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Vill du bli din egen

elproducent?

Hur stor anläggning
behöver jag?
En solcellsanläggning på ett
villatak i Norrbottens inland
med en installerad effekt på
7 kW tar en yta på ca 45-55 m²
och ger runt 5000 kWh på
ett år (söderläge, fritt från
skuggning). Man bör inte ha
större solcellsanläggning än att
den producerar så mycket som
man beräknas förbruka el.

Vill du bli
din egen
elproducent?

Solceller har en beräknad
livslängd på 25 år men det
finns anläggningar som
är installerade på 80-talet
och de producerar ännu
el. Det finns inga rörliga
delar i en fastmonterad
solcellsanläggning. Det är
vanligen bara växelriktaren
som man kan behöva byta
under en 25-30 års period.

Vilken riktning ger bäst soleffekt?
Det är i sydligt läge som man får bäst
soleffekt. Det är även bra i sydöst och
sydväst läge. I norra Sverige är det bäst
effekt om man har ca 40 graders lutning
men det är inte så stor skillnad från30-45
graders lutning. En större lutning gör
att snön ramlar av tidigare under våren,
vilket är fördelaktigt.
Vad kostar det att köpa
en solcellsanläggning?

Det finns många anledningar att fundera
över möjligheten att producera egen
el: du vill kanske minska dina månatliga
kostnader för elen, vara mer självförsörjande och göra en insats för miljön.

Priset på solceller har sjunkit kraftigt
under senare år och antalet leverantörer
har ökat. Priset som du som enskild
villaägare får kan skilja sig väldigt mycket
mellan olika företag. Ett vanligt pris för
en färdiginstallerad solcellsanläggning
på 5 kW ligger på ungefär 100 000 kr före
stöd – dvs 20 000 kr per kW. Men det
finns även kompletta paket från solida
och erfarna företag med en kostnad på
ca. 60.000 – 70.000 kW före stöd
(ca. 12.000 kr per kW).

Producera egen el med solceller

Gemensamma inköp sparar pengar

Solenergi är en klimatsmart, effektiv och
välbeprövad förnybar energikälla. Med
hjälp av solceller kan du producera din
egen el. Solcellerna omvandlar solens
strålar till el i form av likström. Den el
vi använder i hushållen är växelström,
vilket innebär att en växelriktare krävs
för att omvandla elen från likström till
växelström.

Hur länge håller
solcellsanläggningen?

När solcellsanläggning producerar mer
el än du använder hemma så levereras
överskottselen till det allmänna elnätet.
Det får du som solcellsägaren betalt för.
När solcellerna producerar mindre el än
du behöver i ditt hus så köper du el från
nätet.

Med projektet ”Hållbar Energi” vill vi
samla ihop intressenter för solceller. Om
vi är många som vill köpa solceller kan
vi köpa in billigare och bättre. Ett bra
exempel är 3 privatpersoner i Vännäs
(Västerbotten) som beställde hem en hel
container med solceller med hög kvalitet
direkt från Kina. Det gjorde att de kunde
minska kostnaden för själva solcellerna
jämfört med det som man annars får

Solcellsanläggning i Jokkmokks kommun

betala på den svenska marknaden med
mer än 50%. Hur mycket du betalar för
investeringen gör stor skillnad: återbetalningstiden för en anläggning kan
ligga mellan 10 och 17 år.
Investeringsstöd och ROT-avdrag
För dig som privatperson finns två alternativ för att reducera dina kostnader
vid investering i en solcellsanläggning,
investeringsstöd och rotavdrag. Investeringsstöd är idag 20% (oktober 2019).
Investeringsstödet kommer med stor
sannolikhet att löpa ut efter 2020. Du
är inte garanterad stöd förrän det finns
en beviljad ansökan. Du kan även välja

att ansöka om ROT vid installation av
solceller, om ditt hus är äldre än fem år.
ROT-avdrag blir cirka 9 % av den totala
investeringskostnaden.
Om du har ett företag inom jordbruk,
trädgård eller rennäring kan du söka stöd
från Jordbruksverket för att producera
solenergi, både till ditt företag och till
försäljning. Du kan få 40 procent av dina
stödberättigade utgifter i stöd, förutsatt
att de utgifter du budgeterat är minst
100 000 kronor. Du kan få stöd för exempelvis köp av nytt material, konsulttjänster för att planera och genomföra investeringen och inköp av programvara.

Nätanslutet solcellssystem, Källa: Energimyndigheten

De högst prioriterade ansökningarna
inom landsbygdsprogrammet får stöd.
Intäkter och besparing
Intäkterna från solel består av flera delar:
1. Solel som du använder själv (egenkonsumtion) innebär en besparing
med samma värde som den rörliga
delen av kostnaden för köpt el, dvs:
elhandelspris, rörlig elnätsavgift, plus
energiskatt och moms.
2. Solel som matas in på elnätet (överskottsel) kan säljas till elhandelsbolag.
Du får då oftast lika mycket som
spotpriset är, men det är också en
förhandlingsfråga hur mycket du får.
Överskottselen ger också rätt till ersättning från elnätsföretaget för så
kallad nätnytta. Ersättningen varierar
något mellan olika elnätsföretag men
ligger omkring 3-5 öre/kWh.
3. Det finns andra stöd, t.ex. ger överskottselen rätt till skattereduktion,
60 öre/kWh. Men det är inte säkert
hur länge dessa stöd finns kvar.
Vilka byggregler gäller?
Sedan 1 augusti 2018 behövs det normalt
inget bygglov för att montera solceller
på ett befintligt tak om du följer takets
lutning, riktning och form. Man bör
dock höra med den kommunala byggnadsnämnden vad som gäller.
Alternativ solcellstak
De allra flesta som sätter solceller på
taket väljer att placera dem ovanpå ett
befintligt material. Men om man bygger
ett nytt hus eller står inför en omläggning
av taket så uppstår ofta frågan: varför
lägga ett nytt tak när solpanelerna i sig
kan utgöra det yttre tätskiktet på huset?

Observera!
Du får inte utnyttja både
rotavdrag och investeringsstöd
för samma installation utan
måste välja ett av dem.
Fördelen med ROT är att du
får det direkt, till skillnad från
investeringsstödet som du
måste köa för att få och som
endast betalas ut så länge
avsatta pengar finns kvar.
Kötiderna för investeringsstödet har varierat de
senaste åren, men har varit
cirka ett år. Nackdelen med
ROT är att det är lägre.
Solcellsanläggning i Pajala kommun

Det finns ett flertal olika produkter för att
integrera solceller i taket. Om man är ute
efter mest el per investerad krona, och
har ett tak som är hyfsat rent från utstickande föremål, så är sannolikt det mest
ekonomiska valet att använda solpaneler
av standardmått. Skillnaden jämfört med
ett utanpåliggande system är att montagesystemet är betydligt dyrare då det
ska uppfylla fler krav, inte minst täthet.
Trots att man kan spara in på material
genom att integrera solceller i taket är
oftast det mest ekonomiska valet att
först lägga om taket och sen installera
utanpåliggande solpaneler ovanpå.
Dock börjar integrerade solpaneler nå
en kostnadsnivå där de också kan vara
kostnadseffektiva.
LECO projekt
Jokkmokks kommuns energiexperter
hjälper 5 pilotbyar i Norrbotten att hitta

smarta energilösningar, exempelvis genom energioptimering av fastigheter och
andelsägd solenergi för samlingslokaler.
Målet är att använda sig av lokala
resurser och skapa mervärden för lands-

Vy över Korpilombolo som visar många
tak som skulle kunna ge solenergi,
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bygden. Våra piloter är Vuollerim, Purkijaur, Porjus, Hakkas och Korpilombolo.
Jokkmokks kommun samarbetar med
Centria University of Applied Sciences
(Finland), Western Development Commission
(Ireland), Luleå Tekniska
Universitet (Sweden),
Renewable Energies
Agency (Germany) och
Gaeltacht Authority
(Ireland). Projektet
är finansierat via EU
Northern Periphery and
Arctic Programme och
pågår till 2020.

Läs mer på
www.jokkmokk.se/leco och på
https://localenergycommunities.net/

