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Abstract 
Undoubtedly, more focus is given to renewable energy sources in recent times. Researchers and 
practitioners unite in expectations of a growth in solar energy installed capacity in Sweden during 
the coming years. Nonetheless, sustainable energy sources merely represent a comparatively small 
portion of total Swedish energy production. As such, a significant increase of this proportion is 
crucial in order to meet the UN directive goals. This study focuses on photovoltaic energy 
utilization on Swedish multifamily buildings with tenancy right and tenant ownership in 
Stockholm.  
 
A case study is done on a multifamily building at the campus of Royal Institute of Technology. 
Potential amount of energy produced from 70 photovoltaic panels has been calculated in two 
different states; one with solar panels mounted on rooftop standings in an optimum angle 
towards the sun, and the other with solar panels mounted directly on the rooftop facing up. 
Assuming a life time of 25 years and a 5 percent cost of capital the net present value for the 
investment has been calculated to 15 000 SEK with solar panels mounted directly on the rooftop 
and 10 000 SEK with panels mounted on standings. Payback time for both cases has been 
calculated to approximately 13 years. 
 
This study shows that there are different incentives for an investment in a photovoltaic solar 
farm depending on the tenure of the apartment building and whether it is a new- or 
reconstruction. Housing cooperatives with stable economy has the strongest incentives for 
implementing solar energy since it will contribute to lower operating cost of the building, which 
can result in lower monthly fees for households and increase the market value of the apartments. 
Due to the long-term ownership the housing cooperatives are paying for the investment and the 
households also take part of the savings. 
 
The property owner of an multifamily building with tenancy right invests in the solar farm and 
takes part of the savings due to lower operating costs during a rebuilding. The households are not 
affected economically. If the solar cells are implemented during a new construction there is 
possible to decrease the cost of installation and it is easier to construct an appealing building. 
Initially the construction company invests in the solar farm and the owner of the property is 
obtaining lower operating costs. However, the construction company expects to earn their 
investment back in connection with the sale of the apartment building.   
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Sammanfattning 
Under de senaste åren har intresset för förnyelsebara energikällor ökat och den installerade 
effekten solcellsenergi väntas öka drastiskt i Sverige under de kommande åren (Bränström, 2014). 
Ännu är den förnyelsebara energin en relativt liten del av energiproduktionen och för att nå EU:s 
direktiv måste energin från förnyelsebara källor öka med drygt 25 procent fram till år 2020 
(Jordbruksverket, 2014).  
 
Studien fokuserar på solel i Sverige, framför allt i Stockholm bland flerbostadshus med 
upplåtelseformerna hyresrätt och bostadsrätt. En fallstudie har gjorts för ett flerbostadshus som 
projekteras av Einar Mattsson Projekt AB på Kungliga Tekniska högskolans Campus i 
Stockholmsområdet. Potentiell produktion av solel har beräknats i samarbete med Apollon 
Energy Consulting AB där solpaneler liggandes på taket har jämförts med att vinkla solpanelerna 
på ställningar monterade på taket.   
 
Nettonuvärdet för investeringen har beräknats till 15 000 SEK då solcellerna monterats direkt på 
taket och till 10 000 SEK då solcellerna monterats på ställningar på taket. Vid beräkning av 
lönsamheten har en livslängd på 25 år och en kalkylränta på 5 procent antagits. 
Återbetalningstiden för båda fallen har uppskattats till cirka 13 år. Parametrar som påverkar 
nettonuvärdet är rådande elpriser, avskrivningstid, producerad mängd energi, 
investeringskostnader, bestämd kalkylränta och det statliga solcellsbidraget från länsstyrelsen.   
 
Studien visar att incitamenten till att investera i solceller är olika beroende på upplåtelseform och 
om investeringen sker vid nyproduktion eller vid ombyggnation av flerbostadshus. 
Bostadsrättsföreningar med god ekonomi har de starkaste incitamenten till att implementera 
solceller eftersom det bidrar till sänkta driftkostnader för fastigheten vilket på sikt kan innebära 
sänkta månadsavgifter, en ökning av lägenheternas försäljningsvärde samtidigt som de har 
kontroll över sina ekonomiska förutsättningar. Det långsiktiga ägandet medför att 
bostadsrättsföreningar inte bara betalar för investeringen utan också tar del av de besparingar 
som görs. 
 
Vid implementering av solceller vid ombyggnation av hyresrätter står fastighetsägaren för 
investeringen och det är också denne som tar del av de sänkta driftkostnaderna. Implementering 
av solceller ligger inte till grund för hyreshöjning för de boende. Vad gäller nyproducerade 
flerbostadshus kan solceller projekteras redan under projekteringsfasen vilket kan medföra lägre 
installationskostnader och en mer estetiskt tilltalande byggnad. Byggherren står till en början för 
investeringskostnaden medan fastighetsägaren tar del av besparingar i form av sänkta 
driftkostnader. Byggherren förväntar sig dock i stor utsträckning att få tillbaka investeringen då 
fastighetsägaren förvärvar byggnaden.   
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Förord 
Denna rapport är ett kandidatexamensarbete i energiteknik inom civilingenjörsprogrammet 
Industriell ekonomi på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Under arbetets gång har flera 
personer bidragit till att förbättra innehållet i rapporten. Vi vill särskilt tacka vår handledare Jonas 
Anund Vogel, doktorand i energiteknik för att ha visat ett stort engagemang och bidragit med 
användbara råd och synpunkter under arbetets gång. Vidare vill vi tacka våra kontaktpersoner 
Håkan Hult och Tobias Bengtsson på Apollon Energy Consulting AB för värdefull information 
och stöd vid simuleringar av solenergi. Till sist ett stort tack till samtliga respondenter som har 
ställt upp på intervjuer för er tid och för att ni har bidragit med givande information.  
 
 
 
 
  
Stockholm maj 2015 
 

Rose-Marie Nashed  
Matilda Olin 
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1 INTRODUKTION 

Alltsedan den första internationella klimatkonferensen hölls 1979 i Geneve har världens invånare 
blivit allt mer medvetna om klimatförändringar och miljöpåverkan till följd av föroreningar 
skapade av människan (CDES, 2010). Kanske är det denna kunskap, i kombination med att 
marknadspriserna för solceller har sjunkit, som medfört att den installerade effekten solcellsenergi 
ökat med 2500 procent mellan 1992 och 2012 (Energimyndigheten, 2014 a) & (Gustavsson, 
2014). Trots denna drastiska ökning är det i dagsläget endast 39 procent av den producerade 
energin i Sverige som kommer från förnyelsebara källor (Jordbruksverket, 2014). Målet enligt 
EU:s direktiv är att 50 procent av energianvändningen år 2020 ska komma från förnyelsebara 
energikällor (Jernbäcker, 2015).   
 
I denna studie undersöks vilka styrmedel och incitament som i dagsläget finns för 
fastighetsmarknadens aktörer att investera i solceller. Därefter genomförs en fallstudie där 
solceller implementeras på ett projekterat flerbostadshus på Kungliga Tekniska högskolans 
Campus. Denna fallstudie ligger sedan till grund för en ekonomisk analys där besparingarna som 
investeringen medför vägs mot investeringskostnaderna. 

1.1 SYFTE 

Studiens syfte är att klargöra incitamenten för att investera i solcellsanläggningar på 
flerbostadshus för olika aktörer på fastighetsmarknaden. Ytterligare har studien för avsikt att 
åskådliggöra vilka faktorer som påverkar utbyggnaden av solcellsanläggningar i Stockholm. 
Genom att erhålla en djupare insikt kring dessa drivkrafter och klargöra incitamenten kan fler se 
möjligheter till att installera solceller och den producerade mängden solenergi i Sverige kan 
fortsätta öka och så att en hållbar energiförsörjning nås. 

1.2 PROBLEMFORMULERING OCH MÅL 

Solenergi är en förnyelsebar energikälla med stor potential och är ett av de energislag som globalt 
sett byggs ut snabbast i världen (Hagfeldt, 2014). Även i Sverige är det ekonomiska läget 
gynnsamt med en allt större efterfrågan och ett ökat intresse (SvD, 2015). En av de bidragande 
faktorerna till det ökade intresset är sjunkande priser för solcellssystem på den internationella 
marknaden. Priserna har pressats ned till följd av en ökad konkurrens på den svenska marknaden. 
(Lindahl m.fl., 2014)  
 

I storstäder finns stora takarealer som kan användas för montering av solceller, men än så länge 
är endast en liten andel av alla takytor bebyggda. För flerbostadshus skulle installation av solceller 
idag vara ekonomiskt lönsamt men incitamenten för aktörer inblandade i solcellsinvesteringen 
skiljer sig beroende på byggnadens upplåtelseform (Paradis, 2013). Emellertid är kunskapen om 
solcellsanläggningar bland bostadsrättsföreningar och ägare av hyresfastigheter fortfarande låg 
vilket medför att en del investeringar uteblir (Lindgarde, 2014).  
 

Denna rapport ämnar undersöka incitament och lönsamhet för solenergi på flerbostadshus i 
Stockholm. Nedan listas studiens mål: 
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• Analysera och beskriva incitamenten för att investera i solel för olika aktörer på 
bostadsmarknaden. Detta undersöks beroende på upplåtelseform och om det är en 
ombyggnation eller nyproduktion. De två upplåtelseformerna som granskas är bostadsrätt 
och hyresrätt  
 

• Beräkna potentiell solel för ett av tre flerbostadshus som projekteras på Kungliga 
Tekniska högskolans Campusområde i Stockholm 
 

• Ta reda på hur solel bidrar till intäkter och kostnader samt vilken aktör som får ta del av 
dessa beroende på om det är ett hyreshus eller ett hus med bostadsrätter 

 

1.3 METOD 

För att kunna genomföra denna studie har en litteraturstudie i kombination med semi-
strukturerade intervjuer genomförts (Sallnäs, 2007). Arbetsprocessen för förstudien kan 
sammanfattas med följande steg som har formulerats utifrån att Harris Coopers (1998) riktlinjer 
för forskningsbaserade undersökningar har modifierats; 
 

1. Problemet, syftet och målet med studien har formulerats 
2. Litteraturundersökning har genomförts 
3. Insamlad information har värderats, analyserats och bedömts 
4. Relevant information har presenterats och slutsatser dragits 

 
Efter beskrivning av problemformulering, syfte och mål påbörjades litteraturundersökningen. Vid 
litteraturundersökningen har en litteraturöversikt gjorts, det vill säga stora mängder av 
information från både internetbaserade källor och tryckta källor har lästs igenom och bearbetats 
(Cooper, 1998). Enligt Cooper (1998) delas litteraturöversikten in i två olika huvudinriktningar, 
en inriktning med fokus på teori och en annan med fokus på tidigare forskning som har 
genomförts inom ett specifikt område. Vid litteraturöversikten har fokus i detta fall legat på en 
kombination av dessa huvudinriktningar för att skapa en så bred och övergripande bild som 
möjligt. Detta har sedan utgjort grunden till de slutsatser som senare dragits men även för 
förberedelser inför intervjuerna som har genomförts.  

För att undvika att skrivarbetet av studien skjuts upp har litteratursökandet avslutats när fler 
källor inte har bidragit till mer information. Enligt Merriam m. fl. (2005) är ett tecken på att 
litteratursökandet bör avslutas att samma referenser upprepas. När litteraturundersökningen 
avslutades prioriterades och presenterades information som var relevant för att nå de uppsatta 
målen och för att besvara problemformuleringen. Innan informationen sammanställdes 
analyserades den och dess ursprung diskuterades för att undvika fakta från opålitliga källor.  

De intervjuer som har genomförts har varit semistrukturerade och förberedelserna innebar att 
fakta bearbetades och frågor formulerades skriftligen för att få ut så relevant information som 
möjligt vid varje intervjutillfälle (Sallnäs, 2007). För att få fylligare svar har de skriftliga frågorna 
varit så kallade öppna frågor och dessa har sedan kompletterats under intervjun med andra frågor 
för att ge utrymme för diskussion kring vad som tidigare sagts (Folkhälsomyndigheten, 2015). De 
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skriftliga frågorna har även anpassats under intervjuns gång utifrån den intervjuades specifika 
kunskapsområden. 

Nackdelar med intervjuer är att de är tidskrävande och det är av betydelse att vara medveten om 
att tolkningar av vad som sägs under intervjutillfället sker. Dessa tolkningar påverkas av 
intervjuarnas tidigare erfarenheter och förväntningar. (Sallnäs, 2007) 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Denna studie fokuserar på solceller i Stockholmsområdet. Solceller har projekterats på ett 
flerbostadshus som planeras att byggas på Kungliga Tekniska högskolans Campus. Denna 
geografiska avgränsning är av betydelse i och med att solinstrålningen som träffar solcellernas yta 
varierar beroende på var solcellerna är utplacerade.  
 
Utöver det geografiska läget på en solcellsanläggning har även byggnadens tak och vinkeln mot 
solen stor betydelse. Ytterligare en avgränsning som har gjorts i studien är att endast plattak med 
9 graders lutning har undersökts i fallstudien med anledning av de projekterade byggnadernas 
takkonstruktion. För att få en mer allomfattande analys har två fall undersökts, ett där solcellerna 
är monterade direkt på taket och ett annat scenario där solcellerna är monterade på ställningar för 
en optimal vinkel mot solen.  
 
Den projekterade solcellsanläggningen är dimensionerad för fastighetens egna energibehov 
eftersom det enligt branschföreningen ”Svensk Energi” är mest lönsamt att ersätta den köpta 
energin med egenproducerad energi (Bengtsson & Frisk, 2010). 
 
Vidare ämnar studien ta reda på incitamenten för att implementera solceller på flerbostadshus. 
De vanligaste upplåtelseformerna för flerbostadshus i Sverige är hyresrätt och bostadsrätt och 
incitamenten för fastighetsägare kommer att undersökas i dessa fall (SCB, 2013 a).  Två olika 
situationer uppmärksammas för respektive upplåtelseform, nybyggnation och ombyggnation, 
vilket kan ses i figur 1. 
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Figur 2: Klimatkarta  
globalstrålning i Sverige under 
normalperioden 1961-1990. 

(SMHI, 2014) 
 
 

2 SOLENERGI I FLERBOSTADSHUS   

Nedan följer en presentation av information rörande solenergi i flerbostadshus. Solcellernas 
tekniska bakgrund och de olika upplåtelseformerna av flerbostadshus beskrivs mer ingående. 
Vidare återges byggprocessen och den ekonomiska aspekten av en investering i solceller. 

2.1 SOLCELLER  

Solenergi är en förnyelsebar energikälla, där solceller omvandlar solens energi till elektricitet. 
Solceller genererar likströmselektricitet och för att kunna använda elen i fastigheten krävs en 
växelriktare som omvandlar elektriciteten till växelström (Norden Solar, 2014). Solceller kan 
utformas genom olika material och konstruktioner och tekniken delas upp i tre generationer, vilka 
presenteras nedan.  
 
Den första generationen är kiselsolceller, som är den dominerande sorten bland solceller och 
utgör omkring 90 procent av alla solceller i världen. Bland kiselsolceller finns mono- och 
polykristallina solceller, vars huvudsakliga skillnad är struktur i uppbyggnad. Verkningsgraden 
ligger på 15-20 procent för monokristallina kiselsolceller och omkring 15 procent för 
polykristallina solceller. I och med de höga verkningsgraderna kostar dessa solceller vanligtvis lite 
mer jämfört med andra sorters solceller. (Ansnaes & Elsmann, 2014) 
 
Tunnfilmssolceller hör till andra generationens solceller och har en verkningsgrad på upp till 12 
procent (SolTech Energy, 2014). Enligt Mehta (2013) hade tunnfilmsteknikerna omkring 10 
procent av världsmarknaden och har sedan några år tillbaka tappat marknadsandelar. Under de 
kommande åren väntas användningen av tunnfilmssolceller fortsätta minska till följd av hård 
konkurrens av kiselsolceller.   
 
Den tredje och senaste generationen av solceller är under utveckling, men 
har till viss del nått marknaden. Hit hör nanostrukturerade solceller såsom 
grätzelsolceller och organiska solceller. Intentionen är att dessa solceller 
ska ha en lägre kostnad och högre effektivitet jämfört med den första 
generationens solceller, men ännu har utvecklingen inte nått dit. Tekniken 
har en stor potential och många möjligheter såsom solceller i glasfönster 
och färgade takpannor. (Alpman, 2010) 

2.1.1 POTENTIAL I SVERIGE 

Atmosfärens solinstrålning, den så kallade solarkonstanten är 1367 W/m2 
och av den totala instrålningen når omkring 1000 W/m2 jordytan 
(Baghzouz, 2015). Energin i solinstrålningen täcker väldens årliga 
användning av fossila bränslen med upp till 10 000 gånger och för Sverige 
varierar instrålningen mellan 1 100 W/m2 och ner till några 10-tal W/m² 
beroende på väderförhållanden och molntäckets densitet och tjocklek 
(Ossman, 2012). Under ett normalår är instrålningen i Stockholm en klar 
sommardag omkring 1 000 W/m2 vid 45° lutning mot söder (Stridh, 2012). 
I Sverige används solenergi främst som ett komplement till elsystemet och 
en uppfattning om hur solstrålningen i Sverige varierar ges av figur 2. En 
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ljus nyans av grått illustrerar platser med relativt låg solarkonstant och mörkgrått symboliserar 
platser med en högre solarkonstant. 

 
För Stockholm har en solkarta införts, liksom i ett flertal andra kommuner. Under våren 2013 
lanserades resultatet på Stockholms Stads hemsida och är en del av stadens klimatarbete med 
målsättningen att nå en fossilfri energianvändning fram till år 2030 (Länsstyrelsen Stockholm, 
2013). Solkartan ger för varje byggnad information om total takyta i m2, totalt inkommande 
solenergi i kWh/år, samt information om tre olika energiklasser per år i kWh/m2. En färgskala 
indikerar storleksordning på solstrålningen på olika delar av taket. Verktyget är framtaget för att 
förenkla för fastighetsägare vid planering och installation av solceller. Vidare riktar sig 
planeringsverktyget till privatpersoner, kommersiella aktörer, likafullt som myndigheter och 
offentliga fastighetsägare. (Stockholms Stad, 2014) 
 
I början av 2014 uppgick den totala installerade effekten av solenergi i Sverige enligt 
Energimyndigheten till 43,1 MW. Av dessa är 8,3 MW fristående och 34,7 MW anslutna till 
nätsystemet. Under 2013 installerades totalt 19 MW solcellsenergi jämfört med året innan, där 
endast 8,3 MW installerades. Den markanta ökningen beror främst på sjunkande priser på 
solcellsanläggningar i kombination med ett fortsatt ökat intresse för förnyelsebara energikällor 
och solenergi. (Lindahl m.fl., 2014) Nedanstående graf åskådliggör utvecklingen av installerad 
solcellskapacitet i Sverige mellan 1992-2013, se figur 3.  
 
 

 
Figur 3: Installerad solcellskapacitet i Sverige  

1992-2013 (Lindahl m.fl., 2014) 
 

Den totala bebyggda ytan i Sverige, det vill säga alla typer av byggnader, som är lämpad för 
solenergimoduler bedöms i en studie utförd av Dalenbäck m.fl. (2012) vara omkring 70 km2 
fasadytor och 330 km2 takytor. Om fastighetsägare i Sverige installerade solenergi på en fjärdedel 
av lämpligt orienterade tak och fasader skulle detta generera upp till 10 TWh årligen 
(Energimyndigheten, 2012 a). Detta kan jämföras med den totala energianvändningen i Sverige 
som under 2012 var cirka 600 Twh (Energimyndigheten, 2014 b). 

2.1.2 ELPRISETS UTVECKLING 

Den nordiska elbörsen Nord Pool Spot styr priserna för el på den svenska energimarknaden. 
Nord Pool Spot ägs av det statliga företaget Svenska Kraftnät och sedan 2010 bevakas 
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marknaden av ett insynsråd bestående av nordiska tillsynsmyndigheter, däribland svenska 
Energimarknadsinspektionen. (Energimarknadsinspektionen, 2014)  
 
Priserna på Nord Pool Spot bestäms av marknadens jämviktspris, som uppkommer efter en 
sammanställning av alla aktörers köp- och säljbud inför det kommande dygnet 
(Energimarknadsinspektionen, 2014). Elpriset kan variera kraftigt beroende på utbudet av energi 
och storleken på efterfrågan, vilket figur 4 illustrerar. Eftersom utbudet och efterfrågan varierar 
beroende på geografiskt läge delades Sverige under 2011 in i fyra olika elprisområden, vilket kan 
ses i figur 5 (Vattenfall, 2015 a). Priserna i respektive elprisområde följer alltid den nordiska 
elbörsens prisutveckling men det kan konstateras att elpriset är marginellt lägre i norr, det vill 
säga elprisområde SE-1, vid en jämförelse med priserna i resterande delar av Sverige (Nord Pool 
Spot, 2015 a). 
 

 
 
 
 

 
 

 

    Figur 4: Prisutveckling för de svenska elpriserna 
 på den nordiska elbörsen Nord Pool Spot under de första 10 åren av 2000-talet 

 (Nord Pool Spot, 2015 b) 
 
En studie gjord av Ahlengren m.fl (2007) visar att elprisernas fluktuation under längre perioder 
till stor del är en konsekvens av mängden importerad el. När den nordiska marknaden har 
underskott av producerad el bestäms nämligen elpriset i många fall av kostnaden för importerad 
energi till följd av marginalprissättningen. (Ahlengren m.fl, 2007) 
 
Riskerna med kraftiga, tillfälliga prisökningar på Nord Pool Spot kan minimeras genom 
finansiella derivat. I Sverige drivs den finansiella marknaden av Nasdaq OMX och där köps ingen 
fysisk leverans av energi utan terminer och optioner som innebär att kunderna kan köpa energi i 
framtiden till ett bestämt pris. Även dessa priser styrs av marknadens jämviktspris, det vill säga 
systempriset. (Svensk Energi, 2008) 
 
Utöver det grundläggande elpriset får de svenska kunderna även betala varierande 
nätverksavgifter, skatter samt avgifter till sin elleverantör. Den totala energikostnaden för ett 
svenskt småhus med en genomsnittlig energianvändning på 20 MWh utgjordes enligt 
Energimarknadsinspektionen under 2009 till 20 procent av nätverksavgifterna. Övriga utgifter 
utgjorde 40 procent och resterande 40 procent var kostnaden för den använda elen, givet att 
hushållet hade ett rörligt elpris. (Abrahamsson, m.fl., 2010)  

Figur 5: Sveriges fyra  
elprisområden 
(S.L., 2015) 
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2.1.3 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH RESTRIKTIONER 

På senare tid har småskalig produktion av el blivit allt vanligare bland fastighetsägare såsom 
privatpersoner och företag. För privatpersoner handlar det främst om inbesparingar, medan 
företag även kan dra fördel av good-will genom satsning på miljövänliga alternativ (Lejestrand, 
2013). Solcellsanläggningarna dimensioneras för att maximera det ekonomiska värdet av den 
producerade elen. I dagsläget inträffar detta när elen nyttjas för fastigheten i och med att 
inköpspriset för el är högre än försäljningspriset. (Bengtsson & Frisk, 2010) Målet blir således att 
minimera inköp av el snarare än att maximera försäljning. De insparade utgifterna ämnar 
återbetala grundinvesteringen som gjordes vid installationen av solceller och även motsvara en 
eventuell vinst.  
 
För att installera solcellspaneler krävs att ett antal förutsättningar är uppfyllda för fastigheten, 
vilka listas nedan: 
 

• Soligt belägen fastighet. Den effektivaste placeringen för solceller är i direkt söderläge. 
Enligt Stridh (2015) ska taklutningen för fastigheter i Stockholm med fördel ligga runt 
44°. Emellertid är det värt att påpeka att Stridhs beräkningar visar att en lutning som 
skiljer sig upp till 25° från optimal infallsvinkel maximalt medför att 7 procent av 
årsproduktionen förloras. Studien utfördes med hjälp av PVGIS och solinstrålningsdata 
från Climate-SAF. (Stridh, 2015) 
 

• Infallsvinkeln påverkar erhållen effekt under året och en stor infallsvinkel kan vara att 
föredra i och med att en jämnare effekt erhålls över årstiderna (Electrotec Energy, 2012). 
En större vinkel ger högre effekt under vinterhalvåret jämfört med om solstrålarnas 
infallsvinkel för panelerna är mindre, eftersom solen står lågt under vinterhalvåret. Vidare 
bör hänsyn tas till intern skuggning vid placering av solceller i rader. (SolEl-programmet, 
2010)  

 
• Bygglov krävs eventuellt för att installera solceller. Detta varierar för olika kommuner i 

Stockholms län med skiftande restriktioner kring taklutning och ytstorlek för montering 
av solceller (Boverket, 2014 a). För Stockholms Stad krävs bygglov inom detaljplanelagt 
område för solceller på fastighetstak eller fasader (Stockholms Stad, 2013 a). 

 
• Den som producerar egen förnyelsebar el i liten skala kallas för mikroproducent. Med 

förnyelsebar el menas främst den som framställs från sol, vind och vatten. För att räknas 
som mikroproducent av el ska säkringen högst vara 63 A, vilket ger en maximal effekt på 
43,5 kW (Länsstyrelsen, 2012). Mikroproduktion ansluts till lågspänningsnätet 230/400 V 
och inmatningen till elnätet får inte överstiga uttaget från elnätet under ett år. I sådana fall 
räknas anläggningen som småskalig elproduktion och villkoren och ersättningen ändras 
(Vattenfall, 2015 b).   

 
• Innan anslutningen sker ska anläggningen prövas och godkännas av elnätsbolaget. Detta 

för att säkerställa att kraven uppfylls och att säkerheten upprätthålls. Vidare ska bolaget i 
de fall där kraven ej uppfylls ge förslag på andra metoder som istället kan tillämpas 
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(Riksdagen, 2012). Enligt svensk standard SS 436 40 00 skall inkoppling antingen ske 
genom en fast anslutning eller genom ett särskilt intag till gruppcentralen så att 
standarden säkerställs. Dessutom krävs att anslutningen utförs av behörig elinstallatör 
(Hjelm, 2014). 

 
• Utbyggnad av solenergi bör beakta säsongsvariationer i energianvändningen (Denholm 

m.fl, 2007). Idag finns ännu inga storskaliga praktiska tillämpningar för att lagra solenergi 
mellan olika säsonger. Installationen av solceller kräver således att fastigheten är i behov 
av el under sommarhalvåret när uppvärmningsbehovet är som lägst.  (Elayaperumal m.fl, 
2012).  

2.1.4 MÖJLIGHETER OCH HINDER 

Solenergi är en förnyelsebar energikälla och orsakar därmed inte några luftföroreningar eller avfall 
vid elproduktion. De enda föroreningarna kopplade till solceller är vid produktion, transport och 
installation av systemet (IVA, 2013).  
 
Driftkostnaderna för solceller är låga och en solcellsanläggnings livslängd uppskattas vanligtvis till 
omkring 25 år (Driftkontoret Sverige AB, 2015). Solenergisystem är i princip underhållsfria, vilket 
innebär att när investeringen väl är gjord blir de löpande rörliga kostnaderna låga. Ytterligare en 
fördel med solceller är att elproduktionen sker ljudlöst och inte stör omgivningen. Vidare ger 
tekniken möjlighet att utnyttja el i avlägsna områden som inte är kopplade till stamnätet (E.ON, 
2015). 
 
På senare tid har stora framsteg gjorts gällande lagringsmetoder för solenergi. En studie utförd av 
Ruxandra m.fl. (2012) undersöker olika potentiella energilagringsmetoder, men resultatet är 
beroende av nya materialupptäckter och ännu kvarstår en del förbättringsarbete. I studien 
bedöms en möjlig framtida lösning för energilagring vara hybridsystem, där två eller flera system 
tillsammans samverkar för att få en bättre effektgrad.  
 
Generellt ses solceller som oestetiska och otympliga. Solpanelerna installeras vanligtvis på hustak 
eller fasaden till en färdigbyggd byggnad utan hänsyn till utseende. En av de stora utmaningarna 
idag är att ändra denna uppfattning och designa och integrera tekniken redan vid byggprocessen. 
I en studie av Munari Probst (2008) framhävs att avsaknad av design och tidig integrering är en 
av de främsta anledningarna till att solenergi har en lägre spridning än tänkbart. Enligt den 
ovannämnda studien anses en förbättring av dessa faktorer öka användandet av solcellsteknik i 
större grad än inverkan av lägre investeringskostnader och förbättrad teknik. (Probst, 2008) 
 
I ett internationellt forskningsprojekt utfört av International Energy Agency har femtio 
byggnader runt om i världen valts ut som inspiration för integration av solenergiteknik i 
fastigheten. Fem av byggnaderna ligger i Sverige och en av dessa är KTH Auditorium med 
integrerade solceller på en historiskt bevarad fasad (IEA, 2015). Projektet vill inspirera till nya 
estetiskt genomtänkta lösningar inom solenergiområdet och betonar vikten av arkitekternas roll. 
Redan från start bör byggnaden utformas med hänsyn till de tekniska lösningarna för att erhålla 
en kombination av funktion och tilltalande estetik. (Byggvärlden, 2014) 
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Nedan i tabell 1, ges en översikt av för- och nackdelarna med installation av solceller som 
diskuterats ovan. 
 
TABELL 1: FÖR- OCH NACKDELAR MED SOLENERGI 
 Fördelar/positiva aspekter  Nackdelar 

  

Förnyelsebar energikälla 
Ljudlös 
Låga driftkostnader 
Liten underhållning erfordras 

  

Ojämn produktion av el   
Strikta restriktioner kring installation 
Långsiktig investeringskostnad  
Integration vid byggstart krävs ofta för tilltalande estetik 

 

   

2.2 FLERBOSTADSHUS 

I Sverige finns upplåtelseformerna hyresrätt, bostadsrätt, äganderätt samt kooperativ hyresrätt. 
Flerbostadshus definieras som bostadshus med minst två våningar och tre bostadslägenheter där 
de boende delar gemensamma utrymmen såsom trapphus, soputrymmen och garage. (Boverket, 
2014 b) Den mest framstående skillnaden mellan de olika upplåtelseformerna är de rättsliga 
ägandeformerna. Väsentliga lagar kring fastighetsrätt återfinns i Jordabalken SFS 1970:994 
(Riksdagen, 2014). Nedan återges de väsentliga huvuddragen för de vanligaste upplåtelseformerna 
för flerbostadshus i Sverige, hyresrätt och bostadsrätt.  
 

i. Hyresrätt är en upplåtelseform där lägenheter hyrs ut av en hyresvärd, som äger 
fastigheten. Flertalet av hyresrätterna i Stockholms län förmedlas genom Stockholms 
bostadsförmedling, men fastighetsägarna ansvarar även för en mindre del av 
förmedlingen. Fastighetsägaren är antingen ett privatägt företag eller kommunalt. I utbyte 
mot ersättning upplåts bostaden och ger då en nyttjanderätt. 
  
Det tolfte kapitlet i Jordabalken berör lagar för hyresavtal och reglerar förhållanden 
mellan hyresgäst och hyresvärd såsom exempelvis uppsägningstid och bostadsskick. 
Hyreslagen är en social skyddslagstiftning med ett starkt besittningsskydd 
(Hyresnämnden, 2014 a). Vidare innehar hyreskontrakt en hög grad av inbyggd service, 
där flera tjänster ingår. Detta beskrivs i avsnitt ”2.2.1 Hyresprissättning”. Hyresgästen har 
även rätt till inflytande vid förbättringsarbete av lägenheten (SOU 2002:21).  
 
Hyresgästföreningen är en medlemsorganisation för hyresgäster och arbetar långsiktigt 
för att stärka hyresgästernas rätt till bra boende. I föreningen är 525 000 hushåll 
medlemmar och i landet finns 1 425 lokala hyresgästföreningar. Några av de främsta 
uppgifterna är att sköta förhandlingar av hyror och ställa krav på bostadsmiljön såsom 
krav på fastigheten, husets omformning och underhåll. (Hyresgästföreningen, 2015 a) 
 

ii. Bostadsrätter ägs av en bostadsrättsförening och varje medlem har köpt en andelsrätt i 
föreningen. Denna innefattar en nyttjanderätt utan tidsbegränsning till en lägenhet. 
Föreningarna har även rätt att ta ut årsavgifter av bostadsrättshavarna för den löpande 
verksamheten (BRL 1:1-6 & 7:14). I Sverige finns 26 000 registrerade 
bostadsrättsföreningar varav omkring 5 200 är aktiva föreningar i Stockholms kommun. 
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Olika former av föreningar finns och en förening kan exempelvis vara privat eller tillhöra 
en större organisation såsom HSB eller Riksbyggen (BRF Registret, 2015). Regler rörande 
bostadsrätter återfinns i bostadsrättslagen SFS 1991:614.  
 
Bostadsrättsföreningen är en juridisk person och verksamheten är kooperativ och ska 
bedrivas enligt självkostnadsprincipen och ej syfta till vinst. Föreningarna sköts enligt 
demokratiska principer och varje medlem har rösträtt på föreningsstämman. 
Bostadsrättsföreningens syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och om det 
går bra för föreningen ska detta komma medlemmarna tillgodo. På vilket sätt 
medlemmarna får ta del av detta regleras av föreningsstadgarna (Bostadsrätterna, 2013).   
 
Det inre underhållet av lägenheten ansvarar bostadsrättshavaren för medan allt yttre 
underhåll samt underhåll av gemensamma utrymmen hanteras av bostadsrättsföreningen 
(HSB, 2014). Kostnader för underhåll påverkar den årliga avgiften som tas ut av 
föreningen, vilket ger skäl för en kostnadseffektiv förvaltning av flerbostadshuset. 

2.2.1 HYRESPRISSÄTTNING 

Hyresprissättningen för en hyresrätt bestäms av lägenhetens bruksvärde vilket påverkas av en rad 
olika faktorer, se tabell 2. Tabellen visar även faktorer som ibland felaktigt tros påverka 
bruksvärdet. Lägenhetens bruksvärde är oberoende av den enskilda hyresgästen och bestäms 
utifrån lägenhetens egenskaper och vad dessa egenskaper har för praktiskt värde för hyresgäster i 
allmänhet. Detta innebär således att fastighetsägarens utgifter inte speglas i hyresnivån och 
implementering av solceller ligger inte till grund för en hyreshöjning. (Hyresnämnden, 2014 b) & 
(Pettersson, 2015) 
 
TABELL 2: FAKTORER SOM PÅVERKAR EN HYRESRÄTTS BRUKSVÄRDE  
(HYRESNÄMNDEN, 2014 b) & (PETTERSSON, 2015) 
 
 

Faktorer som påverkar  
en bostads bruksvärde 
 

 
 

Faktorer som inte påverkar  
en bostads bruksvärde 

 

Egenskaper: 

Hur modern bostaden är 
samt dess standard 
 

Planlösning 
 

Våningsplan 
 

Isoleringen av ljud 
 

Lägenhetens storlek 
 

Egen balkong 
 

 

Bostadens förmåner: 

Tillgång till tvättstuga 
 

Hiss 
 

Sophantering 
 

Garage och parkeringsmöjligheter 
 

Förrådsmöjligheter 
 

Grad av  
fastighetsservice (inkl. snöskottning och 
trapphusstädning) 
 

Närhet till kommunikationer 
 

Husets närmiljö 
 

Tillgång till bastu 
 

 

 

 

Förvaltningskostnader 
 

Produktionskostnader 
 

Faktiska driftkostnader 
 

Försämring av lägenhetens 
skick mellan ordinarie 
underhållstillfällen 
 

Faktisk kostnad för 
standardhöjande renoveringar 

 

Det finns ingen maximal begränsning för hyran och för nyproducerade lägenheter görs undantag, 
som möjliggör en högre hyra än bruksvärdet (SVT, 2015). I dessa fall kan hyran bestämmas 
genom förhandlingar mellan en i det specifika området etablerad hyresgästorganisation och 
hyresvärden (Sveriges Lagbok, 2014 c). Därefter gäller den bestämda hyran under de 15 första 
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åren som en hyresgäst bott i huset. När 15 år passerat ska hyran prövas och bestämmas av 
bostadens bruksvärde (Hyresnämnden, 2014 c). Enligt Ljungqvist (2012) som har analyserat 
hyror i omkring 300 nyproducerade bostadsområden kan det konstateras att kostnaderna kan 
dubbleras för en nyproducerad lägenhet i jämförelse med en likvärdig, äldre lägenhet.  
 
Vad som normalt ingår i hyran kan ses i tabell 3. Vid fall där hyresgäster enbart betalar kallhyra 
ingår inga driftkostnader, det vill säga kostnader för varmvatten, värme och sophantering. 
(Berthelot, 2010) 
 
TABELL 3: TJÄNSTER SOM INGÅR I MÅNADSHYRAN FÖR EN HYRESLÄGENHET 
(HYRESGÄSTFÖRENINGEN, 2015 b) & (SVENSKA BOSTÄDER, 2012) 
 
 

 

Tjänster som normalt ingår i månadshyran vid första- och andrahandsuthyrning: 
 
 

Uppvärmning (inomhustemperaturen ska ej understiga 18°C och inte överstiga 26°C under en längre period) 
 

Varmvatten inkl. service för justering av kranar samt rensning vid stopp i avloppssystem (ej stopp i vattenlås) 
 

Tätning och justering av både dörrar och fönster  
 

Kyl- och frysreparationer (ej vid hål på kylanläggning) samt spisreparationer (gäller inte då spishällen fått 
sprickor) 
 

Reparation av inredning som tillhör fastigheten (ej reparation som krävs till följd av överdrivet slitage) 
 

Service av elanläggning (dock ej säkringsbyten) 
 
För uthyrning av en hyresrätt i andra hand bestäms hyresprissättningen av vad som anses vara en 
skälig hyra. En skälig hyra är i samma storleksordning som bostadens bruksvärde, vilket 
motsvarar den hyra som fastställts för förstahandskontraktet. Att hushållet har tillgång till 
solenergi är därmed inte en faktor som bidrar till höjd hyra, se tabell 2. Om hyresrätten är fullt 
möblerad är det i regel skäligt att höja hyran med 10-15 procent (Hyresnämnden, 2014 d).  
 
En hyresgäst som har betalat oskäligt hög hyra till ägaren av förstahandskontraktet kan anmäla 
detta till hyresnämnden och få tillbaka överskottet retroaktivt för inbetalad hyra upp till ett år 
tillbaka i tiden efter att anmälan kommit in till hyresnämnden. Hyresgästen som hyr i andrahand 
får då också hyran sänkt i framtiden. (Hyresnämnden, 2014 e) 
 
Hyresintäkter som överstiger 50 000 SEK ska beskattas som skattepliktig inkomst. Detta gäller 
dock inte om vinsten vid uthyrningen understiger schablonavdraget på 40 000 SEK. 
(Skatteverket, 2015 a) & (Skatteverket, 2015 b) 
 
Den första februari 2013 infördes nya regler för prissättning av hyra vid uthyrning av en 
bostadsrätt. Enligt lagen för uthyrning av en privat bostad får en kostnadsbaserad hyra tas och 
detta gäller även om det är ett rum i en bostadsrätt som hyrs ut. Om personen som äger 
bostadsrätten hyr ut två bostadsrätter gäller regler som tillämpas för uthyrning av en hyresrätt för 
en utav lägenheterna. Vid fall där fler än två bostadsrätter hyrs ut gäller reglerna för hyresrätter 
för samtliga lägenheter. (Hyresnämnden, 2014 f)  
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Priset på en kostnadsbaserad hyra ska ligga i linje med bostadsrättsägarens drift- och 
kapitalkostnad. Kapitalkostnaden bestäms i sin tur genom en rimlig, årlig avkastningsränta på 
bostadens marknadsvärde. En rimlig avkastningsränta är några procentenheter högre än 
reporäntan som bestäms av Sveriges Riksbank. I praktiken innebär detta att uthyrarens storlek på 
lånat kapital inte påverkar hyran, trots att detta påverkar den faktiska månadskostnaden för 
bostaden som uthyraren måste betala. (Hyresnämnden, 2014 f) 
 
Driftkostnaden ska täcka elkostnader, bredbandsavgifter och bostadsrättens avgift till 
bostadsrättsföreningen. Att sänka hushållets elkostnader genom implementering av solenergi 
resulterar därmed i att den skäliga hyran är mindre än om elkostnaderna hade varit högre. För en 
möblerad lägenhet är det tillåtet att ta ut en extra kostnad för möbelslitage. Hyran kan prövas i 
hyresnämnden om någon utav parterna anser att den är oskälig men för en bostadsrätt kan hyran 
inte ändras retroaktivt. Vid fall där en ny hyra sätts gäller denna från den dag som den skriftliga 
ansökan kom in till hyresnämnden. (Hyresnämnden, 2014 f) 

2.2.2 BOENDEFORM BLAND HUSHÅLL  

I Stockholm utgörs den största delen av flerbostadshus av bostadsrätter, 55 procent, med den 
största andelen bostadsrätter i innerstan. Hyresrätter är däremot tämligen lika fördelade i hela 
staden, medan allmännyttan är som störst utanför innerstan. Allmännyttan är hyresrätter som ägs 
av kommunen eller kommunala bolag. (SCB, 2013 b) I tabell 4, åskådliggörs antalet 
flerbostadshus i Stockholm exklusive kategoribostäder såsom servicehus och studentbostäder.  
 
TABELL 4: FLERBOSTADSHUS I STOCKHOLM EFTER UPPLÅTELSEFORM 2013 (SCB, 2013 b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.3 ENERGIANVÄNDNING 

Det finns administrativa styrmedel som reglerar energianvändningen och dessa återfinns i 
miljöbalken. Dessa trädde i kraft 1998 och innebär att alla aktörer i första hand ska använda 
energi från förnyelsebara resurser och att det är allas ansvar att hushålla med el. Det är 
tillsynsmyndigheten som har i uppgift att ge råd och se till att aktörer uppfyller kravet på 
hushållning av energi. (Energimyndigheten, 2014 c) 
 
Enligt miljöbalken ska yrkesverksamma verksamheter alltid tillämpa bästa möjliga teknik vid 
energieffektiviseringar (Sveriges Lagbok, 2014 b). Dessa tekniker finns beskrivna i 

     Upplåtelseform/ägare [antal]           Andel [%] 
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6,0 

26,5 

 

17,0 
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referensdokumentet ENE-BREF som gavs ut av EU år 2009 (Energimyndigheten, 2014 c). När 
en bedömning görs huruvida verksamheterna tillämpar bästa möjliga teknik tas även hänsyn till 
miljön och verksamhetens ekonomiska förutsättningar (Naturvårdsverket, 2014). 
 
Fastigheter står för omkring 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Den största 
utgiftsposten vid drift av flerbostadshus är uppvärmning vanligtvis det mest energikrävande 
användningsområdet (Andreasson m.fl., 2009). Emellertid varierar energikonsumtionen beroende 
på ett flertal olika faktorer såsom fastighetens konstruktion och byggnadsår, genomförda 
installationer inom exempelvis ventilationssystem och beteende hos de boende. Figur 6 
åskådliggör andel av energianvändningen för respektive användningsområde för flerbostadshus.  

 
Figur 6: Energianvändning i flerbostadshus 2014 

(Nils Holgerssongruppen, 2014) 
 
För ett flerbostadshus med en boarea för lägenheterna på 1 000 kvm och 15 lägenheter med 
genomsnittet 67 kvm/lägenhet uppgår fastighetselen (35 A) till 15 000 kWh under ett år. Detta 
ger en indikation vid dimensionering av en solcellsanläggning som ska producera el som täcker 
cirka hälften av den årliga energianvändningen. (Nils Holgerssongruppen, 2014) Solenergi är 
billigare ju större solcellsanläggningen är, men samtidigt är el som förbrukas i byggnaden mer 
prisvärd än den överskottsenergi som säljs ut på elnätet. För att inte överdimensionera 
solcellsanläggningen görs en trade-off mellan dessa två faktorer och det är därför rimligt att 
dimensionera solcellsanläggningen för energianvändningen under sommarhalvåret då 
produktionen ofta är störst och användningen lägst. Hänsyn bör också tas till rådande 
restriktioner för mikroproduktion.  

2.3 BYGGPROCESSEN 

Stockholm är en ständigt växande storstad och är en av Europas snabbast växande städer. Inom 
en tioårsperiod väntas staden växa med ytterligare 350 000 invånare (Rankka, 2011). Boverket 
ansvarar tillsammans med Energimyndigheten för att utarbeta en nationell definition där strategin 
innefattar krav gällande fastighetens klimatskal, installationer och en storskalig energianvändning 
från förnyelsebar energi (Nohrstedt, 2014). Målet är att skapa en effektiv och hållbar 
energianvändning och bygger på tre grundpelare i enlighet med EU målen. De tre grundpelarna 
syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Fram till 2020 
ska andelen förnyelsebar energi utgöra minst 50 procent av den totala energianvändningen. 
(Regeringskansliet, 2015)  
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Inom fastighetsbranschen kan energieffektiviseringar för drift av fastigheterna göras och i detta 
avsnitt kommer byggprocessen för nyproducerade flerbostadshus och byggprocessen vid 
renovering att beskrivas (IVA, 2012). Eftersom takets utformning påverkar förutsättningen för 
montering av solceller avslutas avsnittet med en beskrivning av olika hustak.  

2.3.1 NYPRODUKTION 

Politiskt fastlagda mål inom EU har satts upp gällande energieffektiviseringar i bostäder. Efter 
2021 ska alla nyproducerade fastigheter som byggs inom EU vara Nära Noll Energi- hus, så 
kallade NNE-hus och definitionen av dessa hus sätts utifrån varje medlemsland (Sandberg, 2011). 
I Sverige har Stockholms stad tillsammans med stadsledningskontoret, miljö- och 
hälsoskyddsnämnden och Stockholms Stadshus AB m.fl utrett stadens förutsättningar att 
producera förnyelsebar el vid nyproduktion av flerbostadshus. Alternativen som har utretts är 
vindkraft och solenergi och kommunstyrelsen anser att:  
 

”Vid nybyggnad bör installation av solenergi planeras i möjligaste mån.” (Stadsledningskontoret, 2013) 
 
Stockholmshem, som är en av de största aktörerna bland Stockholms bostadsbolag är positiva till 
att installera solceller på sina byggnader under förutsättning att det är en ekonomiskt lönsam 
investering, tekniskt genomförbart och att fastighetens arkitektoniska intryck bevaras (Lindh, 
2014).  
 
Kostnaderna för nyproducerade bostäder som byggherren står för har på senare tid ökat. Under 
2013 var produktionskostnaden brutto per lägenhet för flerbostadshus enligt SCB 2 970 000 SEK 
för storstadsområden. Vidare var produktionskostnaden per kvadratmeter lägenhetsarea för 
flerbostadshus upplåtna med bostadsrätt 47 procent högre jämfört med lägenheter upplåtna med 
hyresrätt1 (SCB, 2014). Skillnaden förklaras till stor del av att bostadsrätter ofta byggs på 
tomtmarker med äganderätt, medan hyresrätter mestadels byggs på tomträtter. I och med de höga 
markpriserna i Stockholm möjliggör tomträtten nyproduktion av hyresrätter, vilket annars inte 
skulle vara lönsamt. (Gulliksson & Lennebo, 2014) Äganderätt innebär att tomten köps och att 
den som bygger en byggnad då också äger tomten medan en tomträtt innebär att marken ägs av 
staten eller kommunen men kan nyttjas och bebyggas av den som innehar tomträtten, mot att en 
årlig hyra betalas.  
 
Under 2013 färdigställdes i Stockholms stad 3 604 lägenheter varav 95 procent återfinns i 
flerbostadshus och resterande 5 procent återfinns i småhus. De nybyggda fastigheterna är jämnt 
fördelade mellan västerort, söderort och innerstan. Vidare byggdes omkring 20 procent fler 
bostadsrätter jämfört med hyresrätter. I tabell 5 visas antalet färdigställda lägenheter i Stockholm 
efter upplåtelseform och område. Under året färdigställdes även de fyra första ägarlägenheterna i 
nybyggnation i Stockholms stad. 
 
 
 
 
 

                                                
1 Produktionskostnaden per kvadratmeter uppgick 2013 till 42 251 SEK för flerbostadshus upplåtna med 
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TABELL 5: FÄRDIGSTÄLLDA LÄGENHETER I STOCKHOLM  
EFTER UPPLÅTELSEFORM 2013 (STOCKHOLMS STAD, 2013  b) 

 Inre staden Söderort Västerort Hela staden Fördelning 
      

Flerbostadshus 1 336 1 038 1 050 3 424 95 % 

Bostadsrätt 904 817 387 2 108 58 % 

Hyresrätt 432 217 663 1 312 36 % 

Ägarlägenhet  4  4 0 % 

Småhus 0 90 90 180 5 % 
      

Totalt 1 336 1 128 1 140 3 604 100 % 

Fördelning 37 % 31 % 32 % 100 %  

 
Nyproducerade bostadsrätter säljs i regel till ett fast pris innan fastigheten är färdigbyggd och 
inflyttning till bostaden sker uppemot 1 till 2 år framåt i tiden (Peab AB, 2011). Vanligtvis är 
månadsavgifterna för en nybyggd bostadsrätt mycket högre än äldre bostadsrätter i och med de 
höga produktionskostnaderna. Detta har en stor betydelse vid investeringsbeslut och kundens val 
av sitt nya hem. (Kulling, 2005) Vidare kan hyran för nybyggda hyresrätter enligt Ljungqvist 
(2012) vara upp till dubbelt så hög som en äldre lägenhet i samma område. En av de främsta 
anledningarna till detta är att produktionskostnaden för flerbostadshus har ökat (SCB, 2013 a).   
  
Byggprocessen för nya byggnader kan delas in i tre olika faser. Den första fasen består av en 
genomförbarhetsstudie. I denna studie beskrivs både projektformuleringen och 
strategiutformningen för projektet. Därefter görs en analys och fasen avslutas med att ett beslut 
tas om huruvida projektet är genomförbart eller inte. (Project Management Institute, 2000) 
 
Vid fall där bygget anses vara genomförbart och uppfyller projektbeställarens kriterier går 
projektet in i projekteringsfasen, annars avslutas det. I projekteringsfasen görs en detaljerad 
tidsplanering, en budget och byggnadens grundläggande design bestäms. Denna fas avslutas med 
en grundläggande genomgång av avtalsvillkoren samt kontraktsskrivning mellan projektbeställare, 
byggfirmor och leverantörer. (Project Management Institute, 2000) 
 
Efter projekteringsfasen inleds konstruktionsfasen då material levereras och anläggningsarbetet 
startar. I denna fas byggs huset färdigt och avslutas med att all elektronik installeras och 
fastigheten genomgår en besiktning av en besiktningsman. När huset har godkänts och 
genomgått besiktningen är byggprocessen över och den slutliga driftfasen påbörjas och 
byggnaden tas det i drift, antingen av projektbeställaren eller genom en köpare som valt att 
förvärva huset. (Project Management Institute, 2000)  
 

2.3.2 OMBYGGNATION 

Vid renovering av befintliga fastigheter finns stor potential att montera solpaneler på taken för 
generering av elektricitet. Enligt Sveriges Byggindustrier (2010) är omkring en tredjedel av 
flerbostadshusen i Sverige i behov av renovering.2 Detta motsvarar 5,5 km2 av den totala takytan 
                                                
2 Dessa lägenheter utgörs främst av miljonprogramhusen med 850 000 lägenheter.  
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på flerbostadshus, som är lämpade för solenergimoduler. Om solpaneler installeras på dessa 
takytor med en aktiv solcellsyta på 80 procent och en utvinning på 140 kWh per m2 och år erhålls 
0,62 TWh solel per år. Dessutom kan solpaneler installeras på fasadytor, vilket bidrar med 
ytterligare 0,28 TWh/år med en utvinning på 100 kWh/m2 och år (Dalenbäck m.fl., 2012). 
Sammantaget skulle detta generera upp till 0,9 TWh elektricitet per år, se tabell 6.   
 

TABELL 6: POTENTIELL SOLEL FRÅN FLERBOSTADSHUS MED  
RENOVERINGSBEHOV I SVERIGE (DALENBÄCK M.FL., 2012) 
 

Flerbostadshus  
i Sverige lämpade för 
solenergimoduler 

 

km2 
 

Andel  
% 

 

Aktiv yta 
solenergi % 

 

Utvinning solel 
kWh/m2 per år 

 

Solelektricitet 
per år TWh 

Takyta 16,5     

Fasadyta 8,5     

Totalt 25,0 100     
      

Renoveringsbehov      

Takyta 5,5  80 140 0,62 

Fasadyta 2,8  100 100 0,28 

Totalt 8,3  33  240 0,90 
 

Anledningen till att solenergi idag är sällsynt bland flerbostadshus är bland annat bristen på 
erfarenhet om teknik vad gällande planering, inköp, installation och drift. Exempelvis råder 
kunskapsbrist vid dimensionering av systemet i förhållande till fastighetens behov och 
kostnadsbesparingar som kan erhållas vid investeringen. Även integration av 
solenergianläggningar vid renoveringar och planering för drift i form av exempelvis snöskottning 
på tak är bristande kunskapsområden bland fastighetsägarna. (Israilava, 2013)  
 
Framför allt är det inte uppenbart vilka incitament som finns för den enskilde fastighetsägaren 
och de ekonomiska incitamenten att implementera solceller. Beroende på hur hyran är reglerad 
och vad fastighetsägaren respektive bostadshavarna står för skiljer sig incitamenten. Ytterligare 
kan det bli svårt att implementera solceller vid renovering om någon av de inblandade parterna 
motsätter sig detta, exempelvis i en bostadsrättsförening där beslut om förändringar av 
föreningens hus och mark tas under en föreningsstämma där demokratiska beslut tas efter 
omröstning. (Bostadsrätterna, 2013) 

2.3.3 TAKUTFORMNING 

Taket kan betraktas som fastighetens femte fasad och har en stor betydelse för fastighetens 
helhetsintryck och funktion. Historiskt sett har byggnaders arkitekturstil och andra 
byggnadsdetaljer såsom takets form och material förändrats. Genom bebyggelsehistorien är 
sadeltaket generellt den vanligaste takformen för flerbostadshus med olika takmaterial som 
exempelvis trä, tegel, plåt och papp (Västmanlands läns museum, 2012). I figur 7 återfinns några 
av de mest förekommande hustaken för flerbostadshus. 
 
Förutom sadeltaket har även det platta taket varit vanligt förekommande bland flerbostadshus 
byggda under 1960- och 1970-talen och även mansardtak har förekommit (Haninge kommun, 
2014). Vidare har takens lutning varierat något under decennierna och takets utformning påverkar 
givetvis förutsättningarna för att installera solenergi. Kännetecknande för 2000-talets 
flerbostadsarkitektur är pulpettaket. 
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Figur 7: Taktyper  

Från vänster: mansardtak, plattak, sadeltak och pulpettak (Ekmans specialisolering AB, 2013) 
 

2.4 EKONOMI 

Vid investeringar är den ekonomiska avkastningen ibland en avgörande faktor. För beräkning av 
ekonomisk avkastning används kalkylmodeller och dessa beskrivs i detta avsnitt. Därefter 
beskrivs de ekonomiska styrmedel som påverkar kostnaderna och besparingarna vid en 
investering i solceller. 

2.4.1 KALKYLMODELLER 

När beslut om en investering ska tas är det viktigt att kunna jämföra olika alternativ samt väga 
kostnader mot intäkter. Det finns olika metoder för att genomföra denna jämförelse och i detta 
avsnitt är fokus på nettonuvärdesmetoden och payback-metoden. 
 

Nettonuvärdesmetoden 

En vanlig investeringsmetod hos företag är nettonuvärdesmetoden. Vid beräkning av 
nettonuvärdet diskonteras framtida kassaflöden till dess penningvärde idag. Diskonteringen görs 
med hjälp utav en förutbestämd kalkylränta. Därefter summeras alla intäkter och alla utgifter 
subtraheras, se ekvation 1 nedan. Om resultatet är positivt är det lönsamt att genomföra 
investeringen. Investeringen med högst, positivt nettonuvärde är mest lönsam enligt modellen. 
Nackdelar med metoden är att den inte tar hänsyn till att investeringar påverkar likviditet och 
budgetrestriktioner. (Olsson, m.fl., 2006) 
 

Ekvation för beräkning av nettonuvärdet (Olsson, m.fl., 2006): 

 

𝑁𝑁𝑉 = !!!
(!!!)!

!
!!!  -𝐼!    (𝑒𝑘𝑣. 1)  

 

 

Payback-metoden 

Payback-metoden är en vanligt förekommande metod vid investeringsberäkningar (Persson K, 
m.fl., 2007). Här beräknas antalet år det tar för en investering att återbetalas av de kassaflöden 
som investeringen genererar. Denna metod är effektiv att använda då den går snabbt att beräkna 
och är enkel att förklara (Olsson, m.fl., 2006). Antal år investeringen återbetalats på beräknas 
enligt ekvation 2 nedan. 

NNV = nettonuvärde 
   CFt = kassaflöde vid tidpunkt t 
      I0 = grundinvestering vid tidpunkt t=0 
       r = diskonteringsränta 
       t = antal år efter grundinvesteringen 
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En nackdel med denna modell är att ingen hänsyn tas till internräntan och ingen diskontering av 
kassaflödet sker. Detta medför att den främst används som en första indikation på en investerings 
risk och omfattning samt vid mindre investeringar till lägre belopp. En investering som tar lång 
tid att återbetalas har oftast större risker då det är svårt att förutspå vad som kommer att hända i 
framtiden. (Olsson, m.fl., 2006) En annan nackdel är att ingen hänsyn tas till kassaflöden som 
sker efter återbetalningen (Grubbström, m.fl., 1996).    
 
Ekvation för beräkning av återbetalningstiden (Olsson, m.fl., 2006): 

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 =
𝐼!
𝐶𝐹

    (𝑒𝑘𝑣. 2) 

 

Riskanalys 

Det finns en del risker med att investera i ett projekt. I känslighetsanalysen modelleras olika 
händelser som kan inträffa och sedan undersöks resultatet av respektive scenario (Wall, 2015). På 
så sätt fås en bild av de risker en investering innebär och vilka risker som är värda att tas avgörs 
av investerarens egna preferenser (DeMarzo m.fl, 2013).  

2.4.2 EKONOMISKA STYRMEDEL 

Vid en investering i solceller kan investeraren i många fall ta del av statliga bidrag och 
skattereduceringar. Hur dessa ekonomiska styrmedel är utformade beskrivs i detta avsnitt.  

Statliga bidrag för solceller 

Myndigheter, företag och privatpersoner kan söka bidrag för delar av investeringskostnaden av 
solceller från länsstyrelsen. Sedan januari 2015 innebär solcellsbidraget ett bidrag på 30 procent 
för företag och 20 procent för privatpersoner och myndigheter. Detta bidrag är rambegränsat och 
det maximala beloppet som betalas ut är 1,2 miljoner SEK förutsatt att de maximala kostnaderna 
understiger 37 000 SEK exkl. moms per installerad kW (toppeffekt) (Energimyndigheten, 2015 
a). 
 
Solcellsbidraget gäller för solcellsanläggningar som är färdiginstallerade senast 31 december 2016. 
Det är dock inte självklart att bidraget ges till alla sökande. (Länsstyrelsen Stockholm, 2015) 
Enligt Energimyndigheten har 300 000 av 800 000 ansökningar som inkommit fram till december 
2014 beviljats och enligt SVT:s reporter Louise Uhlin är det många som har fått bidraget beviljat 
som fortfarande väntar på att det ska betalas ut (Energimyndigheten, 2015 a) & (Uhlin, 2014). 
 
Tidigare fick även aktörer som producerade solenergi statligt bidrag i form av 2,5 SEK per KWh 
solproducerad el per år med ett maximalt bidragstak på 7 500 SEK. Detta bidrag togs dock bort 
den 31 december 2011. (Boverket, 2010) 
 
ROT-avdrag 

ROT-avdrag får göras av privatpersoner, men inte av företag, för kostnader som uppkommer i 
samband med installation och montering av solceller på privata hushåll. ROT-avdrag innebär att 
en skattereduktion görs med upp till 50 procent av installation- och monteringskostnaderna, 

  I0 = grundinvestering 
CF = årligt kassaflöde 
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förutsatt att ROT-avdraget inte överskrider beloppet på den totala skatten som personen ska 
betala under året. I dagsläget får ROT- och RUT-avdrag tillsammans maximalt uppgå till 50 000 
SEK per år och person (Skatteverket, 2015 c). Inför 2016 har finansminister Magdalena 
Andersson dock signalerat att ROT-avdraget ska sänkas från 50 procent till 30 procent (Efendic, 
m.fl., 2015). 
 
ROT-avdrag och det statliga solcellsbidrag från länsstyrelsen som nämns i avsnittet ovan kan inte 
kombineras (Svea Renewable Solar AB, 2013). 
 
Skattemässiga fördelar för mikroproducenter 

Mikroproducenter som inte använder all solproducerad el har sedan januari 2015 rätt till 
skattereduktion på 60 öre per KWh som matas ut på elnätet, förutsatt att elproduktionen är 
större än fastighetens totala energianvändning. Maximal skattereduktion är 18 000 SEK per 
anläggning och år. Nämnvärt är även att denna överskottsproduktion utöver skattereduktionen 
ger upphov till en intäkt då den kan säljas till ett elhandelsbolag och dessutom fås intäkter från 
elnätsbolaget (Skatteverket, 2015 d).  
 
I fallstudien som genomförs i denna rapport kommer solcellsanläggningen dimensioneras för eget 
bruk, men en undersökning av investeringens nettonuvärde görs även i ett fall då elen säljs, se 
avsnitt 5 som handlar om fallstudiens känslighetsanalys.  
 
Elcertifikat  
I maj 2003 introducerades elcertifikat på energimarknaden och dessa fås bland annat vid 
försäljning av solenergi. Detta är relevant för studien då ett scenario där energin säljs till 
marknaden kommer att undersökas i fallstudien. Elproducenterna får en gång i månaden 
elcertifikat av staten för varje MWh som har producerats och sålts. Dessa elcertifikat kan sedan 
säljas på en marknad där priset på elcertifikaten bestäms av utbud och efterfrågan. Efterfrågan på 
elcertifikat skapas då en del aktörer på energimarknaden, exempelvis elleverantörer och 
”elintensiva” industrier, har en kvotplikt. Denna kvotplikt innebär att aktörerna behöver ha ett 
förutbestämt antal elcertifikat i förhållande till använd/producerad energi. (Energimyndigheten, 
2014 d)  
 
Solcellsanläggningar som tagits i drift efter maj 2003 har rätt till elcertifikat i 15 år, dock längst till 
2035. (Energimyndigheten, 2015 b) Hittills har elcertifikaten enligt Energimyndigheten mellan år 
2003 och 2014 bidragit till 18 TWh förnyelsebar elproduktion. Under februari 2015 pågår 
förhandlingar på uppdrag av regeringen om hur regelverken för elcertifikaten ska förbättras för 
att nå målet på 25 TWh år 2020. Förslagen innebär främst en höjning av kvoterna vilket i sin tur 
kommer att resultera i en ökning av efterfrågan och pris på elcertifikat. (Energimyndigheten, 2014 
e) 
 
Marknadspriset på elcertifikat varierar över tid, se figur 8. För mikroproducenter är det lämpligt 
att inte sälja sina elcertifikat direkt på marknaden eftersom de har så pass få elcertifikat att sälja. 
Det är då istället lämpligare att sälja en termin till den aktör som köper den producerade elen 
vilket medför att mikroproducenten kan sälja fler terminer samtidigt. En termin är ett kontrakt 
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om att elcertifikaten ska säljas i framtiden till ett förutbestämt pris. I praktiken innebär detta att 
elcertifikat från 2015 säljs i mars 2016 till det förutbestämda terminspriset som idag ligger på 143 
SEK per elcertifikat. (Palm, 2015) Försäljning av elcertifikat ger inte upphov till skattepliktig 
inkomst (Skatteverket, 2003).  
 
En konsekvens av implementeringen av elcertifikat är att den genomsnittliga elkunden får betala 
mer för sin energi då det är slutkunderna som delvis får betala för att en del av marknadens 
aktörer måste köpa elcertifikat, se tabell 7 (Energimyndigheten, 2012 b och 2014 f). Detta medför 
att den som producerar och använder sin egen el också tjänar på att elcertifikat finns, trots att de 
inte tilldelas några egna elcertifikat att sälja.  
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 

 

Figur 8: Prisvariation för elcertifikat  
i Sverige på marknaden Nasdaq OMX under 2009-2014 (Energimyndigheten, 2014 g) 

 

 
 
TABELL 7: ELCERTIFIKATS GENOMSNITTLIGA KOSTNAD FÖR SLUTKUNDER 
(ENERGIMYNDIGHETEN, 2014 f)  

 
 
 
 
 

3 FALLSTUDIE KTH CAMPUS 

På Kungliga Tekniska högskolans campus i Stockholm projekteras tre flerbostadshus av Einar 
Mattsson Projekt AB och dessa planeras vara färdigställda hösten 2017. I fallstudien kommer 
potentiell solel och lönsamheten för investering i en solcellsanläggning att beräknas för en av 
byggnaderna. Figur 9 åskådliggör den övergripande struktur som har använts i fallstudien. En 
känslighetsanalys på indataparametrar som påverkar resultatet görs för att därefter dra slutsatser 
och ge en tillförlitlig rekommendation. De olika stegen presenteras mer ingående i avsnitten 
nedanför. 
 

 

Elcertifikat för 
slutgiltiga elkunder 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Genomsnittlig 
kostnad [öre/kWh] 

 
1,5 
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2,1 

 
3,0 

 
4,0 
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4,4 

 
3,6 
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Figur 9: Fallstudiens övergripande struktur  
 

3.1 BESKRIVNING AV FALLSTUDIE 

Två simuleringar har gjorts för att beräkna potentiell solcellsenergi som kan produceras på en av 
de projekterade byggnaderna.  I det första fallet simuleras den producerade elen då 
solcellspanelerna är monterade direkt på taket med samma lutning som taklutningen, 9 grader. 
Detta fall har sedan jämförts med en simulering av producerad energi då solcellerna är monterade 
på takställningar med en vinkel på 37,5 grader. Denna vinkel är den optimala vinkeln mot solen 
vid montering av solpaneler i Stockholmsområdet.3  
 
Beräkningarna har genomförts i programmet ”Apollon Energy Simulator” i samarbete med 
Tobias Bengtsson och Håkan Hult på Apollon Energy Consulting AB. Beräkningsprogrammet 
tar in solinstrålningsdata från SMHIs normalår och har kapacitet att ta hänsyn till eventuella 
skuggor från närliggande träd, byggnader och föremål. 
 
Solcellsanläggningen har dimensionerats till 19 600 W, vilket motsvarar 70 solpaneler, med 
hänsyn taget till flerbostadshusets storlek och restriktioner för mikroproduktion och 
energianvändning för fastighetselen. I beräkningarna har 70 monokristallina kiselsolceller med en 
ytstorlek på 1x1 m2 och en effekt på 280 W från märket YingLi PANDA använts i kombination 
med växelriktaren Solar Edge samt egna optimerare för varje panel. Solpanelerna kostar 2 000 
SEK/enhet och växelriktaren kostar 17 500 SEK. Den totala kostnaden för hela anläggningen 
inklusive projektering, installation och underhåll är 277 150 SEK utan ställningar och 298 150 
SEK med ställningar, vilket kan ses i tabell 12 i Bilaga 1. 

                                                
3 Vinkeln 37,5 grader har valts utifrån Apollon Energy Consulting ABs data. 
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Nedan i figur 10 och i figur 11 ses de olika placeringarna av solcellerna för fallstudien. I båda 
figurerna benämns solpanelerna till vänster av byggnaden på sidopartiet sektion 1 och panelerna 
till höger av byggnaden sektion 2. Solpanelerna monterade på ställningar som visas i figur 11 är 
även indelade i bakre och främre raden, där den främre raden syftar till den första raden av 
solpaneler och benämningen bakre raden innefattar de resterande sex raderna tillsammans. Vidare 
har utrymme lämnats för passage för snöskottning och underhåll i båda fallen.  
 
Lönsamheten för investeringen i solenergin har beräknats med hjälp av nettonuvärdet och 
återbetalningstiden enligt ekvation 1 och ekvation 2.  

 

3.2 ANTAGANDEN OCH BEGRÄNSNINGAR 

I fallstudien har en del antaganden och begränsningar gjorts för att kunna genomföra och 
förenkla beräkningar för lönsamheten av en investering i solceller. Den årliga medelproduktionen 
har antagits ligga i linje med vad som bör produceras under de väderförhållanden som råder 
under ett så kallat normalår. Utöver detta har även framtida elpris, intäkter vid försäljning av 
elcertifikat, livslängd, kalkylränta och kostnader för underhåll antagits. Installations- och 
materialkostnader har satts till dagens marknadspriser efter att ha undersökt priser hos olika 
aktörer.  
 
Solcellsanläggningen är dimensionerad för eget bruk. Ett scenario då energin säljs på marknaden 
analyseras men i alla andra situationer har det antagits att ingen el säljs till marknaden utan att 
människorna som bor/befinner sig i byggnaden istället använder energin själva, även under 
sommarhalvåret när energianvändningen är som lägst och energiproduktionen är maximal. En 
annan begränsning i metoden är att alla beräkningar har gjorts för en specifik byggnad med en 
taklutning på 9 grader och utan föremål som skuggar taket. I andra situationer kan exempelvis 
andra byggnader skugga och det kan även finnas träd i närheten som påverkar solinstrålningen 
som träffar solcellerna.  
 

Figur 10: Solpaneler monterade direkt på tak på 
projekterad fastighet på KTH Campus. 

Figur 11: Solpaneler monterade och vinklade på 
ställningar på det projekterade fastighetstaket på KTH 

Campus. 
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Ytterligare en begränsning är att den beräknade elproduktionen är framtagen vid användning av 
monokristallina solceller och inte exempelvis polykristallina- eller tunnfilmssolceller. Dessutom 
har ett antagande om konstant effektivitet över hela tidsperioden gjorts.  

 

3.3 INDATAPARAMETRAR  

Solpanelerna beräknas hålla i 25 år enligt branschstandard och internräntan har initialt satts till 5 
procent (Energimyndigheten, 2014 a). Detta i och med att solceller ses som en säker investering, 
som är beprövad och riskfri (E.ON, 2015). Kostnader för solcellspanelerna, växelriktarna och 
optimerare har tagits fram och bestämts till dagens marknadspriser. Även kostnader för 
ställningar har beaktats i jämförelsen mellan solpaneler monterade direkt på tak och med 
solpanelerna vinklade på ställningar för en större elproduktion.  
 
Vidare har kostnader för bygglov, projektering, installation och underhåll tagits med i 
beräkningarna. Solceller är i princip underhållsfria, men behöver troligtvis ses över någon gång 
under den långa tidsperioden de är i drift. Det statliga solcellsbidraget på 30 procent av den totala 
investeringskostnaden har tagits med i beräkningar för det ursprungliga scenariot. 
(Energimyndigheten, 2015 a)  
 
Potentiell elproduktion vid solceller monterade direkt på fastighetens tak har beräknats till 17,6 
MWh per år och motsvarande elproduktion då solcellerna är monterade på takställningar och 
vinklade optimalt mot solen har beräknats till 18,5 MWh per år. Eftersom solcellsanläggningen är 
dimensionerad efter eget bruk medför den producerade elen att mindre el behöver köpas från 
andra elproducenter. Under hela 25-årsperioden har ett fast elpris på 841,50 SEK/MWh inkl. 
skatter och avgifter satts (Svensk NaturEnergi, 2015). Detta antagande har gjorts efter att 
elpriserna på energi från förnyelsebara källor undersökts hos olika energibolag i 
Stockholmsområdet.  
 
I verkligheten är det möjligt att sälja den producerade energin och då fås elcertifikat som i sin tur 
också kan säljas. I känslighetsanalysen har intäkterna undersökts vid ett scenario där både elen 
och elcertifikaten säljs. Då har försäljningspriset satts till 300 SEK/MWh under hela 25-
årsperioden eftersom det var medelpriset under perioden 2012-2014 för energi i 
Stockholmsområdet på Nord Pool Spot (Nord Pool Spot, 2015 c). Intäkterna för försäljningen av 
elcertifikaten har satts till 143 SEK/elcertifikat efter en intervju med Jörgen Palm på Svensk 
Kraftmäkling som rekommenderar mikroproducenter att sälja elcertifikat genom så kallade 
terminer. Dagens terminspris för elcertifikat är 143 SEK/elcertifikat under en tidsperiod på ett år. 
Detta pris har använts trots att nya kvotnivåer kommer bestämmas i försök att driva upp 
marknadspriset på elcertifikat. Det är nämligen ingenting som säger att marknadsaktörerna inte 
bunkrar upp med elcertifikat redan nu för att undvika ökade kostnader i framtiden. (Palm, 2015)  
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4 RESULTAT OCH DISKUSSION  

För fallet med solpaneler monterade direkt på taket erhålls störst elproduktion under månaderna 
mars-september. Som högst fås en elproduktion på 3 000 kWh och som lägst fås en elproduktion 
på 90 kWh, vilket kan ses i tabell 8. Sektion 1 har flest antal solpaneler utsatta och av denna 
anledning fås en högre elproduktion där. Elproduktionen per kW är något högre för sektion 1 
jämfört med sektion 2 och den främsta orsaken till detta tros vara den något annorlunda 
placeringen av byggnadens sidoparti. Detta kan även tänkas bero på eventuell skuggning för 
solpanelerna i sektion 2.  
 
TABELL 8: RESULTAT FALLSTUDIE FÖR SOLPANELER MONTERADE  
DIREKT PÅ TAK (Beräkningar utförda 2015 i ”Apollon Energy Simulator”) 

 

 

Sektion 1 
(kWh) 

 Sektion 2 
(kWh) 

 Totalt  
(kWh) 

januari 110,0  77,7  180,2 

februari 245,7  175,7  409,1 

mars 772,8  559,6  1 301,4 

april 1 394,6  1 015,3  2 353,5 

maj 1 695,7  1 247,6  2 872,9 

juni 1 758,4  1 304,3  2 990,0 

juli 1 719,2  1 267,4  2 913,9 

augusti 1 233,2  901,7  2 084,4 

september 885,3  642,2  1 492,7 

oktober 425,9  303,4  710,7 

november 114,4  81,3  187,3 

december 56,9  40,2  91,8 
  

 
 

 
 

Totalt 10 412,1  7 616,4  17 587,9 

  

 

 

 

 Dimensionerat  
system (W) 11 200,0 

 
8 400,0 

 
19 600,0 

 
Elproduktion 
(kWh/kW) 
 

929,6 
 

 

906,7 
 

 
 

897,3 
 

 
I det andra scenariot med solceller monterade på ställningar är lika många solpaneler utplacerade i 
sektion 1 som i sektion 2. Trots detta observeras att sektion 1 har en högre elproduktion och att 
elproduktion per kW är högre, se tabell 9. Såsom i förra fallet tros detta bero på den annorlunda 
placeringen av fastighetens sidoparti och skuggning av solpanelerna.  
 
Tabell 9 visar också att den främre raden i jämförelse med de bakre raderna får ut mer energi per 
panel. Anledningen till detta är att den främre raden skuggar de bakre solpanelerna, så att dessa 
får en lägre solinstrålning.  
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TABELL 9: RESULTAT FALLSTUDIE FÖR SOLPANELER MONTERADE  
PÅ TAKSTÄLLNINGAR (Beräkningar utförda 2015 i ”Apollon Energy Simulator”) 
 

 

 

Sektion 1 
främre 
(kWh) 

 Sektion 1 
bakre 
(kWh) 

 Sektion 2 
främre 
(kWh) 

 Sektion 2 
bakre 
(kWh) 

 Totalt  
 
(kWh) 

januari 21,3  66,2  18,2  82,0  187,7 

februari 40,4  233,9  34,9  198,1  507,3 

mars 114,3  685,7  103,0  614,9  1 517,8 

april 191,1  1 146,7  175,9  1 055,9  2 569,7 

maj 211,3  1 267,8  201,1  1 206,3  2 886,4 

juni 212,4  1 274,5  207,4  1 244,1  2 938,4 

juli 211,1  1 266,5  202,2  1 213,1  2 892,9 

augusti 157,8  946,9  146,9  881,2  2 132,8 

september 125,3  751,8  114,0  681,8  1 672,9 

oktober 69,5  414,1  59,8  347,9  891,3 

november 19,4  80,8  16,6  88,1  205,0 

december 10,9  31,6  9,3  26,3  78,1 
          

Totalt 1 384,9  8 166,6  1 289,3  7 639,7  18 480,5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Dimensionerat 
system (W) 1 400,0 

 
8 400,0 

 
1 400,0 

 
8 400,0 

 
19 600,0 

Elproduktion 
(kWh/kW) 
 

989,2 
 

 
972,2 

 

 
920,9 

 

 
909,5 

 

 
942,9 
 

 

4.1 FALLSTUDIENS LÖNSAMHET 

Lönsamheten har beräknats med hjälp av nettonuvärdet och återbetalningstiden för investeringen 
har även tagits fram vilket redovisas i bilaga 2, tabell 13. Indataparametrarna vid beräkningarna av 
nettonuvärde och återbetalningstid klargörs också i bilaga 2, tabell 13.  
 
Resultaten av investeringarnas nettonuvärde och återbetalningstid redovisas på kommande sida i 
tabell 10. Trots att solpaneler monterade på ställningar ger en högre elproduktion jämfört med att 
ha solpanelerna monterade direkt på taket fås ett högre nettonuvärde när solpanelerna placeras 
direkt på taket. Nettonuvärdet skiljer sig med cirka 4 000 SEK mellan de olika fallen och 
alternativet med solpanelerna liggandes på taket är således det mest lönsamma. Anledningen till 
detta är att kostnaden för ställningarna, som ligger på omkring 20 000 SEK ökar 
investeringskostnaden för fallet med solpanelerna monterade på ställningar och 
produktionsökningen av el är inte tillräckligt stor för att medföra besparingar som täcker denna 
investeringskostnad. 
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TABELL 10: LÖNSAMHET FÖR SOLCELLSANLÄGGNING I FALLSTUDIE 
 Solpaneler 

monterade på 
taket 

 Solpaneler på  
takställningar 

Nettonuvärde (SEK) 14 600  10 500 

Återbetalningstid (År) 13,1  13,4 

 

4.2 INCITAMENT ATT INVESTERA I SOLCELLER 

Incitamenten för aktörerna på fastighetsmarknaden att investera i solcellsanläggningar är olika. 
Till en början kan det konstateras att investeringen i sig inte ger någon hög ekonomisk 
avkastning. I fallstudien som analyserats i denna studie skulle det teoretiska nettonuvärdet av 
investeringen bli cirka 10 000 till 15 000 SEK beroende på om solcellerna monteras på ställningar 
eller inte.  

 
Vid implementering av solceller i befintliga bostadsrättsföreningar är ett incitament att investera i 
solceller att det ökar lägenheternas värde på marknaden om solcellsanläggningen marknadsförs på 
ett bra sätt av mäklaren. Bostadsrättsföreningar finns kvar på lång sikt trots att de som bor i 
byggnaden väljer att flytta. Det långsiktiga ägandet medför att bostadsrättsföreningar inte bara 
betalar för investeringen utan att de boende också tar del av de besparingar som görs – förutsatt 
att de inte hyr ut sin bostadsrätt i andra hand, för driftkostnaderna ligger bland annat till grund 
för hyresnivån. 
 
Att investera i solceller är framför allt fördelaktigt för bostadsrättsföreningar med mycket pengar 
i kassan då en investering skulle kunna genomföras utan att behöva höja avgiften för att ha råd 
med investeringskostnaden. För bostadsrätter speglas föreningens ekonomi i den månatliga 
avgiften och på sikt kan denna bli lägre eftersom byggnadens driftkostnader sjunker. En aspekt är 
dock att en investering i solceller kan vara svår att driva igenom till följd av att beslutet tas 
demokratiskt i föreningsstämman. 
 
Gällande fastighetsägare av befintliga hyreshus står de själva för investeringskostnaden och tar 
också själva del av besparingarna för energi som används i gemensamma utrymmen såsom 
trapphus och tvättstugan. För en fastighetsägare ökar också byggnadens värde men detta är inte 
något som påverkar hyresnivån. Hyresgästerna påverkas inte av investeringen ekonomiskt men de 
kan ta del av den positiva känslan som kan infinna sig hos boende i miljövänliga hus. 
 
Utöver de incitament som finns föreligger också potential i den stora takarealen och möjligheten 
att föra samman övrig renovering med implementering av solceller, vilket skulle kunna minska 
installationskostnaderna. Denna möjlighet bedöms vara stor då cirka 30 procent av alla 
flerbostadshus i Sverige uppskattas vara i behov av renovering. (Sveriges Byggindustrier, 2010) 
 
Vid nyproduktion av flerbostadshus är det något billigare att implementera solceller än vid 
ombyggnation, förutsatt att det bestäms redan vid projekteringen av byggnaden att solceller ska 
monteras på taket. Detta i och med att byggnadens takkonstruktion kan anpassas och optimeras 
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för en solcellsanläggning och att installationskostnaderna kan minskas. Det underlättar även för 
att få solcellsanläggningen att se estetiskt tilltalande ut, vilket vid andra situationer kan medföra 
att implementering av solceller uteblir. Enligt SCB var produktionskostnaden brutto under 2013 i 
genomsnitt 2 970 000 SEK per lägenhet vilket innebär att en investering i solceller är en liten 
kostnad i sammanhanget (SCB, 2014). 
 
Vid nyproduktion av hyresrätter är produktionskostnaden lägre än vid byggnation av 
bostadsrätter till följd av att tomten då är en tomträtt, vilket är billigare än en tomtmark med 
äganderätt. Detta gör att solcellsinvesteringen i förhållande till den totala produktionskostnaden 
är högre, vilket delvis jämnas ut mot att högre hyror får tas under de första 15 åren. 
Implementering av solceller är dock inte grund till hyreshöjningen utan den högre hyran grundar 
sig i att det är nyproduktion.  
 
Det har dock visat sig att det kan vara svårt att implementera solceller vid nyproduktion av 
byggnader då de som bygger husen och de som sedan köper byggnaden kan ha olika drivkrafter, 
förutsatt att de är två olika aktörer. De som bygger vill ofta hålla nere byggnadskostnaderna till 
varje pris och de får inte heller ta del av de besparingar som solcellsanläggningen ger. För att de 
som bygger ska kunna ta betalt för implementeringen av solceller måste besparingarna tydligt 
redovisas och då besparingarna är lägre än investeringskostnaderna genomförs inte investeringen 
av byggbolaget i många fall – och implementeringen av solceller riskerar att utebli.  
 
Enligt Anna Abrahamsson, fastighetsanalytiker på Atrium Ljungberg, varierar investeringens 
avkastning för hyresrätter och bostadsrätter beroende på konjunktur- och ränteläge eftersom 
upplåtelseformerna har olika affärsmekanismer, det vill säga sätt att få betalt för en investering. 
Detta sker antingen genom minskade framtida driftkostnader eller ökat låneutrymme för en 
bostadsrättsförening. Samma investering kan således vara olika lönsam beroende på ränteläge och 
upplåtelseform. (Abrahamsson, 2015) 
 
För att ett flerbostadshus ska byggas måste projektbeställarens kriterier vara uppfyllda, ibland är 
projektbeställaren och byggherren samma aktör och ibland inte. För att kunna vara med och 
påverka och påverka en eventuell implementering av solceller vid produktionen måste 
projektbeställaren ta beslut om detta redan vid projekteringsfasen. En förutsättning för att detta 
beslut ska tas kan vara att projektbeställaren är den aktör som senare kommer förvalta huset när 
det tas i drift, alternativt att projektbeställaren kan återfå investeringskostnaden vid ett förvärv till 
en tredje part som i sin tur kommer ta del av besparingarna. Vidare krävs bygglov för byggnaden 
och solcellsanläggningen där placering och stadsbild tas i beaktning samtidigt som hela projektet 
måste kunna slutföras till ett rimligt pris. 
 
Det byggs 20 procent fler bostadsrätter jämfört med hyresrätter (Stockholms stad, 2013 b) 

Nyproducerade bostadsrätter säljes i regel till ett fast pris, ett till två år innan byggnaden är 
färdigbyggd. (Peab AB, 2011) Vid denna tidpunkt är projekteringsfasen avslutad och 
konstrueringsfasen har inletts, vilket gör det svårare för köparna att påverka en investering av 
solceller. 
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Vid ekonomiskt ogynnsamma fall kan projektbeställaren ändå tvingas till att acceptera 
investeringen på grund av de krav som finns angående klimatskal, installationer och en storskalig 
elanvändning från förnyelsebar energikällor. Därtill tillkommer krav på Nära Noll Energihus för 
byggnader som produceras efter 2021, och för att nå dit krävs en övergångsfas från dagens 
produktion vilket gör att den ekonomiska lönsamheten av en solcellsinvestering inte ligger i 
fokus. Istället blir implementering av solceller en möjlighet att nå byggbranschens uppsatta mål. 
(Filipsson, 2013)  
 
En anledning till att solenergi i flerbostadshus är sällsynt i dagsläget kan vara kunskapsbrist 
gällande val av inköp, installation och drift (Israilava, 2013). Det saknas också kunskap vad gäller 
dimensionering och vilka kostnadsbesparingar som kan erhållas (Lindgarde, 2014). För statligt 
ägda byggnader är det därför ett incitament att föregå med gott exempel så att andra aktörer 
intresserar sig för solenergi. Detta är också av betydelse då det visar samhället att de aktivt arbetar 
för ett hållbart samhälle för att Sverige tillsammans ska nå de uppsatta miljömålen. Som en del i 
detta arbete har även en solkarta införts, för att förenkla för fastighetsägare vid planering och 
installation av solceller (Stockholms Stad, 2014 a).  
 
Slutligen kan det konstateras att den främsta anledningen till att genomföra en investering 
troligtvis inte är den ekonomiska lönsamheten utan den positiva känsla som den medför. Det har 
också visat sig att de som bor i hus som har egna solceller också väljer att göra fler miljövänliga 
val som att ta cykeln till jobbet eller att sopsortera mer än andra. (Kalström, m.fl. 2014) Dessa 
aktiva val behöver inte förknippas med ekonomiska besparingar och det kan också ses i andra 
vanor, exempelvis att det köps dyra ekologiska produkter eller el från förnyelsebara källor, trots 
att detta innebär större utgifter för individen (Livsmedelsföreningen, 2015).  
 
I tabellen på kommande sida (tabell 11) sammanfattas de olika aktörernas främsta incitament.  
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TABELL 11: INCITAMENT OCH OMSTÄNDIGHETER FÖR  
MARKNADENS AKTÖRER VID INVESTERING I SOLCELLER   

 

Forskning pågår för närvarande kring utveckling av framtidens solceller, så kallade tredje 
generationens solceller. Dessa innefattar till exempel transparenta och formbara solceller och 
förväntas ha lägre tillverkningskostnader. Vid ett sådant genomslag ges möjlighet till helt nya 
tillämpningar av solceller i byggnader med stor estetik och formgivning. (Energinyheter, 2011) 
Detta i kombination med att det har gjorts stora tekniska framsteg gällande energilagringsmetoder 
för solenergi som har stor potential att kunna användas vid implementering av solceller. Dock 
krävs ytterligare forskning och nya materialupptäckter. (Ruxandra, m.fl., 2012) Detta kan i 
framtiden tänkas stärka fastighetsägarnas incitament till att installera solceller, men det är ännu 
oklart när dessa solceller finns tillgängliga på marknaden och vilken teknisk prestanda de kommer 
att hålla.  

5 KÄNSLIGHETSANALYS 

En känslighetsanalys har gjorts för att undersöka hur nettonuvärdet och återbetalningstiden 
varierar vid olika framtidsscenarion. Lägst nettonuvärde (då den producerade energin används till 
eget bruk) fås då det statliga solcellsbidraget från länsstyrelsen uteblir, se figur 12 i avsnitt ”5.1 
Variation av en parameter”. Risken är stor att solcellsbidraget uteblir eftersom det kommer att tas 
bort helt för anläggningar som installeras senare än 2016 och då bidraget är rambegränsat. Under 
2014 fick drygt 60 % av inkomna ansökningar avslag. (Energimyndigheten, 2015 a) Eftersom 
uteblivet solcellsbidrag ger en stor inverkan på slutresultaten, samtidigt som risken är stor att det 
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- Ökning av försäljningsvärdet för boende 
pga potential att sänka månadsavgifter 
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ägande 
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inträffar har detta scenario undersökts i kombination med att följande parametrar också varierar 
se bilaga 3, tabell 14 för en sammanfattning av detta; 
 

• Elpriset 
• Kalkylräntan  
• Installations- och materialkostnader 
• Mängd producerad el 
• Anläggningens livslängd  

 
Historiskt sett är elpriset lågt och troligtvis kommer elpriset att fortsätta vara lågt ett antal år 
framöver på grund av stor överskottskapacitet i de svenska kärnkraftverken (SvD, 2015). I 
känslighetsanalysen har elprisets inverkan på nettonuvärdet undersökts genom två olika 
scenarion, ett där elpriset stiger med 10 procent till 925,65 SEK/MWh och ett annat scenario där 
elpriset sjunker med 10 procent till 757,35 SEK/MWh. En minskning med 10 procent av elpriset 
har valts efter att ha analyserat elprisets historiska utveckling, se figur 4 i avsnitt ”2.1.2 Elprisets 
utveckling”. Då elpriset med stor sannolikhet inte kommer att stiga så pass mycket som det har 
gjort historiskt är även en ökning med 10 procent rimligt.  
 
Internräntan avgör investerarens avkastningskrav och ett högt krav på avkastning kommer att ge 
ett lägre nettonuvärde. Avkastningskravet speglas delvis i hur ränteläget ser ut för andra 
investeringar med likvärdig risk och i dagsläget är reporäntan negativ. Sannolikt är att reporäntan 
fortsätter vara låg under de närmsta åren och att riksbanken sedan succesivt höjer räntan. Vi har 
valt att undersöka hur nettonuvärdet av investeringen i solceller blir då internräntan höjs från 5 
procent till 6,5 procent och då internräntan sänks till 3,5 procent. Dessutom har en analys gjorts 
för att undersöka vilket avkastningskrav som medför att investeringen betalar tillbaka sig helt 
men utan att positivt nettonuvärde, se figur 14 i ”5.1 Variation av en parameter”. 
 
Installation- och materialkostnader kommer med stor sannolikhet att sjunka eller fortsätta ligga i 
samma storleksordning. Denna slutsats har dragits då allt fler har valt att investera i solceller och 
då utbudet av solcellsinstallatörer har ökat vilket troligtvis skulle kunna förklara ett lägre 
marknadspris. För att ändå förstå hur mycket dessa kostnader påverkar nettonuvärdet och 
återbetalningstiden har två scenarion undersökts, ett scenario där installation- och 
materialkostnader går upp med 10 procent och ett där installation- och materialkostnader går ner 
med 10 procent. 
 
Mängden producerad energi varierar från år till år och är beroende av klimatet. Vid beräkningarna 
har vi utgått från ett normalår och eftersom solcellsanläggningen kommer att vara i bruk under 
minst 25 år till 30 år är det troligt att den genomsnittliga mängden producerad energi kommer 
vara ungefär lika mycket som produceras under ett normalår. Då mängden producerad energi 
påverkar värdet på investeringen har två scenarion undersökts, ett där mängden producerad 
energi är 1 MWh (vilket motsvarar cirka 5,5 procent) mer än vid ett normalår och ett annat 
scenario då det produceras 1 MWh mindre.   
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I studien är utgångsläget att anläggningen håller i 25 år enligt branschstandard då det är händer att 
komponenter som exempelvis växelriktaren i anläggningen måste bytas ut efter denna tid. 
Dessutom levereras solceller, växelriktare och optimerare med 25 års garanti. Det är dock rimligt 
att solcellsanläggningen håller i cirka 30 år. I känslighetsanalysen har nettonuvärdet undersökts 
vid en livslängd på både 25 och 30 år.  
 
Känslighetsanalysen avslutas med analys av investeringens värsta tänkbara utfall och det mest 
lönsamma utfallet, se avsnitt ”5.2 Utfall av känslighetsanalys”.  

5.1 VARIATION AV EN PARAMETER 

Nettonuvärdet av en investering i en solcellsanläggning då kostnaderna och intäkterna varierar 
illustreras i figur 12 och figur 13 illustrerar återbetalningstiden vid respektive scenario. Specifik 
data som använts för att beräkna nettonuvärdet och återbetalningstiden vid dessa scenarier samt 
respektive resultat redovisas i bilaga 3, tabell 14. 

Den största variationen av nettonuvärdet då energin används till eget bruk fås då solcellsbidraget 
uteblir, se figur 12. I figuren kan det även ses att det är betydligt mer lönsamt att implementera en 
solcellsanläggning för eget bruk och inte sälja elen till marknaden utan istället använda den själv 
till följd av att försäljningspriset och inköpspriset för energi är så pass olika.  

 
Figur 12: Nettonuvärdet av investering i solceller vid variation av en parameter 
 

I figur 13 ses återbetalningstiden för en investering i solcellsanläggningen då ingen diskontering 
av intäkterna görs. Det scenario med längst återbetalningstid är då den producerade elen inte 
används av investeraren utan då både elen och elcertifikaten säljs till energimarknadens aktörer. 
Återbetalningstiden för solceller monterade direkt på fastigheten har i detta fall konsekvent lägre 
värde för alla scenarier. Detta beror på att investeringskostnaden för en anläggning med 
ställningar är högre än då solcellerna monteras direkt på taket. I figuren kan det även noteras att 
livslängden inte påverkar återbetalningstiden. 
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Figur 13: Solcellsanläggningen återbetalningstid vid variation av en parameter 
 

Kalkylräntan bestämmer den avkastning som investeraren kräver på satsat kapital. I regel är 
kalkylräntan lägre vid säkra investeringar än vid riskfyllda investeringar och hur internräntan 
bestäms är upp till investeraren själv. Figur 14 visar hur nettonuvärdet varierar vid olika 
kalkylräntor. Vid en kalkylränta på ungefär 6 procent är nettonuvärdet noll, både vid solceller 
som är monterade direkt på taket på flerbostadshuset solcellsanläggningen projekterats på och då 
solcellerna är monterade på ställningar.  

 
Figur 14: Nettonuvärde vid olika kalkylräntor.  
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5.2 UTFALL AV KÄNSLIGHETSANALYS 

Det scenario som ger minst lönsamhet, förutsatt att den producerade energin används till eget 
bruk och inte säljs på marknaden inträffar då inget bidrag från länsstyrelsen betalas ut, se figur 12 
i avsnitt ”5.1 Variation av en parameter”. Dessutom är sannolikheten stor att detta inträffar och 
därför har detta scenario kombinerats med de andra möjliga utfallen av investeringen i en 
känslighetsanalys, vilken illustreras i figur 15.  

 
I figur 15 ses att investeringen inte kommer att vara lönsam då solcellsbidraget från länsstyrelsen 
uteblir för något av fallen och allra minst lönsamt är det då bidraget uteblir i kombination med att 
kalkylräntan höjs. Då kalkylräntas höjs med 1,5 procent till 6,5 procent och bidraget uteblir fås ett 
negativt nettonuvärde på cirka 108 000 SEK för solceller monterade på ställningar och ett 
negativt nettonuvärde på cirka 97 000 SEK för solceller monterade direkt på taket. Då 
investeraren däremot sätter en kalkylränta på 3,5 procent, det vill säga 1,5 procent lägre än det 
ursprungliga scenariot i dagsläget (som redovisas i tabell 10 i avsnitt ”4.1 Fallstudiens lönsamhet”) 
är nettonuvärdet positivt i alla fall förutom då det kombineras med uteblivet solcellsbidrag, vilket 
kan ses i figur 16. Val av kalkylränta avgörs av investerarens egna preferenser.  

 
 

 
Figur 15: Nettonuvärde av känslighetsanalys del 1 
* i kombination med att länsstyrelsen solcellsbidrag uteblir  
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Figur 16: Nettonuvärde av känslighetsanalys del 2 
** i kombination med att kalkylränta sänks med 1,5 % till 3,5 % 
   

Värsta tänkbara scenariot inträffar då uteblivet bidrag kombineras med att kalkylräntan höjs 
samtidigt som elpriserna sjunker, elproduktionen minskar och investeringskostnaderna ökar. Då 
kalkylräntan höjs med 1,5 procent, elpriset sjunker med 10 procent, elproduktionen minskar med 
1 MWh/år och investeringskostnaderna ökar med 10 procent fås ett negativt nettonuvärde på 
143 000 SEK då solcellerna monteras direkt på taket. Då solcellerna monterats på ställningar fås 
ett negativt nettonuvärde på 158 000 SEK.  

 
Då länsstyrelsens solcellsbidrag erhålls, anläggningens avskrivningstid bestäms vara 30 år, elpriset 
och elproduktionen ökar, kalkylräntan sänks och investeringskostnaderna minskar fås det bästa 
möjliga scenario då investeringen är som mest lönsam. I en sådan situation där elpriset ökar med 
10 procent, elproduktionen ökar med 1 MWh/år och kalkylräntan sänks med 1,5 procent 
samtidigt som investeringskostnaderna minskar med 10 procent fås ett positivt nettonuvärde på 
142 000 SEK då solcellerna är monterade direkt på taket. I ett fall då solcellerna är monterade på 
ställningar fås ett positivt nettonuvärde på 144 000 SEK. Detta är också ett utav de få fallen det 
är mer lönsamt att vinkla solcellerna genom att montera dem på ställningar och inte direkt på 
taket. 
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6 SLUTSATSER 

I denna studie har potentiella besparingar och investeringskostnader undersökts för solceller som 
projekterats på ett flerbostadshus i Stockholmsområdet. I fallstudien som gjorts är resultatet att 
nettonuvärdet av investeringen i dagsläget cirka 10 000 SEK till 15 000 SEK då avskrivningstiden 
är 25 år och kalkylräntan är 5 procent. Resultaten av känslighetsanalysen visar att det ofta är mer 
lönsamt att montera solcellerna direkt på taket och inte vinkla solcellerna mot solen genom att 
montera dem på ställningar. Detta beror troligtvis på det låga elpriset, att själva ställningarna 
kostar 21 000 SEK och att taket solcellerna projekterats på är ett plattak med 9 graders lutning 
vilket medför att det endast skiljer cirka 1 MWh per år mellan de båda alternativen.   
 
Fallstudiens känslighetsanalys visar också att den ekonomiska lönsamheten kan variera kraftigt. 
Mest lönsamt, med ett nettonuvärde på cirka 140 000 SEK, är investeringen då antagande om att 
länsstyrelsens solcellsbidrag erhålls, anläggningens avskrivningstid bestäms vara 30 år, elpriset och 
elproduktionen ökar, kalkylräntan sänks och att investeringskostnaderna sjunker har gjorts i 
kombination med att solcellerna monterats på takställningar för optimal vinkel mot solen. Då 
antagande om att solcellsbidraget uteblir i kombination med att kalkylräntan höjs samtidigt som 
elpriserna sjunker, elproduktionen minskar och investeringskostnaderna ökar görs fås istället ett 
negativt nettonuvärde på cirka 140 000 SEK då solcellerna monteras direkt på taket. I det värsta 
tänkbara fallet är det mer fördelaktigt att inte montera solcellerna på ställningar vilket kan 
förklaras genom att investeringen i ställningar inte återbetalas i detta fall.   
 

Det kan dock konstateras att flera faktorer har format fallstudiens utfall. Antaganden som har 
gjorts vid lönsamhetsberäkningarna är ett konstant elpris och konstant verkningsgrad i 
solcellsanläggningen över hela tidsperioden. I studien har även solinstrålningen vid ett normalår 
använts vilket inte stämmer överens med den faktiska, framtida solinstrålningen. Dessutom har 
byggnaden som undersökts varit optimal med sin stora takareal, plattakskonstruktion och 
avsaknad av omkringliggande, skuggande objekt. Byggnaden är även hög och de installerade 
solcellerna syns inte från marknivån.  
 
Trots att det inte alltid är ekonomiskt lönsamt att investera i solceller finns det incitament för 
fastighetsmarknadens aktörer att genomföra investeringen. De tydligaste incitamenten har 
befintliga bostadsrättsföreningar med god ekonomi eftersom en investering eventuellt skulle 
kunna genomföras utan att behöva höja månadsavgiften. Sänkta driftkostnader för fastigheten 
kan istället på sikt leda till sänkta månadsavgifter och lägenheternas försäljningsvärde ökar. Det 
långsiktiga ägandet medför att bostadsrättsföreningar inte bara betalar för investeringen utan 
också tar del av de besparingar som görs. Vad gäller ombyggnation av flerbostadshus med 
hyresgäster står fastighetsägaren för investeringen och det är också denne som tar del av de 
sänkta driftkostnaderna. Implementering av solceller ligger inte till grund för hyreshöjning för de 
boende.  
 
Vid nyproducerade flerbostadshus kan byggnaden designas för att underlätta implementering av 
en solcellsanläggning, både vad gäller optimal vinkel mot solen men också så att solcellerna och 
byggnaden ser estetiskt tilltalande ut. Problematik finns då byggherren ofta tar kostnaden för 
investeringen medan fastighetsägaren tar del av besparingar i form av sänkta driftkostnader. En 
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förutsättning för att implementeringen ska genomföras av byggherren är att fastighetsägarna är 
villiga att betala för investeringen vid förvärvet.  
 
Ny teknik som idag är under utveckling kan i framtiden komma att medföra sänkta 
investeringskostnader och mer estetiskt tilltalande solcellsanläggningar på byggnader. Detta i 
kombination med den stora potentialen som finns i solenergi och den stora takarealen som 
lämpar sig för montering av solmoduler i Sverige, att nyproducerade byggnader efter 2021 ska 
vara ”Nära Noll Energihus” och EU:s klimatmål gällande en ökning av förnyelsebara energikällor 
gör att en ljus framtid spås för solceller monterade på flerbostadshus.  

6.1 FRAMTIDA ARBETE 

Denna rapport skulle kunna användas av fastighetsägare som vill eller funderar på att investera i 
solceller. Den skulle också kunna användas av aktörer på solcellsmarknaden som vill förbättra 
sina försäljningsargument samtidigt som de kan rikta sin marknadsföring mot de aktörer som har 
starkast incitament till att implementera solceller. På så sätt är det troligtvis möjligt att öka 
försäljningen av solceller och tjänster rörande solceller.  
 
I framtiden rekommenderas att fler fallstudier genomförs och att byggnader som i dagsläget har 
färdiginstallerade solceller analyseras då kostnaderna kan jämföras med de faktiska besparingarna. 
Det är framför allt viktigt att följa upp resultaten i studien och kontinuerligt följa upp de 
parametrar som identifierats som mest kritiska i studiens känslighetsanalys, det vill säga uteblivet 
solcellsbidrag från länsstyrelsen och förändrade elpriser, för att säkerställa dessa innan 
investeringen görs.  
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APPENDIX 

BILAGA 1: Indataparametrar för fallstudie 
 

Solcellsanläggningen har dimensionerats för ett projekterat flerbostadshus på KTH Campus där 
den genererade elen används för eget bruk som fastighetsel. En trade-off har gjorts mellan att 
solenergi är billigare ju större anläggningen är och att el som förbrukas i byggnaden är mer 
prisvärd än den överskottsenergi som säljs på elnätet. För att solcellsanläggningen inte ska 
överdimensioneras har denna dimensionerats efter fastighetens elbehov under sommaren med 
hänsyn taget till flerbostadshusets storlek och restriktioner för mikroproduktion.  
 
Med en solcellsanläggning på 19 600 W fås en total elproduktion på 18 000 kWh per år. Under 
maj-juli fås en elproduktion på 3 000 kWh per månad och utifrån flerbostadshusets storlek ses 
detta som en sannolik elkonsumtion. Med de monokristallina solpanelerna YingLi PANDA  
280 W erhålls en solcellsanläggning med 70 solpaneler. 
  
I tabell 12 presenteras ingående information om indataparametrarna och kostnaderna, som har 
tagits fram för den dimensionerade solcellsanläggningen för fallstudien på KTH Campus. 
 
TABELL 12: KOSTNAD FÖR SOLCELLSANLÄGGNING I FALLSTUDIE 
 

Kostnadspost 
 

Kostnad  
Exkl. moms 
(SEK/enhet) 

 

Källa 
 

Kostnad  
Exkl. moms 
(Anläggning 19600 
W) (SEK) 

Solcellspaneler PANDA 280 W (70 st) 2 000 PV shop (2015)  140 000 

Växelriktare Solar Edge 17 500 Europe Solarshop (2015) 17 500 

Optimerare till solpanelerna (70 st) 550 Solcellsproffsen (2015) 38 500 
    

Bygglov 3 150 
Stockholms Stad 
(2013 a) 3 150 

Projektering 
1 15 000  15 000 

Installation/Montering (per kW) 3 000 Karlsson (2015) 58 800 

Underhåll 
2 1 500  4 200 

Totalt utan ställningar   277 150 

Ställningar (70 st) 300 Hult (2015) 21 000 

Totalt med ställningar   298 150 

    
 

 

1 Antagande om inhyrd professionell arbetstid under 8 h med en timlön 1 000 SEK/h.  
  Resterande kostnad ses som egen arbetstid för planering av projektet.  
2 Stora anläggningar behöver med stor sannolikhet tillsyn och tiden för detta uppskattas till 
  cirka 4 timmar med hänsyn till fastighetens takkonstruktion och anläggningens installerade  
  effekt på 19 600 W. 
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BILAGA 2: Specifik data för fallstudiens lönsamhet i dagsläget  
 

I tabell 13 presenteras specifik data för fallstudien på KTH Campus som har använts för att 
beräkna lönsamheten och återbetalningstiden i dagens läge då solcellerna är monterade direkt på 
den projekterade fastighetens tak och då solcellerna är vinklade med hjälp av ställningar som 
monterats på taket. Det statliga solcellsbidraget på 30 procent av investeringskostnaderna har 
tagits med i beräkningarna. 
 
 
 
 
 

TABELL 13: SPECIFIK DATA FÖR DAGSLÄGET, FALLSTUDIE KTH CAMPUS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

* Se specifikation bilaga 1. 
** Årliga intäkter (SEK) fås genom att multiplicera Elpris (SEK/ MWh) med den årliga elproduktionen (MWh). 
*** För denna beräkning har ekv. 1 använts. 
**** För denna beräkning har ekv. 2 använts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parameter Värde i dagsläget 

                        På ställningar På tak 
 

Investeringskostnader (SEK) 298 150* 277 150* 

Statligt solcellsbidrag (%) 30 30 

Investeringskostnad efter bidrag (SEK) 208 700 194 000 

Elpris (SEK/MWh) 841 841 

Årlig elproduktion (MWh) 18,5 17,6 

Årliga intäkter (SEK) 15 500** 14 800** 

Livslängd (ÅR) 25 25 

Kalkylränta (%) 5  5  
   

Nettonuvärde (SEK) 10 500*** 14 600*** 

Återbetalningstid (ÅR) 13,4**** 13,1**** 
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BILAGA 3: Specifik data för fallstudiens lönsamhet vid variation av en parameter 
 
Tabell 14 visar parametrarna som har varierats enligt avsnitt ”5.1 Variation av en parameter”. För 
de olika fallen finns data för när solpanelerna är monterade på ställningar och direkt på taket. 
Parametrarna har varierats utifrån det ursprungliga scenariot och har ökats/minskats med en 
bestämd procentsats. Vid variation av parametrarna har det statliga solcellsbidraget på 30 procent 
av investeringskostnaden räknats med i alla scenarion, förutom ett fall där det framgår att det inte 
är medräknat.  
 
 
TABELL 14: SPECIFIK DATA VID VARIATION AV PARAMETER, FALLSTUDIE KTH CAMPUS 

* Det första värdet anger ny parameter för solceller monterade på takställningar och det andra värdet gäller för   
   montering av solceller direkt på tak. 
** För dessa beräkningar har ekv. 1 använts. 
*** För dessa beräkningar har ekv. 2 använts. 
 
 

 
Varierad parameter 

 

Ökad/Minskad 
med 

Ny 
parameter 

 Nettonuvärde (SEK)** 
 

Återbetalningstid (ÅR)*** 
 

  

 
   

 
På    
takställningar          På tak 

På 
takställningar           På tak 

 
Livslängd 

 
+ 5 år 

 
30 år 30 400   33 500 13,4   13,1 

Statligt solcellsbidrag Uteblir - -79 000   -68 600 19,2   18,7 

Elpris  + 10 % 926 SEK/MWh 46 000   35 400 11,5   11,9 

Elpris  - 10 % 757 SEK/MWh -11 400   -6 300 14,9   14,6 

Elproduktion + 1 MWh 19,5/18,6* MWh  22 300   26 400 12,7   12,4 

Elproduktion  - 1 MWh 17,5/16,6* MWh -1 400   2 700 14,2   13,9 

Investeringskostnader + 10 % 
230 000/ 
210 000* SEK -10 400   -4 800 14,7   14,4 

Investeringskostnader  - 10 % 
190 000/ 
175 000* SEK 31 300   34 000 11,5   11,8 

Kalkylränta + 1,5 % 6,5 % -19 000   -13 500 12,7   13,1 

Kalkylränta  - 1,5 % 3,5 % 47 600   49 900 13,4   13,1 


