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Agenda

➢Hur går jag tillväga för en installation av 
solceller?

➢Vad ska jag tänka på?

➢Vad bör undvikas? 

➢Elbilsladdning



Skaffa solceller steg för steg

Projektering
- Kontakta leverantörer

- Systemval och placeringar

- Ta in offerter

Avtal
- Referenser

- Utvärdera och jämför offerter

- Avtal med entreprenör

Installation
- Besiktning

- Driftsättning

- Dokumentation

Idé
- Behov

- Intresse

- Drivkraft

Förstudie

- Grundförutsättningar

- Lönsamhetskalkyl

Ansökningar

- Bygglov

- Investeringsstöd

- (ROT-avdrag)



Så fungerar ett solcellssystem

1. Solceller

2. Växelriktare (inverter)

3. Last

4. Elmätare

5. Elnät

Nätansluten solcellsanläggning
Bild: Solmontören.se



Olika typer av solceller

Kiselsolceller: mono- och polykristallina Tunnfilmssolceller



Växelriktare

• Anläggningens hjärnkontor

• Omvandlar likström till växelström

• Livslängd ca 10-20 år.

• 16 000-20 000 kr för 5 kW

• Ca 20 kg, 600x300x200 mm

• Uppkopplade och kommunicerar, appar och portaler

Bild: http://www.mynewsdesk.com/se/statens_energimyndighet__stem/images/test-av-vaexelriktare-432507 



Vilka tak är bra?

Stora sammanhängande ytor utan 
skuggning. 

Solelproduktion beror av takets 
lutning och orientering: 

▪ Platt → 90˚

▪ Öst → väst

Extra plats på taket för 
framkomlighet, taksäkerhet ev. 
snörasskydd. Ett normalstort villatak tar emot ungefär 5 ggr mer energi än 

vad villan gör av med under ett år. 



Taklutning och 
väderstreck

• Ju brantare tak desto större 
påverkan får väderstrecket 
på solelproduktionen

• Solinstrålningen varierar 
från år till år.



Solkartan Ger en indikation på om ditt tak har god solinstrålning



Fysiska förutsättningarna: Vilka tak är bra?
Takens livslängd och hållfasthet

• Taken bör hålla minst lika länge som solcellsanläggningen > 30 år.

• Kan vara ide att avvakta med solcellsinstallation och senare 
samordna med takomläggning – synergieffekter.

• Extra vikt från solceller och kom ihåg: eventuellt högre 
punktlaster vid installation. 

Skuggning

• Välj skuggfria tak. Tumregel: 3 ggr föremålets höjd och +/- 30˚ 
skuggar om föremålet är söder om solcellerna

• Finns teknik som hanterar skuggproblematik men skuggfritt 
bättre och billigare. 



Montage och taktyper

▪ Ett monteringssystem för solceller skall vara certifierat för 

solcellsanläggningar.

▪ Det finns standardiserade montagelösningar för alla takmaterial.

▪ Bra till mindre bra ur installationssynpunkt: platta tak, falsad plåt, 

trapetsplåt, tegel, papp/duk, vågformad plåt.

▪ Anledning: enkelhet att montera och ingrepp i taket, 

kostnadsfråga

▪ Man vill så långt som möjligt undvika genomföringar i tätskiktet.

Bild: Soli väst



Montage och taktyper

Bilder: Sol i Väst & Varista



Hur mycket ska man 
installera?

▪ Anpassa efter elanvändning.

▪ 5-10 kW får plats på de flesta villatak.

▪ Beroende på takets lutning och 
orientering krävs 6-10 m2/kW.

▪ 5 kW – ca 20 paneler – ca 35 kvm

▪ Anläggningar under 3 kW blir ofta dyrare 
på grund av vissa fasta kostnader 
(transport, installation, projektering). 



Hur lång tid tar installationen?

▪ Normalstor villaanläggning en eller två dagar.

▪ Det kan ta ett par veckor för nätbolaget att 
komma ut och byta mätare efter att anmälan 
kommit in. 

▪ Anmälan görs av leverantören eller ägaren.

▪ Elnätsföretaget äger mätaren och bekostar 
mätare samt installation av mätare vid ett 
eventuellt byte av elmätare.



Vad är en mikroproducent?

Ellagens definition på mikroproducent

▪ Din huvudsäkring är max 63 Ampere. 
(Anläggningens effekt är max 43,5 kW i 
anslutningspunkten).

▪ Ditt hushåll gör av med mer el än du producerar 
på ett kalenderår.

▪ Enligt ellagen: elbolagen får ej ta ut några 
abonnemangsavgifter för inmatning av el från 
mindre solcellsanläggningar när du förbrukar 
mer än du säljer.

Skattelagens definition på mikroproducent

▪ Din huvudsäkring är max 100 Ampere.

▪ Du matar högst ut 30 000 kWh per kalenderår i 
elnätet.

▪ Som mikroproducent har du rätt skattereduktion för 
såld el. Mer om detta senare. 



Bygglov

▪ Det krävs inget bygglov för att inom 
detaljplanelagt område montera solcellspaneler 
och solfångare om de monteras på en byggnad 
och följer byggnadens form.

▪ Undantag: upplutade paneler, kulturhistoriska 
områden, områden intressanta för försvaret.

▪ Vid frågor kontakta Stadsbyggnadskontoret.



Vad kostar solceller?

▪ Ca 15 000 kr/kW exkl. moms.

▪ 5 kW ca 100 000 kr inklusive moms, 
arbetskostnader, material, allt.

▪ Större system blir billigare per 
installerad kW. 

▪ Återbetalningstid: beror av många 
faktorer 10-15 år.

▪ Exempel: 

▪ Anläggning 5 kW för 100 000 kr.

▪ Söderläge ger 4500 kWh per år.  

▪ Besparingar 5000 kr/år.

▪ Återbetalningstid 14 år.



Kan man gå förbi mellanhänder och köpa via nätet?

▪ Det skulle kunna vara möjligt men är inget att 
rekommendera. 

▪ Solceller är mer än att bara köpa produkten och 
sedan låta dem producera el.

▪ Viktiga aspekter som man skulle gå miste om: 
dimensionering, snabb service vid eventuelle fel, 
garantier, etc. 

▪ Större grossister säljer sällan direkt till 
privatpersoner.



Solceller och 
värmepumpar

• Flera leverantörer erbjuder helhetslösningar 
av värmepump och solceller. Bra 
kombination. 

• Värmepumpar kan regleras och kopplas upp 
mot solcellssystemet så att värmepumpen 
laddar upp varmvattnet när det t.ex. finns ett 
solelöverskott och solelen är billig. 

• Värmepumpar av samtliga typer – passar 
utmärkt tillsammans med solceller.



Hur räknar man på lönsamheten?

Olika kalkylmetoder kan tillämpas för att bedöma lönsamheten i en 
investering och kalkylmetoderna har olika för- och nackdelar.

Pay-back-metoden

Enkel beräkning av återbetalningstid. Avgöra vilken 
återbetalningstid som är acceptabel. Gynnar mer kortsiktiga 
investeringar.

LCC-kalkyl (Livscykelkostnadskalkyl)

Rekommenderas för solceller i och med den långa livslängden. 
Branschen har tagit fram Investeringskalkyl för solceller



Verktyg: Investeringskalkyl för solceller

▪ Bakgrund: saknades enhetlig metod för att 
beräkna produktionskostnader. Olika 
leverantörer olika beräkningar med olika 
antaganden → gav skilda resultat.

▪ Mål att sätta ingångsvärden för så många som 
möjligt av de ingående parametrarna i LCOE-
modellen. 

▪ Gör det enklare för fastighetsägare och 
byggherrar att fatta beslut om vilken 
leverantör de ska välja.

▪ Kan laddas ner online. Finns både i Excelformat 
och webbaserat: 
https://www.e2b2.se/forskningsprojekt-i-
e2b2/byggprocessen/investeringskalkyl-foer-
solceller/

https://www.e2b2.se/forskningsprojekt-i-e2b2/byggprocessen/investeringskalkyl-foer-solceller/


Investeringskalkyl för solceller

• I kalkylen beräknas en produktionskostnad per kWh solel. Den 
produktionskostnaden kan sedan jämföras med priset på el som köps från elnätet, 
vilket ger en uppfattning om lönsamheten. 

• Nuvärdes beräkning av kostnader och produktion med hjälp av kalkylränta. Alla 
framtida in- och utbetalningar räknas om till ett nuvärde.

• Princip: LCOE = kostnader under livslängden / solelproduktionen under livslängden

ൗ𝑘𝑟
𝑘𝑊ℎ

N=ekonomisk livslängd, år
R=kalkylränta, %



Skattereduktion

▪ 60 öre/kWh för all el som matas in 
till elnätet, dock max 30 000 kWh 
eller 18 000 kronor per år.

▪ Gäller enligt skattelagens definition 
för mikroproducent (100 A max  
säkring i anslutningspunkten).

▪ Ges per fysisk eller juridisk person 
(inte per anläggning) och regleras i 
inkomstdeklarationen.

▪ Stor påverkan på värdet av såld el.

▪ Idag gäller skattereduktionen inte 
för andelsäga solcellssystem men 
regeringen har utrett frågan och 
sedan mars 2018 finns ett färdigt 
förslag på att skattereduktionen ska 
utökas. 



Stöd och bidrag

Investeringsstöd ROT-avdrag

Privata och företag Privata

30 % på totalkostnad 30 % av arbetskostnaden inkl. moms. 
Arbetskostnaden är 30 % per schablon vilket 
ger 9 % avdrag av totala investeringen. 

Max 1,2 miljoner kr. Max 50 000 kr/person och år (inklusive RUT)

Handläggningstid Direkt

Ansök hos Länsstyrelsen Inkomstdeklarationen

Oklar framtid: Besked kommer i 
samband med vårändringsbudgeten
den 10 april. 

Införa solROT på 50 % av arbetskostnaden?

Att tänka på: Se upp med offerter - är ROT-avdrag medräknat? 
Läs på sista raden. 



Elcertifikat

▪ 1 certifikat fås för varje producerad 
megawattimme (MWh) förnybar el.

▪ Elcertifikaten säljs på en öppen marknad. 
Värde ca 10-15 öre/kWh.

▪ Ger en extra intäkt till den förnybara 
elproduktionen, utöver den vanliga 
elförsäljningen. 

▪ Syfte: öka produktionen av förnybar el på ett 
kostnadseffektivt sätt.

▪ För småhusägare vanligen endast elcertifikat 
för överskott inmatat till nätet, då det oftast 
inte är lönsamt att betala för 
elcertifikatmätning av hela sin 
solelproduktion. 

Medelmånadsvärde 2018 [kr/MWh]

Graf: SKM



Välja leverantör

Finns massor

▪ Vanligt att elbolag har nyckelfärdiga paketlösningar

▪ Solcellsinstallatörer/grossister

▪ Tips Solcellskollen: offerter från fler företag i närheter

→ Viktigt: jämför fler, be om referensprojekt, var försiktig med nya obeprövade 
lösningar och nystartade företag, ställ frågor.



Exempel på frågor som leverantören ska kunna svara på

✓ Är ni registrerade hos Elsäkerhetsverket?

✓ Hur säkerställer ni att ni följer krav från Elsäkerhetsverket och vårt nätbolag?

✓ Vilken andel egenkonsumtion kan jag uppnå med mina förutsättningar och hur 
stor andel rekommenderar ni och varför?

✓ Vilka garantitider gäller och vart vänder jag mig med garantifrågor?



Säkerhet – att tänka på

• Korrekta installationer är säkra.

• Krav: CE-märkning

• Slutbesiktiga anläggningen.

• > 30 år i väder och vind, kontrollera årligen, 
växtlighet, kablar, kopplingar, montage. 

• Elinstallationsarbeten ska utföras av 
elinstallationsföretag med rätt behörighet. Kolla: 
https://e-
tjanster.elsakerhetsverket.se/foretag/kolla-
elforetaget

https://e-tjanster.elsakerhetsverket.se/foretag/kolla-elforetaget


Elbilsladdning



Elbilsladdning

• Regelmässigt finns inga förbud mot att ladda hemma i vanlig 
kontakt

• Laddpunkten bör ha en separat jordfelsbrytare av rätt typ.

• Rekommendation: investera i laddbox. Säkert och smart.

• I februari 2018 infördes ett bidrag att söka för privatpersoner för att 
installera laddstation hemma men i den nya budgeten som 
Moderaterna och Kristdemokraterna klubbade i december 2018 
togs laddstödet bort. Förutsättningen för att hinna få bidraget, var 
att laddstationen var installerad och att du fick ett beslut om 
beviljat bidrag under 2018. Om den här bidragssatsningen kommer 
tillbaka eller inte, vet vi i dagsläget inte. Det är ett politiskt beslut 
som fattas av Sveriges regering.

Bild: teknikensvärld



Så går man tillväga

▪ Anlita behörig elektriker för översyn. Svagheter och brister i husets 
elsystem kan rättas till, speciellt om systemen är äldre. 

▪ Investera i laddbox. Ger en säker installation och laddboxar kan även 
styra eluttaget så att hemmet får en smartare elanvändning. 

▪ Anlita en elinstallationsfirma för installation av laddbox.



Viktigt om du laddar elbilen i vanliga vägguttaget

1. Att uttaget är fräscht

2. Att uttaget har en egen säkring

3. Att jordfelsbrytaren fungerar

4. Om du inte har behov för mer – ställ ned strömstyrkan till 8 eller 6 
ampere



Mer info

▪ Energimyndigheten Solelportalen: http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi

▪ Investeringskalkyl för solceller: https://www.mdh.se/forskning/inriktningar/framtidens-
energi/investeringskalkyl-for-solceller-1.88119

▪ Energi & klimatrådgivningens Solkartan: http://www.energiradgivningen.se/solkartan

▪ Solcellskollen: https://www.solcellskollen.se/

▪ Elsäkerhet: https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/installera-och-
renovera/installation-av-solceller/

▪ Bengts nya villablogg

▪ Jämför erbjudanden för att sälja solel. www.prosument.se

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi
https://www.mdh.se/forskning/inriktningar/framtidens-energi/investeringskalkyl-for-solceller-1.88119
http://www.energiradgivningen.se/solkartan
https://www.solcellskollen.se/
https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/installera-och-renovera/installation-av-solceller/


Tack!

Kristin Vanky, Aktea Energy

kristin.vanky@aktea.se

076-566 93 77

mailto:kristin.vanky@aktea.se

