ja; Ja; Ja 21; 20; 17 21,50; 27,29; 52,73 

6,72 Ja; Ja; Ja 18; 17; 15 56,90; 63,38; 91,14 

8,72 Ja; Ja; Ja 16; 16; 14 104,3; 99,49; 136,6 

10,72 Ja; Ja; Ja 14; 14; 13 176,1; 166,2; 202,4 

 

Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012 

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2014 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 26; 24; 20 20; 20; 17 17; 17; 15 15; 15; 13 13; 13; 12 

Vinst [1000 SEK] - ; 3,260; 20,82 27,16; 26,76; 52,41 68,77; 66,27; 
95,24 

127,0; 120,4; 162,0 217,5; 204,2; 246,5 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 22; 20; 17 18; 17; 15 15; 15; 13 14; 13; 12 12; 12; 11 

Vinst [1000 SEK] 9,860; 18,19; 37,56 39,85; 45,94; 67,91 86,64; 83,79; 115,5 138,6; 142,9; 174,6 231,8; 217,9; 261,7 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 19; 18; 15 16; 15; 13 14; 13; 12 12; 12; 11 11; 11; 10 

Vinst [1000 SEK] 22,07; 27,70; 49,88 53,08; 59,51; 84,18 95,62; 101,6; 125,7 161,5; 154,0; 187,0 245,7; 231,3; 276,5 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 16; 15; 13 14; 13; 12 12; 12; 11 11; 11; 10 10; 10; 9 

Vinst [1000 SEK] 36,98; 43,50; 63,22 66,90; 73,80; 92,63 113,7; 110,6; 136,0 172,7; 165,0; 199,4 259,1; 244,4; 290,9 

 

Investering år: 2016 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 27; 25; 20 20; 19; 17 16; 16; 14 14; 14; 12 12; 12; 11 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; 19,95 27,66; 32,71; 52,27 82,35; 78,90; 110,7 153,8; 145,1; 191,8 268,0; 250,3; 299,9 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 19; 18; 15 15; 15; 13 13; 13; 12 11; 11; 10 10; 10; 9 

Vinst [1000 SEK] 20,88; 26,14; 47,75 60,62; 59,78; 84,62 111,0; 107,0; 132,1 191,3; 181,4; 218,7 299,1; 280,1; 332,8 

10 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 14; 14; 12 12; 12; 10 11; 10; 9 9; 9; 8 9; 9; 8 

Vinst [1000 SEK] 46,22; 47,37; 67,87 82,61; 81,87; 111,0 130,3; 135,7; 165,0 215,4; 205,0; 245,3 313,9; 294,5; 348,6 

15 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 11; 10; 9 10; 9; 8 9; 8; 8 8; 8; 7 7; 7; 6 

Vinst [1000 SEK] 64,01; 72,42; 90,56 98,13; 105,6; 129,8 149,9; 155,3; 176,1 227,3; 216,7;258,4 342,3; 322,1; 379,1 
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Investering år: 2018 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 28; 26; 21 19; 19; 16 15; 15; 13 13; 13; 12 11; 11; 10 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; 15,73 34,98; 34,05; 60,29 97,85; 93,26; 128,2 185,3; 174,0; 211,8 329,1; 306,1; 364,5 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 17; 16; 15 13; 13; 12 11; 11; 10 10; 10; 9 8; 9; 8 

Vinst [1000 SEK] 29,01; 34,67; 52,06 76,38; 75,05; 94,06 138,8; 133,2; 162,4 226,1; 213,3; 255,7 379,9; 339,0; 400,5 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 11; 11; 9 10; 9; 8 8; 8; 7 7; 7; 7 6; 7; 6 

Vinst [1000 SEK] 62,30; 63,71; 87,91 99,96; 107,0; 131,2 169,9; 164,0; 197,5 265,2; 251,5; 284,3 411,2; 370,1; 434,7 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 8; 7; 7 7; 7; 6 6; 6; 5 5; 5; 5 5; 5; 4 

Vinst [1000 SEK] 82,18; 91,68; 104,4 125,2; 124,3; 151,2 191,0; 185,0; 221,5 290,6; 276,5; 312,5 426,2; 399,7; 467,4 

Investering år: 2020 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 29; 27; 22 19; 19; 16 14; 15; 13 12; 12; 11 10; 10; 9 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; 11,64 36,66; 35,48; 61,69 151,5; 99,03; 136,0 222,4; 208,0; 251,3 403,1; 373,5; 442,3 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 15; 14; 12 12; 12; 10 10; 10; 9 8; 8; 7 7; 7; 6 

Vinst [1000 SEK] 37,78; 43,84; 63,33 85,76; 83,84; 113,7 159,3; 152,1; 184,4 281,2; 264,5; 314,3 459,4; 427,2; 501,1 

10 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 9; 9; 8 8; 7; 7 7; 7; 6 6; 6; 5 5; 5; 5 

Vinst [1000 SEK] 73,51; 74,95; 93,32 119,1; 126,1; 143,0 192,5; 184,7; 221,5 309,3; 291,8; 344,8 493,9; 460,5; 519,6 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 6; 6; 5 5; 5; 4 4; 4; 4 4; 4; 4 3; 4; 3 

Vinst [1000 SEK] 94,83; 96,94; 119,2 146,2; 144,6; 174,7 226,2; 218,3; 246,9 336,8; 318,7; 359,9 526,5; 476,5; 555,2 
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Realkalkylränta 2,5 %; Investeringsstöd 45 % ;  
[Vid Försäljning; Utan försäljning; Med Nettodebitering] 

Investering år: 2012 Återbetald inom 25 år Återbetalningstid [År] Vinst [1000 SEK] 
Spotprisutveckling [%]    

2,72  Ja; Ja; Ja 18; 17; 14 28,43; 34,42; 58,73 

4,72  Ja; Ja; Ja 16; 15; 13 52,72; 59,42; 84,00 

6,72 Ja; Ja; Ja 14; 14; 12 90,51; 88,42; 120,2 

8,72 Ja; Ja; Ja 13; 13; 11 136,0; 130,6; 171,4 

10,72 Ja; Ja; Ja 12; 12; 11 201,5; 190,9; 229,8 

 

Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012 

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2014 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 18; 17; 14 15; 15; 13 13; 13; 12 12; 12; 11 11; 11; 10 

Vinst [1000 SEK] 26,98; 32,75; 56,41 59,91; 59,51; 84,18 104,6; 101,6; 125,7 161,5; 154,0; 187,0 245,7; 231,3; 276,5 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 16; 15; 13 14; 13; 11 12; 12; 10 11; 11; 10 10; 10; 9 

Vinst [1000 SEK] 36,98; 43,50; 63,22 66,90; 73,80; 101,3 113,7; 110,6; 146,5 172,7; 165,0; 199,4 259,1; 244,4; 290,9 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 14; 13; 11 12; 12; 10 11; 11; 9 10; 10; 9 9; 9; 8 

Vinst [1000 SEK] 47,81; 55,18; 77,67 81,38; 81,23; 110,2 122,8; 119,7; 157,0 183,8; 175,9; 211,7 272,2; 257,2; 305,1 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 12; 11; 10 11; 10; 9 10; 9; 8 9; 9; 8 8; 8; 7 

Vinst [1000 SEK] 59,55; 67,87; 85,34 88,88; 96,71; 119,3 132,0; 138,3; 167,7 194,7; 186,8; 224,0 284,9; 269,7; 318,9 

 

Investering år: 2016 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 18; 17; 15 15; 14; 13 13; 13; 11 11; 11; 10 10; 10; 9 

Vinst [1000 SEK] 25,57; 31,13; 47,75 60,62; 66,96; 84,62 111,0; 107,0; 143,0 191,3; 181,4; 218,7 299,1; 280,1; 332,8 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 14; 13; 11 12; 12; 10 10; 10; 9 9; 9; 8 8; 8; 8 

Vinst [1000 SEK] 46,22; 53,22; 75,13 82,61; 81,87; 111,0 140,1; 135,7; 165,0 215,4; 205,0; 245,3 328,3; 308,5; 348,6 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 11; 10; 9 10; 9; 8 8; 8; 7 8; 8; 7 7; 7; 6 

Vinst [1000 SEK] 64,01; 72,42; 90,56 98,13; 105,8; 129,8 159,7; 155,3; 187,4 227,3; 216,7; 258,4 342,3; 322,1; 379,1 

15 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 8; 8; 7 8; 7; 7 7; 7; 6 6; 6; 6 6; 6; 5 

Vinst [1000 SEK] 84,08; 86,59; 107,3 114,4; 122,8; 139,5 169,6; 165,3; 198,8 250,8; 240,0;271,5 356,0; 335,6; 393,9 
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Investering år: 2018 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 18; 17; 15 14; 14; 12 12; 12; 11 10; 10; 9 9; 9; 8 

Vinst [1000 SEK] 24,96; 29,54; 45,70 68,86; 67,55; 94,06 128,5; 123,1; 151,0 226,1; 213,3; 255,7 363,5; 339,0; 400,5 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 12; 12; 10 10; 10; 9 9; 9; 8 8; 8; 7 7; 7; 6 

Vinst [1000 SEK] 56,19; 57,42; 80,15 99,96; 98,71; 121,6 159,5; 153,6; 185,7 252,4; 238,9; 284,3 395,8; 370,1; 434,7 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 9; 8; 7 8; 7; 7 7; 7; 6 6; 6; 5 5; 5; 5 

Vinst [1000 SEK] 75,28; 84,25; 104,4 116,6; 124,3; 141,1 180,4; 174,4; 209,4 278,0; 264,0; 312,5 426,2; 399,7; 451,2 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 6; 6; 5 6; 5; 5 5; 5; 4 4; 4; 4 4; 4; 4 

Vinst [1000 SEK] 96,82; 99,43; 122,2 134,1; 142,5; 161,7 201,6; 195,7; 233,7 303,1; 288,9; 326,5 440,9; 414,1; 467,4 

Investering år: 2020 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 19; 18; 15 14; 14; 12 11; 11; 10 9; 10; 9 8; 8; 7 

Vinst [1000 SEK] 21,24; 25,47; 43,73 70,13; 68,33; 95,21 148,3; 141,4; 172,2 266,9; 236,6; 283,2 441,2; 409,8; 482,0 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 11; 11; 9 9; 9; 8 8; 8; 7 7; 7; 6 6; 6; 5 

Vinst [1000 SEK] 60,65; 61,73; 85,37 110,5; 108,6; 133,0 181,4; 173,8; 209,1 295,4; 278,2; 329,6 476,9; 444,1; 519,6 

10 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 7; 7; 6 6; 6; 5 5; 5; 5 5; 5; 4 4; 4; 4 

Vinst [1000 SEK] 87,43; 89,30; 110,2 137,0; 135,2; 163,9 214,9; 207,0; 234,1 323,1; 305,3; 359,9 510,5; 476,5; 537,6 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 5; 4; 4 4; 4; 4 4; 4; 3 3; 3; 3 3; 3; 3 

Vinst [1000 SEK] 102,5; 113,2; 128,5 155,7; 154,2; 174,7 226,2; 218,3; 259,7 350,3; 332,1; 374,9 526,5; 492,2; 555,2 
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Realkalkylränta 5,0 %; Investeringsstöd 0 % ;  
[Vid Försäljning; Utan försäljning; Med Nettodebitering] 

Investering år: 2012 Återbetald inom 25 år Återbetalningstid [År] Vinst [1000 SEK] 
Spotprisutveckling [%]    

2,72  Nej; Nej; Nej - ; - ; - - ; - ; - 

4,72  Nej; Nej; Nej - ; - ; 60 - ; - ; - 

6,72 Nej; Nej; Nej 41; 41; 34 - ; - ; - 

8,72 Nej; Nej; Nej 29; 30; 26 - ; - ; - 

10,72 Ja; Ja; Ja 24; 24; 22 10,34; 9,600; 32,41 

 

Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012 

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2014 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; ; - - ; 61; 56 37; 38; 31 27; 27; 23 21; 22; 19 

Vinst [1000 SEK] - ; 30,58; - - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; 15,81 46,99; 33,01; 73,55 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; - 62; 61; 41 32; 32; 27 24; 24; 21 19; 20; 18 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; - 7,480; 7,000; 31,61 69,95; 54,41; 85,49 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; - 44; 43; 31 27; 27; 23 21; 21; 19 18; 18; 16 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; 10,01 29,80; 27,96; 48,56 81,16; 75,63; 109,0 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; 40 33; 32; 24 23; 23; 19 19; 19; 16 16; 16; 14 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; 3,140 9,270; 8,840; 32,37 45,52; 42,89; 74,50 103,1; 96,37; 132,1 

 

Investering år: 2016 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; - 88; 96; 52 34; 35; 29 24; 25; 21 19; 20; 18 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; - 8,470; - ; 35,54 80,97; 63,07; 98,33 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Ja; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; - 42; 41; 31 25; 26; 21 19; 20; 17 16; 16; 14 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; 22,06 50,38; 39,31; 72,29 119,4; 110,9; 151,7 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 66; 51; 30 26; 25; 20 19; 19; 16 15; 15; 14 13; 13; 12 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; 17,68 31,28; 29,80; 54,15 85,87; 80,94; 101,4 156,1; 145,7; 177,6 

15 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 25; 23; 17 18; 17; 14 14; 14; 12 12; 12; 11 11; 11; 10 

Vinst [1000 SEK] - ; 3,680; 21,41 23,63; 27,52; 47,64 62,95; 60,58; 84,23 113,1; 107,1; 131,5 179,9; 168,5; 203,1 

  



10 [24] 
 

Investering år: 2018 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; - 74; 81; 49 31; 32; 27 22; 22; 20 17; 18; 16 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; - 28,65; 26,61; 50,00 124,1; 101,3; 144,7 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; 51 31; 31; 24 20; 21; 17 16; 16; 14 13; 13; 12 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; 3,410 28,15; 21,12; 49,63 85,63; 80,09; 112,0 181,1; 168,2; 204,6 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 27; 25; 19 18; 17; 14 14; 14; 12 11; 11; 10 10; 10; 9 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; 14,24 24,21; 27,53; 47,92 66,98; 63,99; 88,87 135,9; 128,2; 156,2 221,9; 206,9; 248,0 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 14; 13; 11 11; 11; 9 9; 9; 8 8; 8; 7 7; 7; 6 

Vinst [1000 SEK] 28,04; 32,75; 47,79 59,81; 59,03; 81,51 105,5; 101,8; 124,8 167,0; 158,4; 190,8 261,5; 245,0; 290,9 

Investering år: 2020 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; - 65; 71; 46 28; 30; 25 20; 20; 18 15; 16; 14 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; - 53,84; 49,92; 78,76 178,2; 149,4; 202,8 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; 35 25; 25; 20 17; 17; 15 13; 13; 12 10; 11; 10 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; 19,16 50,26; 47,49; 68,46 129,0; 120,6; 148,3 257,8; 224,5; 269,9 

10 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 18; 16; 13 13; 13; 11 10; 10; 9 8; 9; 8 7; 7; 7 

Vinst [1000 SEK] 14,88; 20,58; 35,96 49,15; 48,0; 67,86 103,9; 99,33; 122,0 185,9; 164,0; 197,9 303,1; 282,3; 318,6 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 9; 9; 8 8; 7; 7 6; 6; 6 6; 6; 5 5; 5; 4 

Vinst [1000 SEK] 49,78; 50,79; 64,25 80,84; 87,01; 98,68 140,0; 135,0; 152,7 209,3; 197,9; 236,7 332,7; 310,8; 366,6 
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Realkalkylränta 5,0 %; Investeringsstöd 15 % ;  
[Vid Försäljning; Utan försäljning; Med Nettodebitering] 

Investering år: 2012 Återbetald inom 25 år Återbetalningstid [År] Vinst [1000 SEK] 
Spotprisutveckling [%]    

2,72  Nej; Nej; Nej - ; - ; - - ; - ; - 

4,72  Nej; Nej; Nej 55; 52; 36 - ; - ; - 

6,72 Nej; Nej; Nej 32; 32; 26 - ; -; - 

8,72 Ja; Ja; Ja 24; 25; 21 6,620; - ; 14,29 

10,72 Ja; Ja; Ja 21; 21; 18 40,90; 38,17; 32,41 

 

Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012 

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2014 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; - 50; 49; 35 29; 29; 24 22; 22; 20 18; 19; 17 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; 4,960 22,38; 20,98; 40,06 81,16; 65,08; 97,30 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; 56 38; 37; 28 25; 25; 21 20; 20; 17 17; 17; 15 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; 20,41 37,64; 35,40; 65,77 92,21; 86,05; 120,6 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; 69; 33 30; 29; 22 22; 21; 18 18; 18; 15 15; 15; 14 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; 9,800 14,02; 18,02; 38,60 553,43; 50,43; 83,32 113,9; 106,6; 132,1 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 41; 34; 23 24; 23; 18 19; 18; 16 16; 16; 14 14; 14; 12 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; 4,190 2,820; 5,640; 26,59 29,70; 33,98; 51,62 69,40; 65,73; 92,25 124,5; 116,8; 154,9 

 

Investering år: 2016 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; - 47; 47; 34 27; 27; 23 20; 21; 18 16; 17; 15 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; 10,83 42,04; 31,46; 62,76 1194; 99,09; 138,5 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; 36 29; 28; 22 20; 20; 17 16; 16; 14 14; 14; 12 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; 10,20 25,85; 24,59; 47,16 76,93; 72,39; 101,4 144,0; 134,2; 177,6 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 30; 27; 20 19; 19; 16 15; 15; 13 13; 13; 11 11; 11; 10 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; 11,49 19,45; 19,05; 36,51 56,29; 54,06; 76,37 103,9; 98,30; 131,5 179,9; 168,5; 203,1 

15 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 18; 16; 14 14; 14; 12 12; 12; 10 10; 10; 9 9; 9; 8 

Vinst [1000 SEK] 15,14; 22,17; 34,06 42,32; 41,83; 59,89 76,83; 74,23; 100,8 131,6; 125,2; 152,2 203,3; 191,0; 228,6 
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Investering år: 2018 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; - 43; 44; 32 25; 25; 21 18; 19; 16 15; 15; 14 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; 23,89 66,36; 53,09; 90,51 153,0; 141,7; 175,0 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 49; 42; 27 23; 23; 18 17; 17; 14 13; 14; 12 11; 11; 10 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - 6,320; 6,120; 26,80 46,16; 43,84; 72,51 115,6; 99,05; 133,8 208,5; 194,1; 233,6 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 19; 17; 14 14; 14; 12 11; 11; 10 10; 10; 9 8; 8; 8 

Vinst [1000 SEK] 12,28; 17,69; 32,68 42,94; 42,15; 60,40 89,45; 85,96; 106,2 146,2; 138,1; 167,5 248,4; 232,3; 262,3 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 11; 10; 9 9; 9; 8 8; 8; 7 7; 7; 6 6; 6; 6 

Vinst [1000 SEK] 40,93; 46,91; 59,60 72,44; 71,75; 89,27 113,9; 110,1; 134,5 177,6; 168,8; 202,8 274,5; 257,6; 290,9 

Investering år: 2020 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; - 41; 42; 31 23; 24; 20 17; 17; 15 13; 14; 12 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - 11,99; 5,580; 32,66 85,66; 79,65; 112,3 210,8; 179,7; 236,7 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 34; 31; 22 19; 19; 15 14; 14; 12 11; 11; 10 9; 9; 8 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; 6,530 21,35; 20,66; 42,36 71,48; 67,83; 94,12 151,5; 142,1; 172,8 273,0; 253,6; 302,4 

10 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 13; 13; 11 11; 10; 9 9; 9; 8 7; 7; 7 6; 6; 6 

Vinst [1000 SEK] 31,00; 31,52; 46,21 60,96; 66,07; 82,52 112,5; 107,8; 131,9 197,6; 186,4; 210,6 317,9; 296,6; 334,6 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 8; 7; 6 6; 6; 6 6; 6; 5 5; 5; 4 4; 4; 4 

Vinst [1000 SEK] 55,27; 62,49; 78,36 95,75; 94,72; 107,4 140,0; 135,0; 163,6 221,3; 209,6; 250,1 347,3; 325,0; 366,6 
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Realkalkylränta 5,0 %; Investeringsstöd 30 % ;  
[Vid Försäljning; Utan försäljning; Med Nettodebitering] 

Investering år: 2012 Återbetald inom 25 år Återbetalningstid [År] Vinst [1000 SEK] 
Spotprisutveckling [%]    

2,72  Nej; Nej; Nej - ; 71; 33 - ; - ; - 

4,72  Nej; Nej; Ja 32; 31; 23 - ; - ; 6,170 

6,72 Ja; Ja; Ja 24; 23; 20 4,220; 8,170; 25,49 

8,72 Ja; Ja; Ja 20; 20; 17 34,25; 32,45; 60,18 

10,72 Ja; Ja; Ja 17; 17; 15 79,99; 75,14; 105,6 

 

Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012 

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2014 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; 100; 35 31; 30; 23 22; 22; 18 18; 18; 16 15; 16; 14 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; 6,410 12,02; 13,38; 38,60 53,43; 50,43; 74,50 113,9; 96,37; 132,1 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 47; 39; 25 25; 24; 19 19; 19; 16 16; 16; 14 14; 14; 13 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; 2,760; 21,97 29,70; 28,51; 51,62 69,38; 65,73; 92,25 124,5; 116,8; 143,5 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 30; 27; 20 21; 20; 16 17; 17; 14 14; 14; 13 13; 13; 11 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; 12,01 11,93; 15,41; 36,52 41,09; 39,61; 65,44 85,57; 81,38; 101,3 135,0; 126,9; 166,3 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 22; 20; 16 17; 17; 14 15; 14; 12 13; 13; 11 11; 11; 10 

Vinst [1000 SEK] 5,540; 10,50; 26,62 27,82; 27,55; 47,45 53,10; 57,56; 80,17 93,78; 89,36; 119,8 155,9; 146,9; 177,6 

 

Investering år: 2016 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; 37 30; 29; 23 21; 21; 17 16; 17; 15 14; 14; 13 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; 6,670 20,51; 19,49; 47,16 76,93; 63,91; 91,60 144,0; 134,2; 164,7 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 32; 29; 21 20; 20; 16 16; 16; 14 13; 13; 12 11; 12; 10 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; 8,920 15,91; 15,56; 36,51 49,80; 47,74; 68,74 103,9; 98,30; 121,3 179,9; 157,1; 203,1 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 19; 17; 14 15; 14; 12 12; 12; 11 11; 11; 9 9; 9; 8 

Vinst [1000 SEK] 12,18; 18,72; 34,06 37,32; 41,83; 59,89 76,83; 74,23; 92,36 122,3; 116,1; 152,2 203,3; 191,0; 228,6 

15 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 13; 12; 10 11; 11; 9 10; 9; 8 9; 8; 8 8; 8; 7 

Vinst [1000 SEK] 33,11; 38,45; 55,18 58,77; 58,41; 80,68 91,53; 96,47; 118,4 141,1; 143,9; 162,9 214,9; 202,3; 241,3 
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Investering år: 2018 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; 40 28; 28; 22 19; 19; 16 15; 15; 13 12; 13; 11 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; 10,62 34,05; 32,26; 57,06 95,57; 89,53; 122,9 194,39; 168,2; 219,1 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 25; 23; 17 17; 16; 14 13; 13; 11 11; 11; 10 9; 10; 9 

Vinst [1000 SEK] - ; 3,700; 20,19 28,20; 32,18; 47,92 74,27; 71,09; 97,42 135,9; 128,2; 156,2 235,5; 206,9; 248,0 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 14; 13; 11 11; 11; 9 9; 9; 8 8; 8; 7 7; 7; 6 

Vinst [1000 SEK] 28,04; 32,75; 47,79 59,81; 59,03; 81,51 105,5; 101,8; 124,8 167,0; 158,4; 190,8 261,5; 245,0; 290,9 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 9; 8; 7 8; 7; 6 7; 7; 6 6; 6; 5 5; 5; 5 

Vinst [1000 SEK] 51,02; 58,03; 73,02 79,22; 85,83; 106,0 122,6; 118,7; 144,5 188,4; 179,4; 214,9 287,5; 270,3; 305,1 

Investering år: 2020 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; 43 27; 27; 22 18; 18; 15 14; 14; 12 11; 11; 10 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; 11,06 43,62; 41,17; 68,46 117,9; 110,0; 148,3 242,3; 224,5; 269,9 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 21; 19; 15 14; 14; 12 11; 11; 10 9; 9; 8 8; 8; 7 

Vinst [1000 SEK] 7,800; 12,52; 26,92 43,63; 42,53; 61,03 95,47; 91,11; 112,5 174,3; 164,0; 197,9 288,1; 268,0; 318,6 

10 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 10; 10; 9 8; 8; 7 7; 7; 6 6; 6; 5 5; 5; 5 

Vinst [1000 SEK] 44,63; 45,49; 57,85 80,84; 79,67; 98,68 130,6; 125,6; 152,7 209,2; 197,9; 236,7 332,7; 310,8; 350,6 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 6; 6; 5 5; 5; 5 5; 5; 4 4; 4; 4 4; 4; 3 

Vinst [1000 SEK] 67,38; 68,94; 86,12 103,8; 102,8; 116,5 149,8; 144,6; 174,9 233,4; 221,5; 250,1 347,3; 325,0; 382,6 

 

  



15 [24] 
 

Realkalkylränta 5,0 %; Investeringsstöd 45 % ;  
[Vid Försäljning; Utan försäljning; Med Nettodebitering] 

Investering år: 2012 Återbetald inom 25 år Återbetalningstid [År] Vinst [1000 SEK] 
Spotprisutveckling [%]    

2,72  Nej; Ja; Ja 27; 23; 18 - ; 3,670; 20,00 

4,72  Ja; Ja; Ja 20; 19; 16 15,84; 19,50; 36,61 

6,72 Ja; Ja; Ja 17; 17; 14 38,98; 37,88; 62,56 

8,72 Ja; Ja; Ja 15; 15; 13 70,14; 67,11; 92,74 

10,72 Ja; Ja; Ja 14; 14; 12 108,1; 102,1; 136,0 

 

Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012 

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2014 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 28; 25; 19 20; 19; 16 16; 16; 14 14; 14; 12 12; 12; 11 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; 15,33 15,64; 19,27; 63,52 47,01; 45,41; 65,44 85,57; 81,38; 110,5 145,5; 136,9; 166,3 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 21; 20; 16 17; 16; 14 14; 14; 12 13; 12; 11 11; 11; 10 

Vinst [1000 SEK] 7,600; 10,50; 26,62 27,82; 32,00; 47,45 59,35; 57,56; 80,17 93,78; 97,46; 119,8 155,9; 146,9; 177,6 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 18; 16; 13 15; 14; 12 13; 12; 11 11; 11; 10 10; 10; 9 

Vinst [1000 SEK] 16,01; 23,21; 40,30 36,90; 41,59; 59,51 65,79; 70,53; 87,91 110,5; 105,7; 129,3 166,6; 157,0; 189,0 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 15; 14; 11 13; 12; 10 11; 11; 9 10; 10; 9 9; 9; 8 

Vinst [1000 SEK] 26,18; 30,92; 50,99 46,88; 52,19; 72,83 79,26; 77,36; 104,2 119,0; 114,1; 139,0 176,4; 167,0; 200,3 

 

Investering år: 2016 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 29; 26; 19 19; 18; 15 15; 15; 13 13; 13; 11 11; 11; 10 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; 14,21 19,45; 23,19; 41,94 56,29; 54,06; 76,37 103,9; 98,30; 131,5 179,9; 168,5; 203,1 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 18; 17; 14 14; 14; 12 12; 12; 10 10; 10; 9 9; 9; 8 

Vinst [1000 SEK] 15,14; 18,72; 34,06 42,32; 41,83; 59,89 76,83; 74,23; 100,8 131,6; 125,2; 152,2 203,3; 191,0; 228,6 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 13; 12; 10 11; 11; 9 10; 9; 8 8; 8; 7 8; 8; 7 

Vinst [1000 SEK] 33,11; 38,45; 55,18 58,77; 58,41; 80,68 91,553; 96,47; 
118,4 

150,6; 143,9; 173,7 214,9; 202,3; 241,3 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 10; 9; 8 8; 8; 7 8; 7; 7 7; 7; 6 6; 6; 6 

Vinst [1000 SEK] 46,99; 53,79; 67,96 77,76; 77,7; 96,37 107,2; 112,7; 127,7 160,3; 153,5; 184,8 238,0; 224,9; 254,1 

  



16 [24] 
 

Investering år: 2018 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 30; 27; 20 19; 18; 15 14; 14; 12 12; 12; 10 10; 10; 9 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; 11,51 20,37; 23,60; 42,11 66,98; 63,99; 88,87 125,7; 118,4; 156,2 221,9; 206,9; 248,0 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 15; 14; 12 12; 12; 10 10; 10; 9 9; 9; 8 8; 8; 7 

Vinst [1000 SEK] 24,26; 28,62; 42,43 53,92; 53,12; 74,12 97,37; 93,75; 115,3 156,5; 148,2; 179,1 248,4; 232,3; 276,6 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 10; 9; 8 8; 8; 7 7; 7; 6 6; 6; 6 6; 6; 5 

Vinst [1000 SEK] 45,81; 52,29; 66,10 79,22; 78,61; 97,42 122,6; 118,7; 144,5 188,4; 179,4; 202,8 274,5; 257,6; 305,1 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 7; 6; 6 6; 6; 5 5; 5; 5 5; 5; 4 4; 4; 4 

Vinst [1000 SEK] 62,48; 70,71; 80,41 93,81; 93,43; 115,0 140,7; 136,9; 155,0 199,3; 190,2; 227,3 300,5; 283,0; 319,4 

Investering år: 2020 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 31; 29; 21 18; 18; 15 13; 13; 12 11; 11; 10 9; 9; 8 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; 8,970 25,37; 24,59; 42,36 79,27; 75,37; 94,12 151,5; 142,1; 174,8 273,0; 253,6; 302,4 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 13; 13; 11 11; 10; 9 9; 9; 8 7; 7; 7 6; 6; 6 

Vinst [1000 SEK] 31,00; 31,52; 46,21 60,96; 66,07; 82,52 112,5; 107,8; 131,9 197,6; 186,4; 210,6 317,9; 296,6; 334,6 

10 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 8; 7; 7 7; 6; 6 6; 6; 5 5; 5; 4 4; 4; 4 

Vinst [1000 SEK] 55,27; 62,49; 71,08 88,12; 94,72; 107,4 140,0; 135,0; 163,6 221,3; 209,6; 250,1 347,3; 325,0; 366,6 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 5; 5; 4 4; 4; 4 4; 4; 3 3; 3; 3 3; 3; 3 

Vinst [1000 SEK] 74,04; 75,84; 94,40 112,2; 111,4; 126,1 159,8; 154,7; 186,6 245,6; 233,6; 263,7 361,9; 339,2; 382,6 

 

  



17 [24] 
 

Realkalkylränta 7,5 %; Investeringsstöd 0 % ;  
[Vid Försäljning; Utan försäljning; Med Nettodebitering] 

Investering år: 2012 Återbetald inom 25 år Återbetalningstid [År] Vinst [1000 SEK] 
Spotprisutveckling [%]    

2,72  Nej; Nej; Nej - ; - ; - - ; - ; - 

4,72  Nej; Nej; Nej - ; - ; - - ; - ; - 

6,72 Nej; Nej; Nej - ; - ; - - ; - ; - 

8,72 Nej; Nej; Nej 50; 53; 42 - ; - ; - 

10,72 Nej; Nej; Nej 33; 34; 29 - ; - ; - 

 

Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012 

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2014 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej 

Återbetalningstid [År] - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; - 42; 45; 36 29; 30; 26 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; - 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Ja; Nej; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; 57 36; 37; 30 25; 26; 23 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; 14,09 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; ; - - ; ; - 57; 61; 39 30; 31; 25 22; 23; 20 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; - 20,25; 12,49; 35,77 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Ja; Nej; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; - - ; - ; - 40; 40; 29 25; 26; 21 20; 20; 17 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; 18,19 34,09; 31,76; 58,70 

 

Investering år: 2016 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej ; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Ja; Nej; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; 72 36; 38; 31 25; 26; 22 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; 24,77 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; - - ; - ; - 47; 50; 35 26; 27; 23 20; 20; 18 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; 10,00 39,68; 36,70; 58,58 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; - - ; - ; 37 28; 28; 22 19; 20; 17 15; 16; 14 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; 9,320 29,69; 22,89; 43,71 81,30; 67,67; 94,74 

15 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; 31 27; 26; 19 18; 18; 15 14; 15; 13 12; 12; 11 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; 12,79 22,31; 21,31; 38,22 59,53; 50,18; 70,80 107,4; 100,5; 123,3 

  



18 [24] 
 

Investering år: 2018 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; - - ; - ; - 88; - ; 55 31; 33; 27 21; 22; 19 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; - 37,26; 25,71; 58,22 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; ; - - ; - ; 82 31; 32; 25 20; 21; 17 15; 16; 14 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; - 27,70; 20,40; 48,23 94,35; 78,18; 109,2 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; 39 27; 26; 19 17; 17; 14 13; 13; 12 11; 11; 10 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; 13,31 27,93; 26,53; 45,75 73,41; 69,05; 86,17 134,7; 125,5; 152,9 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 19; 17; 13 14; 13; 11 11; 11; 9 9; 9; 8 8; 8; 7 

Vinst [1000 SEK] 7,270; 10,76; 24,26 27,22; 30,60; 44,54 58,79; 56,56; 78,11 104,7; 99,21; 121,5 166,3; 155,7; 187,7 

Investering år: 2020 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; - - ; - ; - 60; 73; 45 27; 28; 24 18; 19; 17 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - -; - ; - - ; - ; - - ; - ; 6,290 76,72; 60,46; 91,14 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; - 72; 89; 34 23; 23; 19 15; 16; 14 12; 12; 11 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - 6,740; 6,320; 23,34 65,99; 54,72; 77,84 144,6; 133,9; 163,7 

10 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 31; 27; 18 16; 16; 13 12; 12; 10 9; 10; 8 8; 8; 7 

Vinst [1000 SEK] - ; ; 10,30 20,81; 20,23; 35,05 56,48; 53,85; 74,97 116,4; 100,9; 134,1 192,7; 179,4; 215,9 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 11; 10; 9 9; 8; 7 7; 7; 6 6; 6; 5 5; 5; 5 

Vinst [1000 SEK] 26,61; 30,94; 40,01 50,49; 55,38; 69,68 90,79; 87,49; 108,0 145,4; 137,8; 167,1 230,4; 215,7; 243,4 

 

  



19 [24] 
 

Realkalkylränta 7,5 %; Investeringsstöd 15 % ;  
[Vid Försäljning; Utan försäljning; Med Nettodebitering] 

Investering år: 2012 Återbetald inom 25 år Återbetalningstid [År] Vinst [1000 SEK] 
Spotprisutveckling [%]    

2,72  Nej; Nej; Nej - ; - ; - - ; - ; - 

4,72  Nej; Nej; Nej - ; - ; - - ; - ; - 

6,72 Nej; Nej; Nej - ; - ; 54 - ; - ; - 

8,72 Nej; Nej; Nej 38; 39; 31 - ; - ; - 

10,72 Nej; Nej; Ja 27; 28; 24 - ; - ; 6,020 

 

Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012 

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2014 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; - - ; - ; - 72; 81; 45 32; 33; 27 24; 24; 21 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; - 6,740; 6,230; 28,29 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; - - ; - ; - 47; 49; 34 28; 28; 23 21; 22; 19 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; 8,880 27,02; 18,76; 43,33 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; - - ; - ; 54 35; 35; 26 24; 24; 20 19; 19; 16 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; - 4,160; 3,890; 23,34 41,20; 38,34; 66,53 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; - 74; 61; 30 27; 27; 21 20; 20; 17 16; 17; 14 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; 11,75 21,93; 20,63; 39,79 62,90; 51,90; 82,56 

 

Investering år: 2016 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; - - ; - ; - 54; 59; 39 28; 29; 24 21; 21; 18 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; 4,940 31,72; 29,31; 58,58 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; - - ; - ; 50 31; 32; 24 21; 21; 18 16; 17; 15 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; 2,940 19,39; 18,10; 37,46 72,78; 59,73; 85,53 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; 61 34; 32; 22 20; 20; 16 16; 16; 14 13; 13; 12 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; 5,800 15,07; 14,36; 33,28 47,08; 44,32; 63,68 98,60; 92,10; 113,6 

15 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 32; 27; 18 18; 18; 14 14; 14; 12 12; 12; 10 10; 10; 9 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; 10,64 14,16; 13,91; 30,26 39,72; 38,26; 54,70 72,77; 69,04; 93,78 125,4; 117,8; 143,2 

  



20 [24] 
 

Investering år: 2018 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; - - ; - ; - 44; 47; 34 24; 25; 21 18; 19; 16 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; - 5,320; - ; 23,03 65,32; 51,61; 88,23 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; - 52; 52; 29 23; 23; 18 16; 16; 14 13; 13; 12 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - 6,180; 5,830; 25,70 52,35; 48,98; 70,26 114,3; 106,2; 130,8 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 39; 31; 20 18; 18; 14 14; 14; 12 11; 11; 10 9; 9; 8 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; 6,720 14,49; 14,13; 30,41 42,22; 40,37; 57,66 88,53; 83,59; 103,2 155,6; 145,4; 175,9 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 14; 13; 10 11; 10; 9 9; 9; 8 8; 8; 7 7; 7; 6 

Vinst [1000 SEK] 17,83; 21,24; 36,41 39,66; 43,97; 55,81 71,33; 68,94; 85,72 113,2; 107,5; 131,3 177,1; 166,2; 199,8 

Investering år: 2020 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; ; - - ; ; - 37; 40; 30 21; 22; 19 15; 16; 14 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; - 24,83; 17,08; 39,82 109,8; 91,04; 126,5 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; - 30; 30; 22 17; 18; 15 13; 13; 11 10; 11; 9 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; 6,290 30,41; 24,60; 42,51 81,85; 76,53; 104,6 168,4; 145,1; 189,4 

10 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 18; 17; 13 13; 12; 10 10; 10; 8 8; 8; 7 7; 7; 6 

Vinst [1000 SEK] 8,920; 10,79; 23,27 31,57; 35,08; 50,52 69,16; 66,22; 90,55 125,8; 118,7; 144,7 205,0; 191,3; 229,5 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 9; 8; 7 7; 7; 6 6; 6; 5 5; 5; 5 4; 5; 4 

Vinst [1000 SEK] 34,41; 39,71; 50,84 62,13; 61,45; 77,06 98,80; 95,42; 117,4 155,8; 147,9; 167,1 243,4; 215,7; 257,6 

 

  



21 [24] 
 

Realkalkylränta 7,5 %; Investeringsstöd 30 %;  
[Vid Försäljning; Utan försäljning; Med Nettodebitering] 

Investering år: 2012 Återbetald inom 25 år Återbetalningstid [År] Vinst [1000 SEK] 
Spotprisutveckling [%]    

2,72  Nej; Nej; Nej - ; - ; - - ; - ; - 

4,72  Nej; Nej; Nej - ; - ; 95 - ; - ; - 

6,72 Nej; Nej; Nej 43;  42; 30 - ; - ; - 

8,72 Nej; Nej; Ja 28; 28; 23 - ; - ; 7,910 

10,72 Ja; Ja; Ja 22; 22; 19 17,49; 16,30; 37,92 

 

Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012 

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2014 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; - - ; - ; 65 37; 37; 27 24; 24; 20 19; 19; 17 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; - 4,160; 3,890; 23,34 41,20; 38,34; 58,70 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; - - ; - ; 34 29; 28; 22 21; 21; 18 17; 17; 15 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; 8,620 17,14; 16,09; 34,13 55,60; 51,90; 74,48 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; 64 40; 36; 24 23; 23; 18 18; 18; 15 15; 15; 13 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; 1,740 5,210; 4,970; 23,12 31,91; 30,13; 51,70 70,29; 65,84; 90,79 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Ja Nej; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; 25 26; 25; 18 19; 18; 15 16; 15; 13 13; 13; 12 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; 15,97 17,55; 20,35; 36,41 42,48; 45,60; 64,48 85,34; 80,24; 99,18 

 

Investering år: 2016 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; - - ; - ; 54 32; 32; 25 21; 22; 18 17; 17; 15 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; - 19,39; 13,43; 37,46 64,34; 59,73; 85,53 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; - 37; 35; 23 21; 21; 17 16; 16; 14 13; 14; 12 

Vinst [1000 SEK] - ; ; - - ; - ; 3,750 11,81; 11,22; 28,60 47,08;  44,32; 63,68 98,60;  83,84; 113,6 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 40; 31; 19 20; 19; 15 15; 15; 13 12; 12; 11 11; 11; 9 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; 8,410 9,280; 11,26; 26,26 35,04; 33,68; 48,90 72,77; 69,04; 85,83 116,3; 109,1; 143,2 

15 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 17; 16; 13 13; 13; 11 11; 11; 9 10; 10; 8 8; 8; 8 

Vinst [1000 SEK] 11,16; 13,74; 25,20 30,62; 30,35; 44,15 55,29; 53,60; 74,16 86,93; 82,83; 110,7 144,0; 135,8; 153,5 

  



22 [24] 
 

Investering år: 2018 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; - - ; - ; 48 28; 29; 22 19; 19; 16 14; 15; 13 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - - ;  - ; 10,10 33,58;  31,29; 55,35 104,3;  87,41; 119,9 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; 32 25; 24; 18 16; 16; 14 13; 13; 11 11; 11; 10 

Vinst [1000 SEK] - ; ; - - ;  1,670; 16,05 32,47; 30,91; 45,75 73,41; 69,05; 94,54 134,7; 125,5; 152,9 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 18; 17; 13 13; 13; 11 11; 11; 9 9; 9; 8 8; 8; 7 

Vinst [1000 SEK] 8,850; 10,76; 24,26 31,09; 30,60; 44,54 58,79; 56,56; 78,11 104,7; 99,21; 121,5 166,3; 155,7; 187,7 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 10; 9; 8 8; 8; 7 7; 7; 6 6; 6; 6 6; 6; 5 

Vinst [1000 SEK] 31,16; 36,18; 46,4 55,02; 54,68; 68,84 85,29; 82,81; 102,3 131,1; 125,1; 141,4 188,2; 177,0; 212,2 

Investering år: 2020 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Nej Ja; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; - - ; - ; 43 25; 26; 21 17; 17; 15 13; 13; 12 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; - - ; - ; 14,91 51,70; 48,08; 69,47 132,9; 122,9; 151,2 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 67; 43; 23 19; 18; 15 13; 13; 11 10; 10; 9 8; 9; 8 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; 2,380 12,62; 14,72; 26,40 50,59; 48,14; 67,79 107,4; 100,9; 123,9 192,7; 167,8; 202,5 

10 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 12; 12; 10 10; 9; 8 8; 8; 7 7; 7; 6 6; 6; 5 

Vinst [1000 SEK] 23,19; 23,61; 35,26 45,26; 49,74; 62,83 83,20; 88,00; 99,00 135,4; 128,1; 155,7 217,6; 203,4; 243,4 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 7; 6; 6 6; 6; 5 5; 5; 4 4; 4; 4 4; 4; 3 

Vinst [1000 SEK] 43,71; 50,19; 57,02 68,60; 67,99; 84,99 107,3; 103,8; 127,4 166,6; 158,5; 179,0 243,4; 228,4; 272,2 

 

  



23 [24] 
 

Realkalkylränta 7,5 %; Investeringsstöd 45 % ;  
[Vid Försäljning; Utan försäljning; Med Nettodebitering] 

Investering år: 2012 Återbetald inom 25 år Återbetalningstid [År] Vinst [1000 SEK] 
Spotprisutveckling [%]    

2,72  Nej; Nej; Nej - ; - ; 35 - ; - ; - 

4,72  Nej; Nej; Ja 38; 34; 23 - ; - ; 3,470 

6,72 Ja; Ja; Ja 24; 23; 18 2,350; 4,590; 22,22 

8,72 Ja; Ja; Ja 19; 19; 16 24,38; 23,15; 41,75 

10,72 Ja; Ja; Ja 17; 16; 14 48,24; 51,39; 72,36 

 

Fallande produktpris samt ökat spotpris, från år 2012 

 Spotprisutveckling [%] 

Investering år: 2014 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ne; Nej; Nej Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; 40 35; 32; 22 22; 21; 17 17; 17; 15 15; 15; 13 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; 5,580 7,970; 10,37; 27,32 37,12; 35,11; 51,70 70,29; 65,84; 90,79 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; 55; 24 25; 23; 18 18; 18; 15 15; 15; 13 13; 13; 11 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; 1,130 - ; 3,170; 15,97 21,15; 20,35; 36,41 48,01; 45,60; 64,48 85,34; 80,24; 107,7 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 31; 25; 18 19; 18; 15 16; 15; 13 13; 13; 11 12; 12; 10 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; 11,36 11,56; 14,00; 26,21 28,89; 22,03; 46,56 59,62; 56,88; 78,29 93,03; 87,65; 116,5 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 20; 18; 14 16; 15; 12 13; 13; 11 12; 11; 10 10; 10; 9 

Vinst [1000 SEK] 5,980; 9,900; 22,63 19,90; 22,97; 38,92 42,10; 40,96; 57,90 65,73; 69,05; 85,62 108,8; 102,6; 125,5 

 

Investering år: 2016 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; 47 32; 31; 21 20; 20; 16 15; 16; 13 13; 13; 11 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; 7,990 15,07; 14,34; 33,28 53,21; 44,32; 70,80 98,60; 92,10; 123,3 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 34; 28; 18 19; 18; 14 15; 14; 12 12; 12; 10 10; 10; 9 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; 10,64 11,49; 13,91; 30,26 35,04; 38,26; 54,70 72,77; 69,04; 93,78 125,4; 117,8; 143,2 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 17; 15; 12 13; 13; 11 11; 11; 9 9; 9; 8 8; 8; 7 

Vinst [1000 SEK] 11,16; 16,26; 28,96 30,62; 30,35; 44,15 55,29; 53,60; 74,16 94,39; 90,15; 110,7 144,0; 135,8; 164,0 

15 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 11; 10; 9 10; 9; 8 8; 8; 7 7; 7; 6 7; 7; 6 

Vinst [1000 SEK] 28,15; 32,88; 42,42 43,64; 48,58; 61,44 73,75; 71,80; 89,13 110,2; 105,7; 129,0 153,6; 145,1; 174,8 

  



24 [24] 
 

Investering år: 2018 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; - ; 64 30; 29; 21 18; 18; 15 14; 14; 12 11; 12; 10 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; 8,310 23,93; 22,70; 40,25 66,19; 62,14; 86,17 134,7; 115,8; 152,9 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 23; 21; 15 15; 15; 12 12; 12; 10 10; 10; 9 8; 8; 7 

Vinst [1000 SEK] 2,050; 4,520; 17,75 23,62; 23,16; 39,49 52,98; 50,87; 70,91 96,46; 91,25; 112,2 166,3; 155,7; 187,7 

10 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 12; 11; 9 10; 9; 8 8; 8; 7 7; 7; 6 6; 6; 5 

Vinst [1000 SEK] 23,95; 28,05; 41,27 44,42; 49,13; 62,09 78,12; 75,67; 93,78 121,9; 116,1; 141,4 188,2; 177,0; 212,2 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 7; 7; 6 6; 6; 5 6; 6; 5 5; 5; 4 4; 5; 4 

Vinst [1000 SEK] 44,67; 45,90; 58,49 67,25; 67,11; 83,94 92,86; 90,38; 111,4 140,5; 134,5; 163,0 211,0; 188,0; 224,9 

Investering år: 2020 2,72 4,72 6,72 8,72 10,72 

0 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Nej; Nej; Nej Nej; Nej; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] - ; ; - 28; 28; 20 17; 17; 14 12; 13; 11 10; 10; 9 

Vinst [1000 SEK] - ; - ; - - ; - ; 11,18 30,41; 28,74; 48,36 90,11; 76,53; 104,6 168,4; 156,3; 189,4 

5 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 18; 17; 13 12; 12; 10 10; 10; 8 8; 8; 7 7; 7; 6 

Vinst [1000 SEK] 8,920; 10,79; 23,27 35,82; 35,08; 50,52 69,16; 66,22; 90,55 125,8; 118,7; 144,7 205,0; 191,3; 229,5 

10 [%/år] 
Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 9; 8; 7 7; 7; 6 6; 6; 5 5; 5; 5 5; 5; 4 

Vinst [1000 SEK] 34,41; 39,71; 50,84 62,13; 61,45; 77,06 98,80; 95,42; 117,4 155,8; 147,9; 167,1 230,4; 215,7; 257,6 

15 [%/år] 

Återbetald inom 25 år Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja Ja; Ja; Ja 

Återbetalningstid [År] 5; 5; 4 5; 4; 4 4; 4; 4 4; 4; 3 3; 3; 3 

Vinst [1000 SEK] 54,79; 56,17; 71,11 75,56; 82,63; 93,57 116,2; 112,8; 127,4 166,6; 158,5; 191,4 256,7; 241,3; 272,2 

 


