
Kommunal Energi- och 
klimatrådgivning

Ger opartisk och kostnadsfri energirådgivning

Till privatpersoner, företag och organisationer

Finansierad av Energimyndigheten

Pål Kindblom 0522 - 69 73 19
Eva Ginstrup 0522 – 69 63 54

energiradgivning@uddevalla.se



Hela Sverige Laddar!
2021-2022

• Fossilfria transporter

• Laddinfrastruktur för elfordon

• Målgrupp BRF, företag och  
privatpersoner

Anmäl intresse vid vårt bokbord!



5th Avenue, New York, år 1900 5th Avenue, New York, år 1913

Omställningen kan gå fort! gå fort!



Elproduktion i Sverige 2021

• Vattenkraften 70 TWh 43 %
• Kärnkraften 50 TWh 31 %
• Vindkraft 27 TWh 16 %
• Kraftvärme 15 TWh 9 %
• Solel 1 TWh 1 %

• Total produktion 165 TWh
• Total användning     140 TWh

• Nettoexport 25 TWh 15 %

• Minst dubblerad elanvändning till 2040…….



• Snabbare utbyggnad än väntat

• Prisfall som överraskar

• Solel - billigaste elproduktionen i världen - 10-20 öre/kWh



Solinstrålning i Sverige

• Solinstrålning i Sverige är ca 1100 kWh per m2/år

• Solceller tar vara på ca 20% och kan producera
200 kWh/m2/år

• 1 kWp installerad effekt - 5 m2 takyta

• 1 kWp installerad effekt ger 800-1100 kWh/år

• 5 kvadratmeter = 800 – 1100 kWh/år

Västkusten har några av landets bästa lägen!



Årsproduktion

• Solceller i Sverige producerar el främst under
sommarhalvåret från mars till september

• Normalt produceras mer el än vad som
förbrukas under dagen och överskottet säljs till
elbolaget

• Brantare vinkel på panelerna ger en större
produktion under vår och höst och kan öka
egenanvändningen

Normal årsproduktion för villaanläggning i Sverige



Är taket lämpligt?

• Väderstreck och lutning spelar mindre roll än
man kan tro

• Följ takets lutning för enklare och säkrare
montage

• Finns det skuggor?
Optimerare kan lösa problemet

• Hur stor takyta har jag?

• Anläggningen kan också placeras på marken



Exempel på installationer Integrerade lösningar

Utanpåliggande

Platta tak

Markanläggning



Utanpåliggande eller

Utanpåliggande vanligast och
billigast

Fungerar på de flesta 
takmaterial men kostnaden 
varierar

Monokristallint kisel vanligast

Oftast bygglovsbefriat

integrerade

• Integrerade lösningar allt
vanligare

Intressant främst vid 
nybyggnation och takbyten

Monokristallint kisel eller
tunnfilmsteknik vanligast

Kräver bygglov

•

••

•

•

• •



Systemets uppbyggnad

• Solcellerna producerar likström

• Växelriktaren omvandlar till växelström

• El-centralen skickar elen vidare till huset

• El som inte förbrukas i huset direkt 
säljs ut på nätet

• Elmätaren – mäter elen som köps 
eller säljs



Växelriktaren

Efter solpanelerna är växelriktaren den dyraste 
komponenten i systemet

•

• Kortare livslängd än solpanelerna, behöver
ofta bytas efter ca 15 år

• Har du tänkt att komplettera din anläggning med
batteri, välj då en hybridväxelriktare

• Det finns också växelriktare med inbyggd
fasbalansering som kan möjliggöra sänkt
huvudsäkring



Fasbalansering



Batteri – elsystemets schweizerkniv

• Ökad egenanvändning av solel

• Ö-drift vid elavbrott

• Ökad tillgång på effekt

• Elpris-arbitrage

• Peak shaving

• Stödtjänster - frekvensreglering



Batteritjänster via aggregator



Billigare batterier!

200 000 kr 70 000 kr 43 000 kr 30 000 kr 23 000 kr

2015 2020 2025  2030 2035

Kostnad för 60 kWh batteripack  (35-40 mil räckvidd)



Hur stor anläggning ska jag välja?

• Effekt: 10 kWp installerad effekt

• Takyta: 50 kvm

• Producerar ca 10 000 kWh/år.

Solcellspark i Kina på 1 GW, (1 000 000 kW).

Anpassa storlek efter din årsanvändning

Dimensionera så att du blir nettokonsument 
på årsbasis

Ökad egenanvändning ger bättre ekonomi



Hur stor anläggning ska jag välja

• Solcellspark 1,5 hektar

• Effekt: 1 MW, (1000 kWp)installerad effekt

• Producerar ca 1 000 000 kWh/år.

• Ingen inmatningsavgift för anläggningar under 
1 MW

• Investering ca 6 miljoner

Solcellspark i Kina på 1 GW, (1 000 000 kW).



Ekonomi och försäljning

• Elen som inte används momentant säljs till elbolaget

• Jämför bolag för bästa pris, både köp och försäljning

• Såld el betalas normalt med spotpris

• Skattereduktion på 60 öre/kWh, max 30.000 kWh per år

• Elcertifikat och ursprungsgarantier kan ge intäkt för större producenter



Är du microproducent?
Enligt ellagen är du microproducent om du:

•
•

•

Har högst 63 A huvudsäkring
Inmatning med effekt på högst 43,5 kW
På årsbasis köper du mer el än vad du säljer

Enligt skattelagen är du microproducent om:
•
•

Anslutningspunkten har en säkring om högst 100 ampere
Inmatning till och uttag från elnätet sker genom samma
anslutningspunkt

Fördelar:
• Rätt till skattereduktion om 0,6 kr/kWh för el som säljs på nätet.

Maximalt 30 000 kWh per år eller 18 000 kr. Skattereduktion får
maximalt för lika många kWh som tagits ut från nätet.
Som microproducent betalar du ingen inmatningsavgift
Nätägaren byter din elmätare kostnadsfritt

•
•



Nytt lagförslag - Nettoproducent slipper nätavgift för inmatning

” Kravet på att en mikroproducent ska vara nettoanvändare av el för att

undantas från nätavgiften för inmatning av el på elnätet ska utgå.

…

Regeringens förslag: En mikroproducent ska kunna undantas från

nätavgiften för inmatning utan att vara nettoanvändare av el.”

Kan börja gälla 1 juli 2022 - vi håller tummarna!



Framtiden

• Byggnadsintegrerade anläggningar blir 
vanligare vid nyproduktion

• I takt med att batterikostnader sjunker blir 
batterilagring i kombination med solel allt 
vanligare

• Smart effektstyrning och flexibilitet ger 
lägre energikostnader

• Fasbalansering kan möjliggöra sänkt 
huvudsäkring och lägre fasta kostnader



Förbered för elbilen!

25 m2 solceller ger el till 2500 mil per år i ca 30 år!

Totalt 75 000 mil, investering ca 75 000 kr.

Bränslekostnad 1 kr/mil!

• Försäljningen och utbudet av elbilar ökar snabbt

• Utnyttja stöden till laddinfra - 50% på laddbox

• Du har din egen ”mack” på taket
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