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Förord

För att ta fram denna handbok har flera kompetenser på KTH inom energiteknik, byggnadsteknik 
och ekonomi samverkat för att bearbeta solcellsfrågan vetenskapligt ur flera perspektiv. Denna 
handbok tar alltså ett multidisciplinärt grepp på solceller.

Handboken vänder sig speciellt till bostadsrättsföreningar då det finns speciella problem, men 
även särskilda möjligheter för dessa ägare. Många frågeställningar är dock gemensamma för flera 
typer av solcellsägare, exempelvis småhusägare och flerbostadsägare. 

Handboken baseras på ett  forskningsprojekt: ”Solceller på tak i flerbostadshus bostadsrätter och 
hyreshus/Photovoltaics for Swedish Prosumers: A technical and economic analysis with a focus 
on cooperative multi-family housing” [1]. Huvudförfattare till rapporten är Nelson Sommerfeldt 
tillsammans med Henry Muyingo och Tord af Klintberg från institutionerna Energiteknik, 
Fastigheter & Byggande och Byggvetenskap på KTH. Vid författandet av handboken har trion 
kompletterats med Jan Kristoffersson från Sustainable Innovation. Projektets  syfte har varit att 
undersöka under vilka omständigheter som en bostadsrättsförening kan tänkas satsa på solceller 
ur tekniskt, ekonomiskt och politiskt perspektiv. Ekonomiska aspekter  av betydelse är till exempel 
priser på solpaneler och installation, framtida el och nätpriser, skatter mm, varav många baserar 
sig på politiska beslut.  Dessutom blir det framtida legala regelverket viktigt för om exempelvis en 
bostadsrättsförening ska våga satsa på solceller

En del i forskningsprojektets uppdrag har varit att utarbeta denna handbok, som främst riktar 
sig till personer i en bostadsrättsförenings styrelse som vill driva en solcellsinstallation. Personer 
som agerar som beställare bör vara så pålästa som möjligt. Detta ökar chansen att installationen 
blir lyckosam. Handboken är uppbyggd så att den består av två delar. Först finns det en kortfattad 
sektion som beskriver olika aspekter av teknik, ekonomi och politik. Varje del beskrivs sedan mer 
omfattande i den andra sektionen. 

Detta forskningsprojekt har även tagit fram ett användarvänligt Excel-verktyg på engelska, som 
kan nyttjas för att göra en första ekonomisk analys på ett givet solcellssystem. Verktyget kan lad-
das ner från denna länk: http://tinyurl.com/KTH-Solceller. Med detta verktyg är det också möjlig, 
att med så kallad Monte Carlo metod, göra en finansiell riskbedömning som kan vara värdefullt 
att ha innan man gör ett investeringsbeslut. Instruktioner för hur man använder verktyget finns 
också via länken.
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Handboken - kortfattad

Taket: Det finns ett antal olika aspekter avse-
ende tak: fastsättning på olika tak, hållfasthet, 
vindlaster, snö.

Fastsättning: Det finns olika system för 
olika tak och olika takmaterial. Viktigt i sam-
manhanget är att fastsättningsdonen inte ska 
äventyra takets vattenskyddande funktion. Se 
vidare sidorna 10-12.

Hållfasthet: Reguljära solceller ger en ökad 
belastning på taket med storleksordningen 15 
kg/m2. Ett tak ska kunna bära en ytterligare last 
på 150-200-350 kg/m2 beroende på den snölast 
som kan förväntas i landsdelen. Den ökade vikt 
som solpanelerna ger borde i normalfallet inte 
spela så stor roll. Se vidare sidan 12.

Skugga: Skuggan från exempelvis skorstenar, 
flaggstänger mm kan minska elproduktionen 
väsentligt mer än vad det aktuella solbortfallet 
kan antyda, se vidare sidan 7 samt om växel-
riktare sidan 9.

Vindlaster: Det finns naturligtvis en risk att 
stark vind kan slita bort solpaneler, på flacka 
tak är solceller ofta endast nedtyngda Risken 
är störst närmast takkanten och frågan är hur 
goda infästningsmöjligheterna är exempelvis 
ute på taksprång. Se vidare sidan 11.

Snö: Solceller är hala för snö och orsakar alltså 
mer snöras från taket. Det kan alltså finnas 
anledning att sätta upp snörasskydd i samband 
med solcellerna. Vidare bör det ju finnas plats 
för en snöskottare nedanför cellerna. Solceller 
ska inte beträdas. Se vidare sidan 7.

Solceller: I dagsläget finns många olika solcel-
ler, med olika tjocklek, prestanda och pris. Det 
finns dock två typer som nu ger bäst utbyte i 
förhållande till investerat kapital: polykristal-
lina och monokristallina solceller.

Mono eller Polykristallina celler: Mono-
kristallina celler är typiskt sett dyrare än poly-
kristallina celler, men har en högre effektivitet, 
men om hänsyn tas till  kostnad per producerad 
kilowattimme är kostnaden i stort sett likadan. 

Växelriktare: Gör om solcellernas likström till 
växelström, som kan användas direkt i huset, 
eller exporteras till nätet

Loggning: det är bra att logga systemets funk-
tion och göra dessa data tillgängliga via en hem-
sida eller app för att enkelt kunns se hur utfallet 
blir. Då upptäcks också eventuell felfunktion 
snabb. Systemet kan även kopplas så att ett larm 
sänds till husets förvaltningssystem vid fel.

Teknik

Skatter

Energiskatt: All reguljär elförsäljning påförs 
en energiskatt på 29,4 öre/kWh 2015, se vidare 
sidorna 16-17.

Skatteplikt: El från en solcellsanläggning är 
i dagsläget befriad från skatteplikt om elen 
används för eget bruk [2]. Skatteverket arbetar 
med att implementera nya regler som kommer 
att gälla från halvårsskiftet 2016.

Moms: Alla varor och tjänster beläggs med 25 
% mervärdesskatt i Sverige. Eventuellt kan det 
göras ett momsavdrag för investeringskostna-
den för anläggningen till en del som motsvarar 
den andel av producerad el som exporteras till 
nätet. Skatteverket tillåter inte detta upplägg 
idag, men frågan är uppe i domstol för avgö-
rande. Se vidare sidorna 13-18.
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Bygglov: Bestämmelser för bygglov varierar 
från kommun till kommun, men reglerna är ofta 
publicerade på kommunens hemsida. Ganska 
ofta slipper man dock bygg-lovsavgiften vid 
ansökan om bygglov för en solenergianläggning, 
se vidare sidan 29.

Ansökan till nätägare: Ägaren till solcellsan-
läggningen måste göra en ansökan till nätägaren 
om att få exportera el till nätet. Gå in på www.
natomraden.se för att se vilket nät som din 
fastighet tillhör, se vidare sidan 30.

Ansökningar 

Ekonomi 
Alternativa investeringar: En bostadsrättför-
ening har som syfte att, dels förvalta en fastig-
het, dels ta till vara medlemmarnas ekonomiska 
intressen. En solcellsiwnvestering bör därför 
ställas mot andra alternativ för att inte äventyra 
föreningens reguljära åtaganden och måste ana-
lyseras noggrant precis som alla andra åtgärder.

Lägenhetsel & fastighetsel: Om bostadsrätts-
föreningen köper in el i en anslutningspunkt för 
att sedan distribuera den internt så får även de 
enskilda lägenheterna ta del av den egenpro-
ducerade solcellselen. Om den mäts med en 
undermätare utgår dock energiskatt och moms 
[2]. Detta gäller i dagsläget, men nya bestäm-
melser kan komma i närtid, se vidare sidan 21.

Exportera el: Olika elbolag och nätägare köper 
solcellsel till varierande pris. Detta pris kan va-
riera mycket år från år och det är sällan så att en 
elförsäljare av solcellsel får ett längre kontrakt 
än ett år, se vidare sidorna 15-17.

Stöd från det allmänna består av Länsstyrel-
sens investeringsstöd, samt driftstöden: skat-
teavdrag och elcertifikat. Investeringsstödet får 
inte kombinerar med ROT-avdrag, men de båda 
driftstöden får kombineras, se vidare sidorna 
13-15. 

Länsstyrelsens investeringsstöd: Hos läns-
styrelserna kan bostadsrättsföreningen ansöka 
om detta stöd, som i dagsläget är 20 % av inves-
teringskostnaden för sökande som är organi-
sationer, exempelvis  bostadsrättsföreningar.

Rotavdrag: Avdrag för ROT-arbete kan inte 
kombineras med Länsstyrelsens investerings-
stöd, se vidare sidan 13.

Skattereduktion: Solcellsägaren kan få 60 öre 
i skattereduktion för varje exporterad kilowat-
timme upp till 30 000 kWh/år, alltså totalt 18 
tusen kronor per ägare. En bostadsrättsfören-
ing kan då få reduktion på fastighetsavgiften 
och fastighetsskatt som tas ut för lokaler, se 
sidan 14.

Elcertifikat: För varje köpt kilowattimme be-
talas ca 3 öre. Dessa ören förmedlas till produ-
center av förnybar el, exempelvis solenergi, som 
fått mellan 14 och 18 öre/kWh i elcertifikater-
sättning. För att få tillgång till detta stöd måste 
anläggningen ha en speciell mätare. Mätaren 
kan finnas i anslutningspunkten till elnätet 
och då utgår stöd endast för den exporterade 
elen.  Mätaren kan även placeras  i anslutning 
till solcellsanläggningen och då utgår stöd 
för hela produktionen [3], se vidare sidorna 
sidorna 14 och 21. 
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Handboken

Teknik

Ett solcellssystem består av tre huvudkomponenter, själva solcellspanelen, växelriktaren och 
ställningen som bär panelen. Solcellspanelen producerar likström, som växelomriktaren gör om 
till växelström, som går att använda i byggnaden, eller leverera in på nätet. Detta kapitel behand-
lar de överväganden som bör göras när teknik ska väljas för solelproduktion. Solelen används i 
första hand till byggnadens eget behov, eventuellt överskott kan säljas till nätet.

Figur  1 –Huvudkomponenter i ett solcellssystem
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Placering och produktion

Den idealiska placeringen för solceller i Sverige 
är sydlig riktning i  en vinkel på ungefär 42 
grader mot horisontallinjen. Ett rätt placerat 
system kan förväntas producera 900-1000 
kWh/kWp på de flesta orter i södra eller mel-
lersta Sverige - kWp anger systemets toppeffekt. 
Tyvärr ger de flesta taken inte möjlighet till 
en helt optimal position, men avvikelser har 
inte så stor betydelse. Tabell 1 nedan visar den 
förväntade produktionen i Stockholm med en 
orientering av panelerna från väster till öster 
och från vågrätt till lodrätt. Många städer i 
Sverige tillhandahåller också solkartor på nätet 
som visar den solinstrålning (i kWh/m2) som 
når ett tak och som även tar hänsyn till eventuell 
skuggning.

Tabell 1 – Värden för första årets elproduction (kWh/kWp) vid olika vinklar

Vid vinklar nära den optimala kan produktio-
nen fortfarande vara hög fast den inte är perfekt. 
Det är ofta önskvärt både ur fastsättnings och 
estetiskt perspektiv att montera modulerna dikt 
mot tacktäckningen om det är ett brant tak. För 
platta tak används oftast ställningar som ger en 
lämplig lutning på solcellerna. Produktionen 
försämras med tiden eftersom solinstrålningen 
och höga temperaturer bryter ned solcellerna 
efter hand, vilket innebär 0,2-0,5 % mindre 
energiutbyte för varje år som går [4]. De flesta 
solcellstillverkare erbjuder 25 års (i vissa fall 30 
års) garanti på en lägsta nivå av elproduktion. 
Långtidsstudier som t.ex. [5] och [6] visar att 
om solcellssystemet är oskadat, så kommer det 
att fungera i 25-30 år och kan fortsätta att pro-
ducera elektricitet längre tid än 30 år.
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Statistik visar att solinstrålningen är störst 
under sommarhalvåret i Sverige vilket framgår 
av följande siffror: 

• 80 % av den årliga solinstrålningen   
inträffar mellan april och oktober.

• Maj har den högsta solinstrålningen,   
16 % av årets instrålning.

• Bara 3 % av årets instrålning inträffar   
under januari och december tillsam-  
mans.

Det finns dock faktorer som kan minska pro-
duktionen, exempelvis skuggning, nedsmuts-
ning och snö

Figur  2 – Exempel på variation i solinstrålningen över året för Stockholm

Skuggning
Även om alla produktionsvärden som är an-
givna i Tabell 1  gäller för oskuggade system, 
är det inte nödvändigt att ha ett helt oskuggat 
tak för att få en bra solcellsinstallation. Om 
skuggningen inträffar under vintermånaderna 
då solen står lågt och solcellerna eventuellt är 
täckta av snö, så blir förlusterna endast några 
få procent. Stora träd och andra byggnader som 
skuggar under långa tidsperioder bör beaktas 
mer i detalj. Skorstenar och ventilationsrör på 
själva taket kan ors aka mycket stora förlus-
ter i förhållande till den bråkdel av ytan som 

Nedsmutsning
När solceller installeras med en lutning, orsakar 
nedsmutsning inget större produktionsbortfall. 
Det regnar så pass ofta i Sverige så att smuts, 
pollen och fågelträck sköljs bort innan det hin-
ner bildas tjockare lager. Det går naturligtvis 
att själv spola av solcellerna med en slang. Att 
hyra in en professionell rengöringsfirma kan 
kosta mer än värdet av ökningen i elproduktion.

Snöns inverkan på solcellsproduktionen är 
typiskt sett mycket liten. Figur  2 visar att en-
dast 14 % av produktionen inträffar under de 
månader då snötäcke förekommer. Kostnaden 
för att ta bort snötäcket överstiger normalt 
värdet av elproduktionen, dessutom riskerar 
man att skada modulerna. När vårsolen skiner 
kommer snön också att glida av solcellerna av 
sig själv, vilket gör att det finns liten anledning 
att aktivt ta bort snön.

Snö

de skuggar. Det finns teknik som hanterar 
komplex skuggning och en  skuggningsanalys 
kan förutsäga  produktionsminskningen av 
skuggningen.
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Solcellsmoduler
En stor majoritet av alla moduler som används 
på byggnader är baserade på kristalliserat 
kisel [7]. En typisk modul består av 60 eller 72  
inplastade solceller, vilka sedan är monterade 
på glas med en aluminiumram. Det finns två 
vanliga typer av solceller; monokristallina 
(mono) och polykristallina (poly). Monoceller 
som har högre effektivitet är helt svarta, medan 
polyceller (i vilka det går att se de individuella 
kristallerna) är blå, Figur  3 nedan.

Vilken typ av solceller som bör väljas beror på 
önskad systemstorlek, tillgänglig takyta och 
estetik. När man vet hur stor energiproduktion 
som önskas, kommer solcellernas effektivitet 
att ge hur stor yta som behövs. Om takytan 
är begränsad, så behövs moduler med högre 
utbyte av el. Monokristallina celler är typiskt 
sett dyrare, men om hänsyn tas till kostnad per 
producerad kilowattimme är kostnaden i stort 
sett lika i dagsläget. Estetiska aspekter kan 
också vara viktiga så att modulerna passar väl 
med byggnaden.

Figur  3 – Olika solcellsmoduler Källa: [8]

Olika teknologier och utveckling
Det finns flera andra solcellstekniker varav 
några redan finns på marknaden och andra 
är föremål för forskning och utveckling [9]. 
Tunnfilmsteknikerna ligger på andra plats efter 
kiselceller. Det finns flera modeller som än så 
länge används främst i storskaliga anläggning-
ar, som t.ex. på kommersiella lokaler. Troligtvis 
blir de också konkurrenskraftiga i småskaliga 
anläggningar i framtiden. Reguljära solceller 
har blivit både billigare och effektivare över tid, 
men det har inte skett något stort forskningsge-
nombrott som kommer att förändra situationen 
dramatiskt och som därmed motiverar att man 
bör vänta med en investering.

Det görs stora forskningsinsatser för att få fram 
nya typer av solceller med lägre produktions-
kostnader som exempelvis tunnfilmsceller, 
Grätzelceller och solkoncentrerande hybrid-
celler. Även om några av dessa lösningar ger 
en lägre effektivitet per kvadratmeter än den 
gängse kiselbaserade solcellen så kan kostna-
den för den producerade elektriciteten bli lägre 
genom att investeringen blir mindre. 

Ungefär hälften av kostnaden för ett uppsatt 
solcellssystem kan hänföras till installationen. 
För solceller är det alltså intressant att det blir 
en utveckling mot lägre kostnader inte bara för 
själva solcellerna utan även för installationen.
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Miljöfrågan
Det ligger en inneboende motsättning i Sveriges 
solcellsanvändning.  Vi köper ofta solceller 
från Kina som är producerade med kolkraft 
och använder dem för att ersätta kärnkraft 
som i Sverige har mycket låg klimatpåverkan. 
Tillverkning av solceller kräver alltså stora 
mängder energi, men även om förhållandena 
skiftar med tillverknings och installationsort 
så kommer en solcell över sin livslängd att 
producera flera gånger mer energi än vad som 
krävdes vid tillverkningen [10].

Annan miljöpåverkan som utsläpp av gifter, 
vattenanvändning, eller CO2-utsläpp varierar 
i hög grad. Tillverkare i Europa har allmänt 
sett ett halverat koldioxidavtryck, jämfört 
med Kina. De olika tillverkningsföretagens 
påverkan på miljön bör undersökas som en 
del av upphandlingen. Ett bra underlag - Solar 
Scorecard, finns tillgängligt via Silicon Valley 
Toxics Coalition som är elektronikindustrins 
kontrollorganisation [11].

Figur  4 – Solceller (installerade i Sverige) producerar upp till fyra gånger mer energi än som krävs vid tillverk-
ningen (högst om tillverkningen skett i EU).

Växelriktare
En växelriktare är en komponent som behövs 
för att knyta samman solcellerna och elsystemet 
i ditt hem eller med  elnätet. Den omvandlar 
solcellens likström till växelström med rätt 
spänning samt synkroniserar den med elkraf-
ten i nätet. Det finns flera typer av växelrik-
tare, men för bostadshus är två typer aktuella, 
strängväxelriktare och mikroväxelriktare. En 
strängväxelriktare samlar elektriciteten hos 
ett antal seriekopplade  solcellsmoduler, medan 
alternativet med mikroväxelriktare innebär en 

växelriktare till varje solcellsmodul. Mikroväx-
elriktare är ett dyrare alternativ vid installatio-
nen, som dock kan ge en högre total elproduk-
tion, framför allt vid installationer som delvis 
är skuggade. Jämfört med  solcellsmoduler 
har växelriktare en kortare livslängd, som 
varierar mellan 10-15 år, beroende på produkt 
och tillverkare.



Solceller ur flera perspektiv10

Montering och underhåll av solceller 

Montaget av modulerna får inte äventyra takets huvudsakliga funktion, nämligen att vara 
ett vattensäkert skydd för huset. Fästsystemen ser olika ut om man jämför olika taksystem.

Montage på platta tak

Flacka tak måste ha en taktäckning som är helt 
och hållet tät. Detta kan åstadkommas genom 
att taket täcks med svetsad takpapp eller med 
en vattentät duk. Ska det sedan fästas utrust-
ning i taket, måste man ha ett system där även 
fästdonet svetsas fast i takets papp/duk. Den 
underliggande pappen/duken måste då vara 
av god kvalitet och ha en så kallad P-klassning, 
vilket innebär att pappen har en armeringsväv 
som inte är avslitbar.

Samma typ av fäste som används till livlinein-
fästningar kan användas för att fästa solcells-
system på flacka tak. De kan då fästas i takpapp 
eller duk. Ett fäste består av en stålplatta 400 
mm x 400 mm där en vagnsbult  sticker upp i 
mitten, se Figur  6. Stålplattan läggs på den be-
fintliga pappen/duken och ett täckande stycke 
av asfaltmatta svetsas fast ovanpå. Det är viktigt 
att plattan inte skruvas fast, dels så penetrerar 
skruvarna den underliggande pappen/duken, 
med läckagerisk som följd, dels så är skruvin-
fästningen mer stum till sin natur. När plattan 
fästs med svetsning blir fastsättningen mer följ-
sam och därför starkare. Denna infästningsme-
tod kan alltså användas för att fästa solceller vid 
taket. Då används de uppstickande bultarna för 
att fästa fast takskenorna. Enligt uppgift finns 
det för närvarande ingen beräkning på det antal 
plattor som behövs för en given solcellsyta [12].

Figur  5 -Solceller placerade på Husbybadet/
Stockholm

Figur  6 –Fästning med hjälp av livlinein-
fästningar
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Vikta ner solceller

Ett alternativt sätt att hindra solceller från att 
blåsa bort är att vikta ner dem. 

Det betyder att fundamentet för solcellerna 
belastas med löst liggande tyngder stora nog 
för att kompensera mot vindlaster. Det är klokt 
att komplettera med annan förankring för att 
inte installationen ska blåsa ned när den stora 
stormen kommer.

Takmontage branta tak

Ett brant tak är vattenavvisande, men inte helt 
tätt på det sätt som ett flackt tak måste vara. 
Det består av vattentäta material, men hela 
systemet är inte vattentätt utan vattenavledande 
och det är därför inte lika känsligt att penetrera 
de enskilda vattentäta materialen. Tekniskt 
sett så innebär montering av solceller olika 
tekniska lösningar beroende på vilket tak de 
ska sättas fast på. Här  beskrivs olika montage 
för tegeltak, korrugerade plåttak och falsade 
plåttak. Gemensamt för alla konstruktioner är 
att montaget inte ska försämra takets vattenav-
ledande funktion. Solceller  brukar inte heller 
monteras nära takens kanter, dels är vindlasten 
större nära kanten, dels är fastsättningsmöjlig-
heten sämre.

Tegeltak

Det har länge monterats olika saker på tegeltak, 
som exempelvis stegar och snöskydd mm. och 
uppsättning av solcellspaneler skiljer sig inte 
från denna typ av montage. Det utgår från ett 
fästdon i det underliggande taket. Sedan förs en 
bärande del ut ovanpå takpannorna, se Figur  7. 
Kroken som leder in lasten till takbeslaget får 
inte vila på den nedre takpannan. En sådan 
belastning kan spräcka takpannan.

Korrugerat plåttak

Ett korrugerat plåttak är ofta fastsatt med så 
kallade farmarskruv som har en tätande gum-
mibricka mellan skruven och plåten. På samma 
sätt kan fästdonen sättas fast enligt Figur  8. 
Den överliggande beslagsdelen lyfter upp sol-
cellschassit ovanför plåttaket.

Figur  8 –Montering på ett korrugerat plåttak

Figur  7 – Montering på tegeltak
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Falsat plåttak 
Här utgår man från beslag som sätts fast på 
plåttakets stående falsar. Dessa ska monteras 
med ett centrumavstånd på 400-600 mm. Skall 
montaget ske på ett skarpt lutande tak, eller i 
område med hög snözon skall montaget ske med 
korsförband, vilket innebär bärande skena både 
vertikalt och horisontellt.

Underhåll

Vanliga solcellssystem har inga rörliga delar, 
detta gör dem mycket robusta och enkla att un-
derhålla. Trots detta så är de utsatta för vädrets 
makter, belastningar av vind, snö och sol, vilket 
gör det viktigt med avseende på elproduktion 
och säkerhet att ha en underhållsplan.

Övervakning

De flesta leverantörer av växelriktare och även 
några installationsföretag erbjuder möjlighet 
att logga elproduktionen. Såväl historiska data 
och nutidsdata avseende elproduktionen görs 
sedan tillgängliga på en websida eller genom en 
mobil-app. Denna service är värdefull då den 
möjliggör att kontrollera om solcellssystemet 
uppför sig som förväntat eller om det bör göras 
justeringar. Det är också möjligt att koppla ett 
larm till lämpliga kontaktpersoner om systemet 
får ett problem och stänger ner.

Inspektion

Förebyggande underhåll är bästa sättet för att 
förhindra att systemet slutar att fungera och 
sakkunnig visuell inspektion av systemet bör 
därför göras årligen. Vid den inspektionen bör  
man  bland annat titta efter korrosion i montage 
och kablar, läckage i takgenomföringar, lösa 
kablar och skador orsakade av djur.

Rengöring
Som nämnts tidigare så är det osannolikt att det 
behövs speciell rengöring av solcellerna, detta 
på grund av att det vanligtvis regnar och snöar 
tämligen mycket i Sverige. Vid mycket kraftigt 
snöfall kan det dock vara nödvändigt att skotta 
bort snön från panelerna, detta för att förhindra 
att panelerna bryts sönder. Snölastkapaciteten 
varierar mellan olika moduler och det finns 
modeller som är konstruerade att tåla särskilt 
hög last. Det är bra att  undersöka vilken snölast 
systemet tål innan det köps in och monteras.
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Beskattning och stöd

Rapporten Mål och medel för energipolitiken? – lärdomar från andra länder [13] analyserar ener-
gipolitiken i tolv länder och konstaterar att förutsättningarna för Sveriges energipolitik ges i 
stort sett av EU:s rättsakter. EU-lagstiftningen är ganska teknikspecifik, vilket innebär att även 
nationella styrmedel görs teknikspecifika för att harmonisera med EU-ramarna. 

Däremot har Sverige  ett nationellt intresse då basindustrins behov av låga energipriser legat till 
grund för en energipolitik som bygger på styrmedel som inte främjar en specifik teknik. Bakom 
detta ligger som ett faktum att mycket är uppbyggt runt specifika tekniska lösningar, vilket gör 
det oerhört svårt att byta spår speciellt när det gäller energiteknik som är kapitalintensiv. Detta 
ligger till grund för utformningen av det svenska elcertifikatsystemet där betoning ligger på den 
kortsiktiga kostnadseffektiviteten och inte den långsiktiga omställningen. 

Systemet, enligt rapporten ovan, syftar till att den billigaste elproduktionen byggs ut, för att 
målet i förnybarhetsdirektivet ska kunna realiseras. För att hålla nere påverkan på elpriset förde-
las dessutom kostnaden på hela kundkollektivet förutom den elintensiva industrin som är helt 
undantagen från kvotplikt.

Beskattning
Energiskatten, elcertifikat och moms är en 
stor del av elpriset i Sverige och det är svårt att 
förutsäga den framtida beskattningen. Det är 
osäkert hur självkonsumtion av solcellsel från 
olika installationer kommer att beskattas i och 
med att Budgetpropositionen 2015 innehöll ett 
förslag att elproduktion från solcellsanlägg-
ningar som är större än 255 kW ska beskattas, 
vilket direkt drabbar visa bostadsrättsfören-
ingar. Skatteverket arbetar på att implementera 
budgetprositionen och upplägget kommer att 
skilja sig från dagens system. Förslaget väntas 
ligga färdig vid halvårsskiftet 2016. 

Stöd
I Sverige har vi nu ett antal stödformer, dels 
olika typer av investeringsstöd, dels olika drifts-
stöd såsom skattereduktion och elcertifikat.

Länsstyrelserna kan ge investeringsstöd till 
installation av solceller. Detta gäller för solcell-
sanläggningar där installationen påbörjades 
tidigast den 1 juli 2009 och slutförs senast den 
31 december 2016. Från och med 1 januari 2015 
gäller att:

Inventeringsstöd

• Företag får högst 30 % och bostadsrätts-
föreningar och småhus får högst 20 % av 
kostnaden i investeringsstöd.

• Solcellssystemet får kosta högst 46 250 kr 
per kW, inklusive moms.

• Maximalt stöd är 1,2 miljoner kronor per 
system.

• Stöd får endast lämnas för ett solcells-
system per byggnad, eller om systemet 
byggs på mark, för ett solcellssystem per 
fastighet.

• Enligt idag gällande riktlinjerna ska sol-
cellsinstallationen vara färdig senast 31 
december 2016.
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ROT-avdrag
ROT-avdrag kan endast ges till privatpersoner 
och inte till bostadsrättsföreningar. Det innebär 
att solceller på bostadsrättsföreningens tak inte 
ger rätt till ROT avdrag. Däremot, skulle ROT-
avdrag kunna vara aktuellt för en bostadsrätts-
innehavare för solceller i glaset till en inglasad 
balkong, ifall underhållet för denna inglasning 
ligger på bostadsrättsinnehavaren.

Skattereduktion
Från 1 januari 2015 får mikroproducenter en 
skattereduktion för den el som matas in på 
nätet. Skattereduktionen är 60 öre/kWh och 
regleras i den gängse inkomstdeklaration som 
görs året därpå. Man har rätt till reduktionen 
om man levererar förnybar el i samma anslut-
ningspunkt som där man köper el. Mikropro-
ducenten måste göra en anmälan till nätbolaget 
och säkringen får vara högst 100 ampere. 
Fysiska och juridiska personer inklusive döds-
bon har rätt till skattereduktionen. Juridiska 
personer har rätt till skattereduktion bara om 
skattereduktionen uppfyller villkoren för att 
anses vara stöd av mindre betydelse enligt vissa 
EU-förordningar [14]. Man har sammanlagt rätt 
till skattereduktion för högst 30 MWh per fysisk 
eller juridisk person. En bostadsrättsförening 
kan då få reduktion på fastighetsavgiften och 
fastighetsskatt som tas ut för lokaler, dock inte 
reduktion på utbetald moms [14].  I dagsläget 
ligger fastighetsskatten på 0,5 % av taxerings-
värdet. Det finns alltså en risk att bostadsrätts-
föreningen inte betalar tillräckligt med skatt 
som motsvarar skattereduktionen.

Elcertifikat
Från Energimyndigheten kan man söka 
elcertifikat för de solcellsanläggningar som 
är kopplade till nätet. När anläggningen är 
godkänd ska ett så kallat Cesar-konto öppnas. 
Ägaren till anläggningen får då ett elcertifikat 
för varje MWh som anläggningen producerar 

och mäts. Dessa certifikat kan säljas på en öp-
pen marknad. Elcertifikat tilldelas i högst 15 år, 
dock längst till utgången av år 2035. Mätningen 
kan då ske antingen i anslutningspunkten till 
elnätet (med den ordinarie elmätaren) eller i 
direkt anslutning till solcellsanläggingen. Om 
mätaren är ansluten till elnätet inkluderas inte 
självkonsumtionen, å andra sidan slipper man 
kostnaden för en extra mätare. Om man istället 
väljer att ha mätning i direkt anslutning till an-
läggningen får man elcertifikat för all produk-
tion vilket naturligtvis ger fler elcertifikat. Det 
finns i det fallet företag som erbjuder tjänster 
med både mätare, mätning och rapportering.  
Den ekonomiska gränsen för att installera en 
extra mätare beror, dels på kostnader för mätare 
och rapportering, dels på vilket värde som man 
kan förvänta från försålda elcertifikat.    

Värdet på elcertifikatet beror på vilken efter-
fråga det är på certifikaten och efterfrågan beror 
i sin tur på kvotplikten. Kvotplikten innebär 
att elleverantörer och vissa elanvändare måste 
köpa en bestämd mängd elcertifikat i förhål-
lande till hur mycket el de levererar eller an-
vänder. I diagrammet nedan visas historiska 
priser på elcertifikat från Energimyndigheten/
Cesar. Priset låg som högst under 2008-2010, 
men sedan dess har priserna sjunkit [15]. Om 
kvotplikten blir strängare kommer priserna 
att öka igen, men det är naturligtvis svårt att 
förutsäga denna prisutveckling. 

Figur  9 - Prisutvecklingen av det svenska elcerti-
fikatsystemet 2003-2015.
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Ursprungsgaranti
En ursprungsgaranti är ett dokument som 
bekräftar källan för en viss elproduktion. De 
är till för de konsumenter som vill välja var den 
egna köpta elen kommer ifrån. Programmet 
introducerades 2010 och är öppet för alla typer 
av elproduktion, inte bara de förnyelsebara. 
År 2015 lanserades ett liknande  grönt certifi-
kat som garanterar solel. Alla gröna certifikat 
har dock samma pris på marknaden, medan 
ursprungsgarantin värderas efter vilken en-

ergikällan är. Systemet har dock en låg volym 
och det finns inget tvång på sådana certifikat. 
Dessutom saknas publicerade transaktions-
data, vilket gör det svårt att uppskatta ett exakt 
värde för ursprungsgarantin för solel. Det finns 
några återförsäljare som köper sol-garantier 
vid samma eller något högre nivåer än gröna 
certifikat, men det finns en osäkerhet i en lång-
siktig värdering av denna inkomst.

Elmarknaden

Ett solcellssystem är en betydande investering som kommer att hålla i flera decennier. Denna 
långsiktiga aspekt står i stark kontrast mot den snabba teknikutvecklingen, marknadsutveck-
lingen och förändringar i den förda politiken. Det är omöjligt att förutsäga framtiden, men detta 
kapitel vill visa på de viktigaste ekonomiska överväganden, som man bör göra innan man genom-
för en solcellsinvestering. En viktig faktor för beslutet är elpriset, dess variation och utveckling i 
framtiden.

Privatkundens inköpspris för el består av fem 
huvudkomponenter, elkostnad, elnätskostnad, 
elcertifikat, energiskatt och moms, vilket visas i 
Figur 11. Själva elkostnaden bestäms i huvudsak 
på Nord Pool Spot marknaden. Sveriges elpro-
duktion baseras i hög grad på vattenkraft och 
Sveriges elkonsumtion går till hög grad åt till 
uppvärmning. Detta gör att vädret (fuktigt/torrt 
samt varmt/kallt) har stor inverkan på elpriset, 
liksom ifall kärnkraftverken fungerar eller ej. 
Detta innebär att elpriser kan stiga kraftigt 
under kalla torra år, speciellt om det händer att 
kärnkraftreaktorer oväntat stängs ner, vilket 

visas i Figur  10. Om man studerar årsmedel-
priserna framgår att den lägsta nivån uppstod 
2000  (ett vått år) med ca 13 öre/kWh och den 
högsta 2010 ( som var ett kallt och torrt år) med 
ca 56 öre/kWh.  Priset har därefter fallit tillbaka 
och blev för 2012 (ett vått år) ca 29 öre/kWh. 
Elpriset har alltså varit volatilt under åren 1996 
och 2014. De höga prisnivåerna har till största 
del förekommit under kalla vinterperioder och 
detta har dragit upp medelpriset både för dessa 
vintermånader, men även för hela åren, vilket 
framgår av Figur  10.

Elpriser
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För en solcellsägare är det totala elpriset (inklu-
sive nätavgift, skatter, och certifikat) intressant 
då man ersätter köpt el under soliga perioder. 
Mellan 1996 och 2015 ökade det totala elpriset 
från ca. 80 öre /kWh till cirka 1,2 kronor/kWh, 
en ökning på drygt 60 %, se Figur 11. Taget per 
år blir ökningen knappt 3 %. Detta att jämföra 
med själva elpriset som var ungefär det samma 
just dessa två år. Ökad nätavgift, energiskatt 

samt energicertifikat har gett prisökningar. 
Hittills går det inte att se så stor skillnad mel-
lan helårspriser och sommarpriser på el. Det 
förekommer dock att elpriset går ner soliga 
dagar i Tyskland, vilket nog får antas bero på 
den kraftiga solcellsutbyggnaden där. Notera att 
Figur 10 visar priserna hos Nord Pool medan 
Figur 11 visar hushållens inköpspriser.

Det totala elpriset

Figur  10 – Den reala elprisutvecklingen (Nord Pool) 1996 till 2016, korrigerad för inflation. Värdena 
baseras på medelpris varje månad. Källa till kommentarer är [16].
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Ovanstående diagram visar också på den ekonomiska skillnaden mellan att reducera det egna 
elinköpet jämfört med att själv sälja el på nätet. För varje kilowattimme som man slapp köpa under 
2015 sparades cirka 1-1,2 kronor, medan en försäljning gav mellan 10 och 30 öre per kilowattimme. 
Idag tillkommer också skattereduktion och elcertifikat till ”exportpriset”. Figur  12 visar hur elpriset 
under januari 2016 är fördelad i procent.

Figur  11 –Total hushållens elprisutveckling (el och nätkostnad, energiskatt, elcertifikat och moms) 
1996-2015, korrigerad för inflation [17], [18].

Figur  12 –Procentandelar av elpriser under 2015 [16]
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Om man ser i backspegeln förstår man att det 
är svårt att förutsäga det framtida elpriset, ef-
tersom så många olika faktorer påverkar. Det 
finns dessutom en indikation på att en större 
utbyggnad av både sol och vindenergi i sig kan 
påverka priset. I Tyskland producerar solceller 
drygt 5 % av den årliga elproduktionen och över 
30 % av elen under soliga dagar, med mycket 
lägre priser dagtid som följd. Om solel står för 
en stor del av elproduktionen så leder det till 
sänkta priser [19].

Att förutsäga elpriser lång tid in i framtiden är 
en mycket osäker sysselsättning. Till exempel 
så var det mycket få människor som trodde att 
elspotpriserna skulle gå ner 65 % till 2015. Det 
finns många orsaker till spotprisernas varia-
tion. Dessa orsaker är svåra att förutsäga och 
beräkna, men priser över lång tid tenderar till 

Framtida elpriser
att ligga på den nivå som det kostar att framställa 
den dyraste elen med avseende på källa/tekno-
logi inom ett lands eller regions elkraftsportfölj. 
Elkraftsportföljens sammansättning beror 
inte bara på teknologi och ekonomi utan är 
även beroende av politik. Det har gjorts för-
sök att förutsäga elpriset beroende på olika 
politiska upplägg [20]. Fyra av dessa upplägg 
visas i Figur  13. Det är viktigt att förstå att 
dessa grafer representerar medelvärden över 
lång tid. Dessa medelvärden kommer att ha 
fluktuationer precis som de har haft under 
det förflutna. Uppläggen förutsätter också en 
likadan marknadsstruktur som finns idag, men 
även denna struktur kan förändras i framtiden. 
Att förutsäga framtida elpriser innebär att man 
bör beakta teknologi, ekonomi och politik [20].

Figur  13 – Framtida elpriser enligt fyra olika politiska strategier [20]
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Den största delen av kostnaden för ett solcellssystem kommer under installationsfasen. Emeller-
tid så är årligt underhåll viktigt för denna typ av system. Dessutom kan även finansieringssättet 
påverka kassaflödet väsentligt. Detta avsnitt tar upp de överväganden avseende kostnader som 
normalt behöver beaktas.

Solcellssystemets ekonomi

Kostnaden för ett solcellssystem kan delas i två 
kategorier; hårda och mjuka kostnader. Hårda 
kostnader inkluderar hårdvara (moduler, väx-
elriktare, ställning, kabel etc) mjuka kostnader 
är mestadels arbetstid för installation, tillstånd, 
skatter etc. För Sverige gäller att hårda och 
mjuka kostnader är ungefär lika stora och 
båda dessa har också minskat snabbt  över tid 
[21], även om nedgången i pris har avtagit på 
senaste tiden. Sverige har nu liknande instal-

Kostnad installation

lationskostnader som Kaliforninen, som är en 
av de största solcellmarknaderna i världen. Den 
totala installationskostnaden varierar beroende 
på solcellskvalitet, installatör och graden av 
komplexitet avseende själva installationen på 
huset. Figur  14 visar hur installationskostnader 
ha varierat mellan olika fastigheter och syfte. 
Installationskostnader har sänkts radikalt i 
Sverige och nedgången förmodas fortsätta [21].

Figur  14 - Installationskostnader för olika fastigheter och syfte (alla priser exklusive moms) [21]
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Förutsatt att installation är  korrekt utförd 
och att den inte blivit utsatt för extremt väder 
så kommer kostnaden för årligt underhåll att 
vara mycket låg. Ett typiskt sådant underhåll 
kan vara en visuell inspektion per år och den 
kan kosta runt  0,25 % av den totala installa-
tionskostnaden. Om något behöver åtgärdas så 
tillkommer kostnader för arbete och material. 
Den största underhållskostnaden är oftast byte 
av växelriktare. Vissa tillverkare erbjuder ut-
sträckta garantier, som gör att denna kostnad 
kan delas upp över anläggningens livstid  och på 
så sätt undviker man kostnaden vid ett tillfälle. 
På detta sätt kan man anta att den årliga extra 
kostnaden för växelriktaren blir ca 0,75 % av 
den totala solcellsinvesteringen. Det behövs 
normalt ingen extra försäkring för en tak- el-
ler fasadinstallation, den ska vara inkluderad 
i den vanliga fastighetsförsäkringen. Man bör 
dock alltid kontrollera vad som gäller med sitt 
försäkringsbolag.

Kostnad drift och underhåll

Precis som för andra investeringar så bör det 
finansiella utfallet från en solcellsanläggning 
beräknas genom att använda kalkylränta. 
Kalkylräntan motsvarar kapitalkostnaden, el-
ler vinsten från ett alternativ investering. Om 
anläggningen betalas direkt av köparen så kan 
räntan på ett 10+ årigt  lån vara en god uppskatt-
ning av kalkylräntan. Om anläggningen betalas 
med ett lån så behövs ingen separat kalkylränta 

Finansiering

då den finns inbyggd i låneräntan. Emellertid 
så kan typen av lån ge en stor skillnad på kas-
saflödet och den övergripande lönsamheten för 
investeringen. Lån med rak amortering medför 
högre återbetalningar under de första åren, 
medan ett annuitetslån ger samma återbetal-
ningar under lånets livstid. Eftersom elpriset 
är lågt jämfört med det förväntade framtida 
priset så kan rak amortering medföra större 
kostnnder under de första 5-10 åren tills låne-
summan har amorterats ner och tills elpriset 
har gått upp. Det är klokt att diskutera olika 
upplägg med en finansiell rådgivare när ni har 
beräknat förmodad framtida elproduktion och 
avkastning.

Den solcellsproduktion som används direkt i 
byggnaden benämns här som självkonsumtion. 
När den egna produktionen är större än själv-
konsumtionen så säljs överskottet till nätet och 
kallas för överproduktion. Relationen mellan då 
produktionen sker (sommardagar) och när den 
egna efterfrågan är som störst (vinterdagar) är 
närapå motsatt. Överproduktion förekommer 
mest mellan april och oktober då efterfrågan 
är lägre och produktionen är högre. Även om 
månadsproduktion kan vara mindre än efter-
frågan, så kan överproduktion förekomma tim-
vis under soliga dagar som framgår i Figur  15.

Avkastning

Figur  15 – Elproduktion och  efterfrågan under året
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Det är, ur ett ekonomiskt perspektiv, viktigt att 
installera solcellssystem med en hög självkon-
sumtionsdel då egenkonsumerad el är värderat 
till inköpskostnaden, medan överproduktionen 
i grunden bara är värderad till det mycket lägre 
elspotpriset [22] vilket visas i Figur  16. Elcertifi-
kat, skatteavdrag, samt att vissa el- och nätbolag  
erbjuder också ett högre bonuspris på den över-
producerade elen, vilket ger för närvarande ett 
högre värde på överproduktionen än det rena 
spotpriset. I vissa fall kan överproduktionen till 

och med ge ett lika högt eller högre pris än själv-
konsumtionen. Dessa högre priser kan dock 
vara av tillfällig karaktär och bör inte tas i be-
räkning då man projekterar en solcellsanlägg-
ning. De flesta bostadsrättsföreningar har olika 
mätare för fastighetselen och för lägenheterna. 
För att maximera självkonsumtionen och/eller 
utnyttja så stor takyta som möjligt för solceller 
så bör byggnader med tvättstugor i första hand 
förses med solceller, då dessa vanligtvis har en 
större elkonsumtion dagtid.

Figur  16 – Det är lönsammare med självkonsumtion av den producerade elen



Solceller ur flera perspektiv22

Det kan också vara intressant att koppla både 
fastighetsel och lägenhetselen via samma 
anslutningspunkt med gemensam mätare. 
Förutom att lägenheterna då till viss del kan 
få sin el från solcellerna innebär detta också en 
minskad sammanlagd abonnemangskostnad 
för mätarna. Bostadsrättsföreningen kan då 
välja att låta elkostnaden ingå i månadsavgif-
ten, eller att ha undermätare som mäter den 
faktiska förbrukningen för varje  bostadsrätt. 
Om bostadsrättsföreningen mäter elen för 
varje lägenhet så medför det att energiskatt 
och moms ska påföras även på solcellselen [2]. 

Figur  17 - Byggnader med tvättstugor har större elbehov dagtid.

Självkonsumtion och elbehovstäckning

Självkonsumtion är en viktig faktor ifall ett 
solcellssystem ska bli lönsamt eller ej. Dock 
kan det vara svårt att uppskatta självkonsum-
tionen för en viss fastighet och det finns ingen 
god tumregel som kan tillämpas för att ge ett 
optimalt lönsamt solcellssystem. När man 
står inför att räkna ut egenkonsumptionen så  
undelättar det om det finns en sammanställ-
ning av mätardata från elleverantören som 
kan användas för att förutsäga lastprofiler och 
storlek på systemet. 

Ett exempel visas i Figur  18 där ”nettonuvär-
dets” (NNV) relation till ett solcellssystems 
storlek presenteras för två byggnader, en med 
tvättstuga och en utan. NNV är ett mått på 
besparing, i detta fall räknat på skillnaden av-

seende elektricitetskostnad för en byggnad med 
solcellssystem, jämfört med en byggnad utan 
sådant system, i detta fall för en tidsperiod på 30 
år. Ett högre värde innebär en högre besparing 
och målet är alltså att maximera NNV. 

Byggnaderna som beskrivs i exemplet har 
lämpliga tak för solproduktion, sluttande mot 
söder, som  producerar 970 kWh/kWp per år. 
Solcellssystemet kan variera mellan 1 kWp upp 
till en storlek där 100 % av byggnadens behov 
produceras av systemet. Tvättstugebyggnaden 
har ett årligt elbehov på 27 500 kWh och bygg-
naden utan tvättstugan har ett årsbehov på 13 
000 kWh.

I Figur  18 visas olika kurvor baserade på olika 
kalkylräntor och dessa kurvor har olika egna 
optimala punkter. Om man betraktar Tvättstu-
gebyggnaden där kalkylräntan är 3 % så ligger 
den optimala punkten på 11 kWp, vilket täcker 
40 % av byggnadens totala förbrukning på ett 
år. I detta fall så antas att installationskostna-
den är på 180 kSEK (16,25 kSEK/Wp) och med 
en NNV över 55 kSEK. Det kan noteras att 
inom intervallet 30-50 % så varierar NNV inte 
särskilt mycket, maximalt 5 %, vilket innebär 
att systemet inte behöver vara exakt optimalt 
för att ge ett bra ekonomiskt resultat. Liknande 
utfall kan ses vid andra kalkylräntor och även 
för den andra byggnaden. 

Elbehovstäckning av ett hus kan användas för 
att ge en preliminar uppfattning av den lämp-
liga storleken på solcellssystemen, men det är 
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självkonsumtionen som i hög grad inverkar 
på systemets ekonomiska utfall. Samma el-
behovstäckning kan också ge väsentligt olika 
värden på självkonsumtionen. Det visar sig då 
att Tvättstugehuset ovan med 40 % behovstäck-
ning har en självkonsumtion på 75 % medan 
samma hus utan tvättstuga får 60 % självkon-
sumtion vid 40 % elbehovstäckning.

För att utröna självkonsumtionen för en given 
byggnad och solcellssystem så bör man en-
gagera en solcellskonsult, som kan utvärdera 
timdata för byggnaden och jämföra dessa data 
med den förväntade solelsproduktionen. I 
en tidig projekteringsfas kan det antas att ett 
solcellssystem ska täcka 30-50 % av en bygg-
nads elbehov, vilket i sin tur kan resultera i en 
självkonsumtion på 60-80 %.

Figur  18 – Exempel på NNV (nettonuvärde) för en byggnad med en tvättstuga och en utan.
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Sannolikhet
En intressant fråga inför en solcellsinstallation 
är: ”Vilken sannolikhet är det att solcellssyste-
met blir lönsamt eller ej? För att svara på frågan 
ges här ett exempel på en sannolikhetsberäk-
ning för en installation med en elproduktion 
på 900 kWh/kWp, en installationskostnad 
på 13 SEK/Wp samt en självkonsumtion på 60 
%. (Alla andra parametrar samt motivationen 
för dessa återfinns i vår huvudrapport [1]). 
Tre scenarion; 1 där inget stöd finns, 2 med ett 
investeringsstöd på 15% och 3 med stöd på  20% 
samt med extra inkomster i form av elcertifikat 
som framgår av Tabell 2, ligger till grund för 
beräkningarna. Beräkningen av sannolikheten 
för en anläggning att ge 3 % vinst, respektive 
att göra ett nollresultat under dessa scenarion 
med tre olika typer av stödsystem presenteras i  
Figur  19. Resultaten bygger på  medianvärden 
som finns i Appendix på sidan 34 och baseras 
på  Monte Carlo analys. Diagrammen förutsät-
ter att taket har bra förutsättningar (att det 

Figur  19 – Sannolikhet - vid olika scenarion för 3 % lönsamhet eller nollresultat för en väl placerad anläggning 
(elproduktion 900 kWh/kWp, kostat 13 SEK/Wp, självkonsumtion 60%)

sluttar mot söder och är oskuggat), att instal-
lationskostnaden är låg och att det är lagom 
stort för att ge en lönsam investering. Ingenting 
i framtiden är säkert, vilket gör det värdefullt 
att överväga sannolikheter avseende framtida 
ekonomiska resultat.

Tabell 2 – Tre scenarion för sannolikhetsberäkning
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Tabell 2 – Tre scenarion för sannolikhetsberäkning

Lönsamhet
Enligt vår undersökning finns den många fak-
torer som bidrar till om ett solcellsprojekt blir 
lönsamt eller inte. Under ett projekts förstudi-
efas kan lönsamhetsdiagram användas för att 
avgöra huruvida en speciell byggnad har goda 
förutsättningar för solceller. Emellertid är det 
viktigt att komma ihåg att ett enkelt diagram 
endast kan fungera som en initial indikator. Det 
är alltså viktigt att göra en mer detaljerad analys 
innan de slutgiltiga investeringsbesluten tas.

Ett solcellssystem beror ekonomiskt på tre 
nyckelvariablar; årlig elproduktion, instal-
lationskostnad och andel som går till själv-
konsumtion. Dessa nyckelvarialblar ligger till 
grund för Figur  20 nedan där lönsamheten 
är beräknad med avseende på IRR. IRR (In-
ternal Rate of Return) är den sammanlagda 
räntan som tjänas in av en investering under 
en bestämd tid. I det här fallet antages att sol-
cellssystemet har 30 års livslängd.  Den årliga 
elproduktionen och installationskostnaden 
kan uppskattas med tämligen god säkerhet, 
medan andelen självkonsumtion är svårare att 
värdera, se ovan.

För att använda diagrammen i Figur  20 så 
måste man alltså veta eller kunna uppskatta 
värden för dessa tre nyckelvariablar:

1. Solelproduktionen per kvadratmeter 
för ett speciellt tak. Denna produktion 
kan uppskattas genom, dels ta ut grund-
värden från solkartan i appendix samt 
att ta hänsyn till det speciella takets 
förutsättningar avseende lutning och 
väderstreck, se Tabell 1.

2. Installationskostnaden, vilken fås från 
en offert, alternativt går det att göra en 
uppskattning med hjälp av Figur  14 
- Installationskostnader för olika fast-
igheter och syfte (alla priser exklusive 
moms) [21]. 

3. Självkonsumtionen kan bedömas uti-
från resonemanget som fördes i avsnit-
tet på sidan 21, se också Figur  18. 

De följande diagrammen i Figur  20 visar ex-
empel på en lönsamhetsuppskattning enligt 
internränta IRR. Uppskattningen är gjord för 
ett solcellssystem enligt ”Business as usual” 
scenariot som visades i Figur  13, med och utan 
driftstöd (elcertifikat och mikroproducenters 
skatteavdrag). Diagrammen (Figur  20) visar 
hur lönsamheten varierar beroende på investe-
ringskostnad, årsproduktion och egenanvänd-
ning. I vart och ett av diagrammen är en variabel 
konstant. För investeringskostnaden är den 
13 SEK/Wp, för årsproduktionen är den  900 
kWh/kWp och för självkonsumtionen är den 60 
%.  I den svarta ytan finns lönsamma system. I 
den blåa finns lönsamma system dock med en 
lägre kalkylränta än vad som rekommenderas 
till investeringar. I den röda finns olönsamma 
system. Diagrammen har typiska värden för 
ett väldesignat solcellssystem. Exakta värden 
avseende ytterligare parametrar finns i appen-
dix, liksom övriga beräkningsförutsättningar. 

Diagrammen i Figur  20 kan användas för en 
preliminär analys, dock är det viktigt att veta 
att de inte kan användas för att optimera ett 
system, men de kan förutsäga IRR för alla typer 
av system. Alternativt, ifall man vet vilken IRR 
som är acceptabelt, så kan diagrammen visa 
inom vilka gränser som de olika parametrarna 
behöver ligga. Exempelvis, om en fastighetsäga-
re vill ha en IRR på minst 2 % och uppskattar att 
taket kan producera approximativt 950 kWh/
kWp, så ger det översta vänstra diagrammet att 
självkonsumtionen bör vara minst 55 %. Detta 
förutsatt att installationskostnaden är 13 SEK/
Wp. Med dessa data kan då fastighetsägaren 
dimensionera sitt system.
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Figur  20 - Lönsamhetsdiagram visar IRR utan och med driftstöd utifrån givna parameter i texten ovan
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Bostadsrättsförening (Brf) är en organisationsform som skiljer sig något från andra fastighetsägare 
som småhusägare eller kommersiella fastighetsbolag. En Brf kan använda sina resurser tämligen 
fritt, jämfört med andra fastighetsbolag, vilket främst beror  på hur besluten fattas. Detta avsnitt 
behandlar först beslutsfattandet ur några olika aspekter och hur dessa relateras till valet att instal-
lera solceller.

Beslut i bostadsrättsföreningar

Brf har, som de flesta andra kooperativa orga-
nisationer, en styrelse som väljs av medlemmar 
på demokratiskt sätt. Det är norm att styrelse-
medlemmar också är medlemmar i föreningen. 
Det speciella med just Brf är att styrelsen väljs 
bland medlemmar som ofta inte har profes-
sionell kompetens inom fastighetsförvaltning. 
Det innebär i de flesta fall att besluten tas av en 
grupp som i många situationer behöver kvali-
ficerad vägledning. Det är då viktigt att kunna 
upphandla kompetensen. De flesta Brf har en 
koppling till HSB, Riksbyggen eller SBC och 
köper olika typer av tjänster av dem, allt från 
projektering vid ombyggnationer till gräsklipp-
ning. I april 2014 fanns det 23,271 aktiva Brf i 
Sverige [23]. De flesta (57 %) består av mindre 
än 30 lägenheter och bara 10 % har mer än 100 
lägenheter. En stor utmaning är att få folk att 
engagera sig i styrelsearbete. Sannolikheten 
att det finns boende som  är beredda att sitta 
i styrelsen och som är tillräckligt kunniga för 
att fatta beslut som gäller för föreningens bästa 
ökar med antal lägenheter i föreningen. För-
eningens karaktär kommer också att inverka 
på hur olika åtgärder prioriteras. En Brf med 
nybyggda fastigheter som ligger centralt i en 
storstadsregion kommer att fokusera mer på 
att hantera räntor, amorteringar och garantibe-
siktningar jämfört med en äldre Brf på samma 
ort med fastigheter byggda under till exempel 
1940-talet som har låga lån och som redan har 
gjort ett stambyte.

Brf som organisationsform
Bostadsrätten har blivit en attraktiv boende-
form i Sverige och efterfrågan på bostadsrätter 
har ökat under senare år. Priset på en bostads-
rätt bestäms delvis av hur hög månadsavgiften 
är eller hur välskött föreningen är. Ju lägre 
kostnaderna är (inkluderat lånekostnader) 
för att fastigheten ska fungera som den ska 
(driftkostnader) desto lägre blir avgiften. Detta 
innebär att olika former av driftoptimering som 
t.ex. energieffektivisering bör leda till minskade 
kostnader och således till högre försäljningspri-
ser på bostadsrätterna.

Ett av de vanligast argumenten emot koopera-
tivet som organisationsform är att medlemmar 
måste förlita sig på att de som sitter i styrelse 
tar beslut som gagnar först och främst för-
eningen och inte några enstaka individer på 
bekostnad av majoritetens bästa. I de flesta 
fall fattas beslut enbart av styrelsen. Det står 
i många stadgar att vid situationer med stora 
ekonomiska konsekvenser för föreningen måste 
medlemmarna få säga sitt genom omröstning på 
en eller två stämmor innan styrelsen tar beslut. 
På grund av att många inte är experter på fast-
ighetsförvaltning anlitas konsulter att utföra 
tjänster åt föreningen. Dock har dessa oftast ett 
informationsövertag som gör att styrelsen och 
föreningen kan missledas att fatta beslut som 
ersättningsmässigt gagnar den som anlitas på 

Faktorer som påverkar besluten i Brf
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Beslut inom Brf gällande solcellerföreningens bekostnad. Ett antal faktorer som 
kan vara viktiga att beakta gällande beslutsfat-
tande i en förening är:

1. Inför ett beslut läggs fokus oftast mer på 
hur lång tid det tar för att en investering 
ska räknas som återbetald (payback-time) 
än på lönsamheten. Mindre lönsamma 
åtgarder väljs framför sådana som är mer 
lönsamma men som tar lång tid att räkna 
hem. Detta är så på grund av att man tar 
del av eventuella fördelar av en investering 
bara så länge som man är fortsatt medlem. 
Den som snart kommer att byta bostad 
kommer troligtvis inte att rösta för lång-
siktiga åtgärder som på kort sikt sänker 
värdet på bostaden genom högre avgifter. 

2. Det kan krävas stora belopp att bevaka 
eller att försäkra sig om att en entreprenör 
eller styrelsemedlem verkligen gör det som 
gagnar föreningen.

3. Det kan uppstå grupperingar inom en 
förening som vill påverka styrelsen att 
fatta ett visst beslut som gagnar enskilda 
på kort sikt. Det kan röra sig om medlem-
mar som står i begrepp att flytta eller som 
vill skapa kortsiktiga värdeökningar till 
exempel genom storartade upprustningar 
eller investeringar utan ordentliga inves-
teringsanalyser.

4. I situationer där det finns stridiga viljor 
inom föreningen kan en styrelse fatta ett 
mindre optimalt beslut bara för att blidka 
vissa parter.

5. Föreningens ekonomiska status påverkar 
hur åtgärder prioriteras. En stor kassa 
kan få föreningen att satsa på onödiga 
och ibland olönsamma investeringar till 
och med från ett samhällsekonomisk 
perspektiv. 

Under arbetet med den här handboken har vi 
besökt ett antal Brf som vill installera solceller 
samt några som redan installerat solceller. Stu-
dierna visade att de vanligaste anledningarna 
för att vilja installera solceller är:

• en önskan att sänka driftkostnaderna ge-
nom egenproducerad el eftersom solceller 
anses av somliga som en energieffektive-
ringsåtgärd.

• att genom att kombinera renoveringen 
av taket med en installation av solceller 
kunna uttnytta byggställningar och på 
så sätt sänka installationskostnaden för 
solcellerna.

• som ett bidrag till hållbarhet, samtidigt 
som man marknadsför föreningen som 
en miljökämpe som i sin tur ger en positiv 
påverkan på värdet av bostadsrätterna.

• att föreningen redan har genomfört ett 
antal energieffektiviseringsåtgärder och 
att installation av  solceller anses som en  
fortsättning av denna process.

Studierna hos Brf som redan hade installerat 
solceller pekade på ett antal utmaningar. Den 
vanligaste var att processen var tidskrävande, 
särskilt med tanke på att styrelsearbete bedrivs 
mest på fritiden. I de flesta fall anlitades en 
totalentreprenör som tog hand om allt från 
beställning till installation. Studierna visade 
att valet av totalentreprenör baserades mest 
på ifall företaget hade någon förankring på 
orten eller rekommendationer från tidigare 
uppdragsgivare. Studierna visade också att 
regler och bestämmelser skiljer sig mellan olika 
länsstyrelser och kommuner och det påverkar 
hur snabbt arbetet kan slutföras samt även den 
totala kostnaden.
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Här följer ett förslag på processteg, i fall då en bostadsrättsförening överväger att investera i ett 
solcellssytem på föreningens tak.

Processteg

Utse en projektgrupp (t.ex. del av styrelsen) som 
ansvarar för att utreda förutsättningarna och ta 
fram ett beslutsunderlag. Ta hjälp av expertis 
som komplement till gruppen om det behövs.

Projektstart

Undersök tänkbara lösningar (ev. flera alter-
nativ) vad gäller, dimensionering, placering, 
anslutning inkl. möjliga kabelvägar se sidorna 
10-12.

• Inventera leverantörer, ta gärna diskussion 
med några av dessa för att få en bild av 
olika lösningsalternativ. Ta in preliminära 
offerter som kalkylunderlag.

• Bedöm ekonomin (kostnads/intäktsana-
lys) med olika utfall beroende på elprisut-
veckling, dimensionering, eget elbehov (ta 
även med frågan om hushållselen ska ingå 
eller ej), eventuella bidrag, skattereduktion 
sesidorna 13 och 14. Undersök hur anlägg-
ningen kan finansieras t.ex. om det behövs 
banklån se sidorna 27 och 28. 

• Undersök alternativ för elcertifikat, vem 
ska sköta rapportering och försäljning.  Det 
finns tjänsteleverantörer som mot ersätt-
ning sköter denna del.

• Undersök om bygglov krävs eller ej. Un-
dersök om det finns restriktioner t.ex. 
kulturmiljö, som kan försvåra bygglov. 

Förstudie

• Undersök ifall styrelsen har mandat eller 
det krävs ett stämmobeslut stämmobeslut 
se sidorna 27 och 28.

• Fatta beslut om att gå vidare mot ett ge-
nomförande, avbryta eller återremittera. 

Rambeslut 

Ansök om bygglov
• Ansök om bygglov, ifall det krävs.

Gör ett förfrågningsunderlag, beskriv förut-
sättningar/önskemål. T.ex. tillgång till produk-
tionsdata/statistik via internettjänst, underhåll 
av anläggningen, hantering av elcertifikat, mm, 
se sidorna 9, 12, och 21. Ta in skarpa offerter och 
utvärdera dessa. 

• Välj leverantör och upprätta ett skriftligt 
avtal. Observera, här krävs noggrannhet. 
Använd ABT 06 som standardavtal. 

• Lägg gärna in förseningsvite för att inte 
tidplanen ska rinna iväg.

• Anlita extern besiktningsman/expert. Ska 
vara oberoende, vilket behövs för slutbe-
siktning enl. ABT 06. 

Gör upphandling
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Ansök om bidrag
Det går att ansöka om investeringsbidrag från 
länsstyrelsen. Undersök om ni är berättigade.

• Kontakta elnätbolaget om att etablera 
inmatningsabonnemang (och ev. samman-
slagning av lägenhetsabonnemang).  Kan 
eventuellt ingå i entreprenaden.

• Kontakta elhandelsbolag för avtal om 
försäljning av överproducerad el. Ofta är 
villkoren kopplade till ett samtidigt avtal 
om elinköp. 

Elnät och elhandel

• Bevaka entreprenaden, genomför slut-
besiktning och bevaka att restpunkter 
åtgärdas. Se till att datum för garantitider 
protokollförs.

• Se till att hålla inne slutbetalning till dess 
att besiktning och ev. restpunkter är fär-
digställda. 

Slutförande av entreprenaden

Garantibesiktning

Genomför garantibesiktning före den tidpunkt 
då garantitiden löper ut.
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Appendix
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Ingångsvärden till IRR beräkningar och medianvärde använt i sannolikhetsanalysen

Antaganden om första årets priser och utveckling som ha använts till IRR analysen
BAU = Business as Usual (se Figur 13)
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