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ABSTRACT  

The Swedish government has set a target of achieving 100% renewable electricity production 
by 2040, and this target is reflected in the solar strategy of the Swedish Energy Agency that 
states it’s possible that solar electricity may represent 5-10% of the Swedish electricity mix by 
2040. It’s not easy for different participants such as individuals, companies, farmers and 
housing associations to find out the value of solar self-consumption and the value of surplus 
solar electricity that is fed into the power grid, because there are about 120 electricity trading 
companies and about 170 electricity grid companies in Sweden. The electricity companies 
have different tariffs. The purpose of this degree project is to investigate how the value of 
solar electricity varies depending on which electricity trading company and electricity grid 
company that different participants such as individuals and companies have, and also to 
make profitability calculations for different cases concerning five of the major electricity 
trading companies and electricity grid companies, respectively. Data needed for calculating 
the value of solar self-consumption and sold surplus electricity are collected from the 
electricity trading companies and electricity grid companies. Profitability is calculated by 
using an Excel template from the project ”Capital budget for solar cells”. This degree project 
shows that the value of solar self-consumption is worth more than the value of sold surplus 
electricity in all cases, both for individuals and for companies. For the companies, the 
difference in value between solar self-consumption and sold surplus electricity is much 
greater than for individuals, because the companies studied in this degree project don’t 
receive any tax reduction for the surplus electricty that is fed into the power grid. The higher 
the value of solar self-consumption and sold surplus electricity, the more profitable the solar 
cell investment becomes. The lower the value of solar self-consumption and sold surplus 
electricity, the less profitable the solar cell investment becomes. The prerequisites needed to 
achieve 5-10% of solar electricity in Sweden are strengthening or renewal of the electricity 
grid, budget support for solar cells, financial support systems, education about the potential 
for solar electricity and how it works and the willpower among various participants to invest 
in solar cells.  

 

Keywords: Solar cells, electricity trading companies, electricity grid companies, value of 
solar self-consumption, value of sold surplus solar electricity, tax reduction, profitability, 
financial support systems,  individuals, companies. 

  



 

FÖRORD 

Det här examensarbetet avslutar mina studier i högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik, 
med inriktning värmeteknik, på Mälardalens högskola i Västerås. Programmet omfattar 180 
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SAMMANFATTNING  

Människans aktiviteter som exempelvis utsläpp av växthusgaser har bidragit till att förstärka 
den globala uppvärmningen. Jordens medeltemperatur förväntas öka till 1,5°C mellan år 
2030 och 2052 om ökningen fortsätter i samma takt som idag, vilket har negativa 
konsekvenser på många håll i världen. På grund av detta satsar alltfler länder på förnybara 
energikällor för att minska takten på den globala uppvärmningen, och Sverige är ett av dessa 
länder. Energimyndigheten har i ett förslag till strategi för solel i Sverige angett 5-10% solel 
som möjligt i Sveriges elmix till år 2040. Den bakomliggande orsaken till detta förslag är att 
Sverige har ett energipolitiskt mål om en 100% förnybar elproduktion till år 2040 för att få 
ett långsiktigt hållbart elsystem. Idag är det inte lätt för olika aktörer som exempelvis 
privatpersoner, företag, jordbrukare och bostadsrättsföreningar, men även för en viss aktör 
att reda ut värdet av egenanvänd och såld solel med tanke på att det finns ungefär 120 
elhandelsbolag och ungefär 170 elnätbolag i Sverige, då det är olika tariffer hos olika elbolag. 
Det är inte heller så lätt för aktörerna att reda ut värdet av solel när ekonomiska stödsystem 
och regler för solceller är under ständig diskussion och förändring.  

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur värdet av solel varierar beroende på 
vilket elhandelsbolag och elnätbolag som privatpersoner och företag har samt göra 
lönsamhetsberäkningar beräkningar för olika fall gällande fem stora elhandelsbolag och fem 
stora elnätbolag. 

Först samlas data in från de fem elhandelsbolagen respektive elnätbolagen. Sedan beräknas 
värdet av egenanvänd och såld solel med hjälp av Excel. Lönsamheten för 
solcellsinvesteringar beräknas med hjälp av en Excelmall från projektet ”Investeringskalkyl 
för solceller”. Ett antal antaganden görs i investeringskalkylen för solceller. En 
känslighetsanalys utförs för att visa lönsamheten beroende på hur olika parametrar varierar. 

Det här examensarbetet visar att egenanvänd solel är mera värd an såld solel i samtliga fall, 
både för privatpersoner och för företag. För företagen är skillnaden i värde mellan 
egenanvänd och såld solel mycket större än för privatpersoner eftersom de studerade 
företagen inte får någon skattereduktion för överskottselen som matas in till det allmänna 
elnätet. 

De faktorer som påverkar värdet av solel är de olika delarna i priset för köpt el och priset för 
såld solel, det vill säga elhandelspris köpt, elhandelspris såld, elnätavgift elcertifikatavgift, 
moms, energiskatt, skattereduktion, ersättning från nätägaren för nätnytta, ersättning för 
ursprungsgarantier och ersättning för elcertifikat. Resultaten visar att utan ett ekonomiskt 
stöd som exempelvis skattereduktion eller utan ett betydligt högre pris än spotpris för såld 
solel har egenanvänd solel betydligt högre värde än såld solel, vilket leder till att besparingen 
på att inte köpa el jämfört med att sälja solel ger större förtjänst. 

Ju högre värdet av egenanvänd och såld solel är, desto lönsammare blir solcellsinvesteringen. 
Ju lägre värdet av egenanvänd och såld solel är, desto olönsammare blir 
solcellsinvesteringen. När värdet av egenanvänd solel eller värdet av såld solel ökar, så blir 
nuvärdet högre och diskonterad återbetalningstid lägre. 



 

Känslighetsanalyserna för lönsamheten visar att alla parametrar har ganska stora variationer 
och på så sätt de beräknade lönsamhetsvariationerna. Känslighetsanalyserna visar även att 
det finns några ekonomiska parametrar som kan ändra resultatet från att vara lönsamt till att 
bli olönsamt och tvärtom, vilket kan resultera i en förändring av investeringsbeslut hos olika 
aktörer. De parametrar som har störst påverkan på lönsamheten är energiutbyte, pris köpt el, 
pris såld el, investeringskostnad och kalkylränta. 

De förutsättningar och villkor som behövs för att uppnå det långsiktiga målet om att solel ska 
stå för 5-10% av Sveriges elmix år 2040 är exempelvis förstärkning eller förnyelse av elnätet, 
budget för stöd till solceller, regelverk och ekonomiska stödsystem, utbildning om 
potentialen för solenergi och hur den fungerar samt viljestyrka bland olika aktörer att 
engagera sig och investera i solceller. 

 

Nyckelord: Solceller, elhandelsbolag, elnätbolag, värde egenanvänd solel, värde såld solel, 
skattereduktion, stödsystem, lönsamhet, privatpersoner, företag. 
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1 INLEDNING 

Inledningen ger en överblick över examensarbetet och innehåller en bakgrund till ämnet, 
syfte och frågeställningar samt beskrivning av avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Människans levnadssätt och aktiviteter som exempelvis utsläpp av växthusgaser har orsakat 
en ökning på cirka 1°C av jordens medeltemperatur fram till idag konstaterar FN:s 
klimatpanel (IPCC, 2018). Enligt FN:s klimatpanel har temperaturökningen lett till negativa 
följder runt om i världen (IPCC, 2018). Om jordens medeltemperatur fortsätter att öka kan 
det leda till ytterligare negativa följder. Några av konsekvenserna är att vissa områden 
riskerar att förvandlas till öken på grund av torka och vattenbrist, översvämningar på grund 
av kraftigare nederbörd, smältning av glaciärer samt ökad havsnivå på grund av att vattnet i 
haven utvidgar sig och får större volym (Naturskyddsföreningen, u.å.). Jordens 
medeltemperatur förväntas öka till 1,5°C mellan år 2030 och 2052 om den fortsätter att öka i 
nuvarande takt (IPCC, 2018). Världens länder bör ersätta större delen av fossila bränslen 
såsom kol, olja och gas med förnybara energikällor som exempelvis vind- och solenergi för att 
minska takten på den ökande globala uppvärmningen (WWF, 2019). 

Alla länder har skilda förutsättningar när det gäller att ställa om till en fossilfri och hållbar 
energiproduktion. Ungefär 85% av världens energianvändning baserades på fossila bränslen 
under 2018, och bara en mindre del var el av världens energianvändning (Ekonomifakta, 
2019). Alltfler länder, inklusive Sverige, satsar på förnybara energikällor. Sveriges regering 
har satt som mål att Sverige ska ha en elproduktion som är 100% förnybar till år 2040 
(Regeringen, 2016). I dagsläget består den svenska elproduktionen främst av vattenkraft och 
kärnkraft, men även kraftvärme, vindkraft och solkraft. Dock är solelproduktionen mycket 
lågt i Sverige idag (Energimyndigheten, 2019a). Mellan 2017-2018 ökade antalet nätanslutna 
solcellsanläggningar i Sverige från 15 298 till 25 486 (Energimyndigheten, u.å.). Den totala 
installerade effekten av solel ökade från 230,99 MW till 411,06 MW (Energimyndigheten, 
u.å.), vilket motsvarar en ökning på cirka 78%. Med 411,06 MW installerat effekt och antaget 
att den genomsnittliga solinstrålningen i Sverige är ungefär 900 kWh/kW, år blir det ungefär 
0,37 TWh solel under ett år, vilket motsvarar ungefär 0,23% vid 158 TWh elproduktion, som 
det var under 2018 enligt Energimyndigheten (Energimyndigheten, 2019a). Elanvändningen 
var 141 TWh under 2018 (Energimyndigheten, 2019a), och som andel av elanvändningen 
motsvarar 0,37 TWh solel cirka 0,26% solel. Energimyndigheten har i ett förslag till strategi 
för solel i Sverige angett 5-10% solel som möjligt i Sveriges elmix till år 2040, vilket 
motsvarar cirka 7-14 TWh solel med dagens elanvändning (Energimyndigheten, 2016a). 
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Enligt Bengt Stridh görs de flesta solcellsinstallationer i Sverige på mindre byggnader som till 
exempel småhus (Bengts nya villablogg, 2015a). Först och främst används den producerade 
solelen i den egna byggnaden som solcellsanläggningen är ansluten till. Andelen 
solelproduktion som förbrukas av producenten själv i den egna byggnaden kallas egenanvänd 
och ersätter köpt el. I priset för köpt el finns en fast och rörlig del. Den egenanvända solelen 
får samma värde som det rörliga priset för den köpta elen. Det går inte att mäta på ett enkelt 
sätt hur mycket solel som är egenanvänd, men den brukar växla mellan 0% och 100% (Bengts 
nya villablogg, 2015a). Under en solig sommardag kan solelproduktionen överstiga det egna 
elbehovet. Den solelproduktion som blir överskott kan matas in till det allmänna elnätet och 
säljas till en elhandlare (Bengts nya villablogg, 2015b). För byggnader som bara använder 
solelen till fastighetsel (exempelvis el till ventilationssystemets fläktar, utebelysning och el till 
pumpar i värmesystemet) blir det många gånger ett stort överskott och en låg 
egenanvändning (Bengts nya villablogg, 2015a). Detta beror på att solcellssystemen skulle bli 
mycket små om de dimensionerades för 100% egenanvändning. När det gäller större 
byggnader är det enklare att dimensionera solcellssystemen för 100% egenanvändning. På så 
sätt får större byggnader en hög egenanvändning om de har en hög energianvändning under 
dagen (Bengts nya villablogg, 2015a). Det är enbart några solcellsanläggningar som säljer 
nästan all solel, och dessa får en låg egenanvändning (Bengts nya villablogg, 2015a). En hög 
egenanvändning är bättre än ett stort överskott, eftersom värdet av egenanvänd solel är 
högre än värdet av såld solel (Älmhults kommun, u.å.). Med värdet av egenanvänd respektive 
såld solel menas hur mycket den egenanvända och sålda solelen är värd. 

Värdet av egenanvänd och såld solel är olika för olika aktörer som exempelvis privatpersoner, 
jordbrukare, bostadsrättsföreningar och företag, men även för en viss aktör. När det gäller 
värdet av egenanvänd och såld solel för olika aktörer och en viss aktör kommer värdet att 
bero på vilket elhandelsbolag och vilket elnätbolag aktörerna har, då det är olika tariffer hos 
olika elbolag. Det finns många olika varianter av värden för solel, eftersom att det finns cirka 
120 elhandelsbolag och cirka 170 elnätbolag i Sverige (Ellevio, u.å). Det är rätt så stora 
skillnader på hur mycket betalt aktörerna får exempelvis för överskott av solel från sitt 
elbolag. En sammanställning över 27 svenska elbolag, gjord av Johan Lindahl som är svensk 
representant i internationella energimyndighetens solcellsprogram, visar att ersättningen 
som solcellsinnehavare av mindre produktionsanläggningar får för överskottselen skiljer sig 
mycket mellan elbolagen. Denna sammanställning var gjord under 2014 och visar att 
skillnaderna var från 30 öre/kWh till 1,35 kr/kWh, där priserna är exklusive moms. 
Skellefteå Kraft betalade 1,35 kr/kWh och var det elbolag som betalade mest. Vattenfall och 
E.ON betalade minst med ungefär 30 öre/kWh (Nyteknik, 2014). Lindahl gjorde en liknande 
sammanställning under 2015. Enligt Lindahl sänktes priserna under 2015 jämfört med 2014. 
Anledningen till att elbolagen sänkte sina priser var att en skattereduktion infördes i Sverige, 
vilket ger producenterna extra pengar (ATL, 2015).  

Värdet av solel påverkas av en mängd olika faktorer. Solelvärdet är i sin tur en faktor som 
påverkar lönsamheten för solcellsinvesteringar. Många gånger är det krångligt och 
komplicerat för aktörerna att reda ut värdet av solel med alla olika varianter som är möjliga. 
Olika elhandelsbolag och elnätbolag erbjuder en uppsjö av olika elavtal, avgifter och 
ersättningar. Inte heller är det lätt att reda ut värdet av solel när ekonomiska stödsystem och 
regler för solceller är under ständig diskussion och förändring.  
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1.2 Syfte  
Syftet med detta arbete är att undersöka hur ekonomiska värdet av solel varierar beroende på 
vilket elhandels- och elnätbolag som privatpersoner och företag har. Lönsamhetsberäkningar 
görs för olika fall gällande fem stora elhandelsbolag och fem stora elnätbolag. 

1.3 Frågeställning 

1. Vad är värdet av egenanvänd och såld solel för olika aktörer som privatpersoner och 
företag?  

2. Vilka faktorer påverkar värdet av solel? 
3. Hur påverkar värdet av solel lönsamheten för solcellsinvesteringar? 
4. Vilka förutsättningar och villkor behövs för att uppnå 5-10% solel i Sverige? 

1.4 Avgränsning 
Ett antal avgränsningar görs i examensarbetet. Med solceller i det här arbetet menas bara 
solceller som är nätanslutna, det vill säga anslutna till det allmänna elnätet. I detta arbete 
antas att den producerade elen från solcellsanläggningen i första hand används i den egna 
fastigheten, och bara överskott av solel matas in till det allmänna elnätet. Storskaliga 
solcellsanläggningar, som till exempel solcellsparker, där all elproduktion matas in till det 
allmänna elnätet behandlas inte i det här arbetet. 

När det gäller priset för köpt el och såld solel består de av flera olika delar som kommer att 
variera beroende på vilket elhandelsbolag man väljer och vilket elnätbolag man tillhör. De 
olika delarna avgränsas till elhandelspris köpt, elnätavgift, energiskatt, elcertifikatavgift, 
moms, elhandelspris såld, ersättning från nätägaren för nätnytta, ersättning för elcertifikat, 
ersättning för ursprungsgarantier och skattereduktion. I detta arbete gäller rörliga elpriser 
för köpt el och såld solel. Inga fasta elpriser ingår i arbetet. De rörliga elpriserna baseras på 
elbörsen Nord Pools spotpris. Till detta spotpris tillkommer elhandelsbolagens eventuella 
påslag eller avdrag. I det här arbetet tas inte hänsyn till elhandelsbolagens andra påslag 
såsom inköpspåslag, volympåslag och miljöpåslag på de rörliga elpriserna. Fast årsavgift, fast 
månadsavgift och andra eventuella avgifter såsom fakturaavgift ingår inte vid beräkning av 
värdet av egenanvänd och såld solel. Avgifter som exempelvis fasta avgifter, 
högbelastningsavgifter, effektavgifter, abonnemangsavgifter som elnätbolagen har på 
elnätpriserna behandlas inte heller i det här arbetet.  

I dagsläget finns över 100 olika elhandelsbolag och elnätbolag i Sverige, men i det här arbetet 
väljs endast fem stora elhandelsbolag och fem stora elnätbolag. Fem stora elhandelsbolag 
som E.ON, Vattenfall, Skellefteå Kraft, Mälarenergi och Mölndal Energi.  

För tillfället hittas ingen lista över de största elnätbolagen. Av den anledningen är de fem 
stora elnätbolagen samma som elhandelsbolagen. 
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2 METOD 

Examensarbetet grundar sig på en litteraturstudie för att få en bättre förståelse över det valda 
ämnet. Solcellsinstallationer ökar snabbt och utvecklingen går hela tiden framåt, därför 
används referenser med den senaste tillgängliga informationen. Detta gör resultatet och 
slutsatsen för det här arbetet mer pålitlig och visar den verkliga potentialen för solceller idag. 
Mycket av informationssökningen görs med hjälp av internet, där vetenskapliga artiklar och 
rapporter ifrån olika myndigheter och organisationer inom det aktuella området studeras. 
Kalkylprogrammet Excel används för att underlätta utförande av beräkningar och skapa olika 
slags figurer som ger en översiktlig presentation över de erhållna resultaten.  

I själva verket behövs information om solcellsanläggningens verkliga elproduktion, andel 
egenanvänd och såld solel samt priset för köpt el och såld solel för att kunna svara på den 
första frågeställningen. I det här arbetet är tanken att undersöka värdet av egenanvänd 
respektive såld solel per kWh. I arbetet ingår inte att ta reda på hur stor andel av 
solelproduktionen som är egenanvänd och såld, eftersom att det finns ingen bra statistik för 
det. De olika delarna i priset för köpt el och såld solel hämtas från fem elhandelsbolag och 
fem elnätbolag genom att titta på deras webb, ringa eller mejla en fråga.  

Den andra frågeställningen besvaras med hjälp av resultatet från den första frågeställningen 
och kompletteras med en litteraturstudie.  

För att kunna räkna på lönsamhet och få ett rimligt resultat på den tredje frågeställningen 
måste man titta på hur mycket en solcellsanläggning producerar. I det här fallet används inte 
Pay-back-metoden, därför att den är förenklat och ger för positivt resultat. Pay-back-
metoden tar inte heller hänsyn till vad som händer efter återbetalningstidens slut (Engwall, 
Jerbrant, Karlsson, Lagergren, Storm & Westin, 2014). Istället används en detaljerad 
investeringskalkyl med kalkylmetoder som internräntemetoden, nuvärdesmetoden, LCOE- 
metoden och diskonterad återbetalningstid. För en detaljerad investeringskalkyl krävs det 
mer bakgrundskunskap, fler antaganden och en mer avancerad beräkning än Pay-back-
metoden. Den ger även en bättre och mer verklig bedömning än om bara Pay-back-metoden 
används. Ett lämpligt verktyg att använda för det här arbetet är den Excelmall som togs fram 
i projektet "Investeringskalkyl för solceller" vid Mälardalens högskola (Mälardalens högskola, 
u.å.). Det finns två versioner av Excelmallen, en för privatpersoner och en för övriga/företag. 
Excelmallen används för att beräkna produktionskostnad och lönsamhet för 
solcellsinvesteringar. Det finns även en rapport som beskriver lönsamhetsberäkningarna i 
projektet. Denna rapport används för att förstå metoden och vilka antaganden som har 
gjorts. Excelmallen gjordes år 2016 och en del saker har ändrats sedan dess. I mallen finns 
det många parametrar som har varierande osäkerheter. Hänsyn tas till dessa parametrar i 
beräkningarna för det här examensarbetet. En känslighetsanalys kommer att göras som visar 
lönsamheten beroende på hur olika parametrar varierar.  

För att besvara den fjärde och sista frågeställningen, utförs en litteraturstudie.  
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3 LITTERATURSTUDIE 

För att få större insikt och förståelse för arbetet studeras teori och forskning från olika källor, 
vilket visas i kapitel 3.1-3.14. I detta avsnitt introduceras solcellstekniken, hur ett nätanslutet 
solcellssystem fungerar och miljöpåverkan från solceller. I avsnittet finns också en mer 
ingående beskrivning av LCOE-metoden och hur metoden har använts i tidigare studier. En 
detaljerad beskrivning av elpriset och dess utveckling, elnätet och framtida utmaningar samt 
de olika delarna som ingår i priset för köpt el och såld solel finns också med i det här 
avsnittet. Befintliga stödsystem för solceller i Sverige redogörs utförligt. Avsnittet avslutas 
med en redogörelse av solenergimarkanden i Sverige och Tyskland. 

3.1 Solcellsteknik 
En solcell är en halvledare, vilket innebär att det är ett ämne som inte leder elektricitet så bra 
som en ledare, men som inte heller leder så dåligt som en isolator. En solcell är uppbyggt av 
två lager halvledare, och det vanligaste halvledarmaterialet är kisel. Det ena lagret består av 
positiv laddning och det andra lagret består av negativ laddning. Energin från solstrålningen 
består av små partiklar som kallas fotoner. Om solens strålar träffar solcellerna kommer 
några av dessa fotoner att tas upp av solcellen, och elektroner kommer att frigöras när 
tillräckligt många fotoner har tagits upp av det negativa lagret i solcellen. En 
spänningsskillnad bildas mellan de två lagren. Om man kopplar anslutningar mellan de två 
lagren, kan elektroner flöda genom kretsen. På så sätt uppstår en elektrisk ström (Ladda Ute, 
u.å.). 

3.2 Solinstrålning 
I rapporten National Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2018 skriver Johan 
Lindahl att den totala mängden solstrålning som träffar en horisontell yta kallas den globala 
strålningen, vilket består av den direkta strålningen från solen och den diffusa strålningen 
från resten av himlen och marken (Lindahl & Stoltz, 2019). Solinstrålningen beror därför på 
vädret, på jordklotets position och årets säsong. I den långsiktiga variationen av global 
solinstrålning i Sverige har en liten uppåtgående trend noterats och den genomsnittliga 
solinstrålningen har ökat med ungefär 8% från mitten av 1980-talet fram till idag, från 
ungefär 900 kWh/m2 till ungefär 1 000 kWh/m2 (Lindahl & Stoltz, 2019). Figur 1 visar en 
klimatkarta från SMHI. Klimatkartan illustrerar medelvärdet av global strålning under ett år 
mot en horisontell yta i Sverige. Medelvärdet av den globala strålningen gäller för perioden 
1961-1990 (SMHI, 2017).  
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Figur 1 Medelvärdet för global solinstrålning, Med tillstånd av SMHI, 2017. 

 

Från Figur 1 ser man att den globala strålningen över Sverige varierar från 750 kWh/m2  och 
upp emot 1 050 kWh/m2, från nordvästra delarna av Sverige och de sydöstra delarna av 
Sverige. Solinstrålningen är störst i Gotland med 1 050 kWh/m2 under ett år. Det finns på så 
sätt goda förutsättningar för Sverige att uppnå 5-10% solel till år 2040. Dock är solkraft en 
intermittent energikälla, där solelproduktionen är beroende av att solen lyser. Av den 
anledningen behövs någon typ av batteri för att lagra solelen för senare användning eller 
bygga tillräckligt med kapacitet i elnätet för att täcka perioderna med intermittent solkraft. 
När solkraft inte ger tillräckligt med el kan reglerkraft i form av vattenkraft lösa det (Ny 
Teknik, 2015). Vattenkraft fungerar som reglerkraft, där produktionen kan enkelt stängas av 
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eller sättas på beroende på hur andra förnybara energikällor producerar (Fortum, u.å.b). Det 
tillströmmande vattnet kan också lagras i vattenmagasinen. Sverige har vattenmagasin som 
kan lagra ungefär 33,7 TWh (Svenska Kraftnät, 2019a). 

3.3 Nätanslutet solcellssystem 
Solceller består bland annat av moduler, elektriska komponenter och hårdvarukomponenter 
såsom växelriktare, elektriska kablar, modulfästen och kontroller. Sedan monteras 
solcellerna på hustak eller på mark (IRENA, 2015). Figur 2 visar en bild över ett nätanslutet 
solcellssystem, där solcellerna är monterade på husets tak. I ett nätanslutet solcellssystem 
omvandlar solcellerna solljuset till el i form av likström, men elen som man använder i 
byggnaden är växelström med 230 V skriver Solar Region Skåne (Solar Region Skåne, 2019). 
För att kunna omvandla elen från likström (DC) till växelström (AC) behövs en växelriktare. 
En strömkabel går därför från solcellerna till en växelriktare. Anläggningen levererar först 
och främst el till byggnaden om det finns ett behov av elen. Beroende på 
solcellsanläggningens storlek och vilket elbehov byggnaden har kan det finnas stunder då 
solcellerna producerar mer el än vad byggnaden behöver. Överskottsetselen matas in till det 
allmänna elnätet. En anläggning som matar in överskott av solel till det allmänna elnätet 
måste ha en elmätare som kan läsa av både köpt el och såld solel (Solar Region Skåne, 2019).  

 

 

Figur 2 Nätanslutet solcellssystem, Med tillstånd av Solar Region Skåne, 2019. 
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3.4 Solcellers miljöpåverkan  
All elproduktion har påverkan på miljön på ett eller annat sätt, men miljöpåverkan skiljer sig 
åt beroende på vilken energikälla som används vid elproduktionen, och av den anledningen 
är det nödvändigt att ta hänsyn till hela livscykeln när man diskuterar kring miljöpåverkan 
från olika energislag skriver Sol i Väst i rapporten solceller och miljöpåverkan (Soliväst, 
2018). När det gäller solceller uppstår miljöpåverkan främst vid tillverkningen och 
återvinningen (Energimyndigheten, 2018b). Solcellernas miljöpåverkan beror på att de 
består av material som behöver mycket energi vid utvinnings- och tillverkningsprocessen. Ett 
sådant material är exempelvis kisel (Soliväst, 2018). I dagsläget är Kina det land som 
tillverkar högst antal solceller (Energimyndigheten, 2018b). Elmixen i Kina är i huvudsak 
baserad på kolkraft, vilket betyder att tillverkningen av solceller i Kina har en stor påverkan 
på miljön, kvaliteten på luften och människors hälsa (Soliväst, 2018). Dock kommer 
miljöpåverkan från solcellernas utvinnings- och tillverkningsprocess med största sannolikhet 
att minska allteftersom andelen förnybar energiproduktion ökar i det globala energisystemet, 
och därigenom driver på solcellstillverkningen. 

Efter tillverkningsfasen måste solcellerna transporteras från fabriken till den plats där de ska 
installeras. Utsläppen av växthusgaser under transporten beror på vilka transportsätt 
(exempelvis båt, lastbil, tåg eller flyg) som väljs och vilket bränsle (exempelvis bensin, diesel 
eller etanol) som driver fordonen (Soliväst, 2018).  

Påverkan på miljön är liten när solcellerna väl sitter på taket och producerar förnybar el. En 
liten miljöpåverkan finns under drifttiden vid byte av komponenter, det vill säga vid byte av 
växelriktaren (Soliväst, 2018). Solceller som producerar förnybar el har betalat sin 
utsläppsskuld från tillverkningsprocessen på 6 månader till 2 år enligt EL.se (El.se, u.å.). 
Kolkraftverk som hålls igång med fossila bränslen ökar dock på utsläppskulden under sin 
livslängd, eftersom att de släpper ut mycket koldioxid samt hälso- och miljöskadliga ämnen 
(El.se, u.å.). 

Solcellerna ska skrotas och återvinnas efter användningsfasen. Återvinningen av solcellerna 
kan ge upphov till miljöskadliga utsläpp om den inte sker på rätt sätt skriver 
Energimyndigheten (Energimyndigheten, 2018b). Sverige följer bestämmelserna i EU- 
direktivet WEEE, vilket innehåller hantering av elektriskt och elektroniskt avfall 
(Energimyndigheten, 2018b). I direktivet finns beslut om att EU-länderna ska se till att det 
finns bra procedurer för insamling och återvinning av solceller. Om solcellerna återvinns kan 
miljöpåverkan bli mindre för nästa generation solceller (IVA, 2016). Nästa generation 
solceller kan således klara sig med mindre material som behöver mycket energi att utvinna 
och tillverka. 

3.5 Bygglov 
När det gäller bygglov och bygganmälan, så är det olika regler som gäller och det beror på i 
vilken kommun som solcellsanläggningen ska byggas. Från och med 1 augusti 2018 behövs 
inget bygglov om solcellerna följer byggnadens form skriver Svensk Solenergi (Svensk 
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Solenergi, 2018). Dock krävs fortfarande bygglov för solcellsanläggningar på byggnader och 
miljöer med högt kulturhistoriskt värde. Orsaken till detta är att byggnader och miljöer med 
högt kulturhistoriskt värde inte ska förändras på ett sådant sätt att det kulturhistoriska 
värdet minskar (Svensk Solenergi, 2018). Även om bygglov inte krävs, så kräver ändå många 
kommuner en bygganmälan. Somliga kommuner tar ut en avgift för bygglovsansökan eller 
bygganmälan medan andra kommuner gör det helt gratis för solceller enligt Bygglov Solceller 
(Bygglov Solceller, u.å.). 

3.6 Livslängd 
Solceller kan normalt beräknas ha en livslängd på 25-30 år. Modultillverkarna ger i de flesta 
fall en effektgaranti på minst 80% av märkeffekten efter 25 år (Stridh & Larsson, 2017).  

Det är svårt att förutsäga livslängden på dagens växelriktare. I rapporten investeringskalkyl 
för solceller har man antagit att det tar 15 år till byte av växelriktare, vilket betyder att 
växelriktaren behöver bytas ut minst en gång under anläggningens livslängd (Stridh & 
Larsson, 2017). 

3.7 Underhåll 
Solceller har mycket lågt underhållsbehov och därmed är solcellers kostnader för underhåll 
mycket låga. I Sverige finns det ingen behov av att rengöra solcellerna ofta. Under 
sommarmånaderna kan solcellerna bli nedsmutsade av exempelvis pollen eller damm, men 
detta rengörs av regnvatten (Solar Region Skåne, 2015). Enligt Bengt Stridh är 
solinstrålningen låg under de månader då det råder snötäckning av solcellerna, vilket leder 
till att energiförlusterna av snötäckningen är bara några procent (KIT, 2017). När solen 
skiner på våren glider snö av utav sig själv. Enligt Stridh finns det ingen ekonomisk vinst i att 
ta bort snön från solcellsmodulerna, och privatpersoner utan säkerhetsutrustning kan riskera 
att skada både solcellsmodulerna och sig själv om de tar bort snötäcket (KIT, 2017). 

3.8 LCOE-metoden 
Produktionskostnaden som vanligen kallas Levelized Cost of Energy (LCOE) används för att 
jämföra produktionskostnaden för olika tekniker att producera energi. Om det är el som 
produceras blir det däremot Levelized Cost of Electricity (Stridh & Larsson, 2017). En 
översyn av några publikationer som har publicerats under de senaste åren visar att det finns 
olika formler som kan användas för närvarande för att beräkna LCOE-värdet (IRENA, 2015; 
ETIP PV, 2015; Fraunhofer ISE, 2013; Stridh & Larsson, 2017). En av publikationerna, ETIP 
(2015), presenteras i kapitel 3.8.1. Principen bakom beräkningsmetoderna förblir emellertid 
densamma, det vill säga produktionskostnaden är förhållandet mellan den totala 
livscykelkostnaden och den totala energiproduktionen under livslängden, se Formel 1. Ju 
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mindre ett solcellssystem kostar och desto mer energi det producerar, desto lägre är 
produktionskostnaden.  

LCOE-metoden bygger på en rad antaganden och kostnaderna kan därför få stor variation 
beroende på vilka antaganden man har gjort. Antaganden i LCOE-metoden kan vara 
exempelvis kalkylränta, ekonomisk livslängd, andel egenanvänd el, investeringskostnad, pris 
för köpt el, pris för såld solel samt drift- och underhållskostnader (Stridh & Larsson, 2017).  
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3.8.1 European Photovoltaic Technology Platform 

Under juni 2015 publicerade European Photovoltaic Technology Platform en rapport med en 
översikt över solcellers produktionskostnad i Europa för år 2014 och utsikterna för år 2020, 
2025 och 2030. Solcellers produktionskostnad beräknades för sex platser, det vill säga 
London, Stockholm, München, Toulouse, Rom och Malaga. Produktionskostnaden 
beräknades även för fyra marknadssegment, såsom bostäder (5 kWp), kommersiella tak (50 
kWp), markmonterade system (1 MWp och 50 MWp). Studien inkluderar även en 
känslighetsanalys som visar hur olika parametrar påverkar produktionskostnaden för solel. 
De olika parametrarna är systemets totala investeringskostnader, systemdegradering, plats, 
drift- och underhållskostnader, genomsnittlig vägd kapitalkostnad (WACC), årlig 
solinstrålning och livslängd (ETIP PV, 2015). Enligt en rapport från Post- och telestyrelsen är 
genomsnittlig vägd kapitalkostnad en etablerad metod som används för att räkna ut 
kalkylräntan (Post- och telestyrelsen, 2019). I rapporten som European Photovoltaic 
Technology Platform publicerade används flera värden på real WACC för de fyra 
marknadssegmenten. För bostäder (5 kWp) används real WACC på 2% och 4%, för 
kommersiella tak (50 kWp) används real WACC på 2%, 4% och 6%, för markmonterade 
system (1 MWp och 50 MWp) används real WACC på 2%, 5% och 8% (ETIP PV, 2015). 

I rapporten användes Formel 2 för att beräkna LCOE-värdet. Den viktigaste parametern som 
påverkade solcellens produktionskostnad var genomsnittlig vägd kapitalkostnad och årlig 
solinstrålning (ETIP PV, 2015). Resultatet för bostäder (5 kWp) visar att med en 2% real 
WACC blir LCOE-värdet cirka 45-80 euro/MWh beroende på plats. Med en 4% real WACC 
blir LCOE-värdet cirka 55-100 euro/MWh beroende på plats. En annan parameter som 
påverkade solcellens produktionskostnad var systemdegradering (ETIP PV, 2015). En 0,8% 
årlig systemdegradering skulle leda till en genomsnittlig produktionsförlust på ungefär 11% 
under en 30 års systemlivslängd istället för 7% med en 0,5% årlig systemdegradering (ETIP 
PV, 2015).  
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Där  

t = år  

n = Systemets ekonomiska livslängd 

CAPEX = Systemets totala investeringskostnader vid t=0 

OPEX (t) = Drift- och underhållskostnader vid år t  

WACCNom = Nominell genomsnittlig vägd kapitalkostnad  

WACCReal = Real genomsnittlig vägd kapitalkostnad = (1 + WACCNom) / (1 + Inflation) -1  

Utilization0 = Initial årlig utnyttjande av systemets nominella effekt  

Degradation = Årlig degradering av systemets nominella effekt 

3.9 Elhandel 
Före den 1 november 2011 var Sverige bara ett elområde och hade beteckningen SE. Elpriset 
var samma och det spelade ingen roll vart i landet man bodde. Efter den dagen är Sverige 
indelat i fyra olika elområden av Svenska Kraftnät, se Figur 3 (Energimarknadsinspektionen, 
2017a). Svenska Kraftnät är en myndighet som bland annat har ansvar för att det råder 
balans mellan tillgång och efterfrågan på el, har ansvar för stamnätets prestanda och kvalitet 
i Sverige samt utvidgar stamnätet för att möta samhällets elbehov (Svenska Kraftnät, 2019b). 
Gränserna mellan de fyra elområdena går där elnäten behöver byggas om för att kunna 
leverera mer el inom Sverige. Denna uppdelning leder till att elpriset för exempelvis en 
elförbrukare som bor i Stockholm (SE3) skiljer sig från en elförbrukare som bor i Luleå (SE1). 
Elpriserna skiljer sig åt vid olika tidpunkter beroende på inom vilket område i landet en 
elförbrukare använder sin el (Energimarknadsinspektionen, 2017a). I de södra delarna av 
Sverige produceras underskott av el och i de norra delarna av Sverige produceras överskott av 
el, men majoriteten av elförbrukarna finns i de södra delarna av Sverige. Med stor 
sannolikhet kommer detta att leda till ett dyrare elpris i de södra delarna och ett lägre elpris i 
de norra delarna (Mälarenergi, u.å.).  

Några orsaker till uppdelningen är att EU har som mål att skapa en gemensam elmarknad för 
en hållbar och stabil energiförsörjning, hjälpa till att bygga nya kraftverk på de områden med 
underskott på el, och göra elnäten starkare för att kunna leverera mer el inom Sverige skriver 
Göta Energi (Göta Energi, u.å.). 
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Figur 3 Elområde i Sverige, Med tillstånd av Energimarknadsinspektionen, 2017. 

 

3.9.1 Elprisets och dess utveckling 

Det är mycket som påverkar elpriserna. Det kan vara tillgång och efterfrågan samt vädret 
skriver Fortum (Fortum, u.å.a). Priserna stiger när det inte finns mycket el och priserna 
sjunker när det finns mycket el. Elpriserna ökar när det blir kyligare ute, vilket beror på att 
behovet av uppvärmning ökar och därmed efterfrågan på el. Om det blåser lite produceras 
mindre el från vindkraften, vilket också leder till att elpriserna stiger. Enligt Fortum är regn 
och smält snö några anledningar till att elpriserna går ner, därför att regn och snösmältning 
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fyller upp vattenmagasinen (Fortum, u.å.a). Driftstörningar och det politiska läget i världen 
samt höga olje- och kolpriser i världen är ytterligare orsaker som har en stor inverkan på 
elpriserna (Härryda Energi, u.å.). Kostnader för utsläppsrätter, vilket är EU:s styrmedel för 
att reducera utsläppen av växthusgaser har också en betydande påverkan på elpriserna 
skriver Fortum (Fortum, u.å.a). Historiskt sett har elpriserna i Sverige främst varit beroende 
av nederbörd, utetemperaturen och tillgången på kärnreaktorer (Lindahl & Stoltz, 2019). 

I Sverige sker elhandel på den nordiska marknaden för elhandel, Nord Pool spotmarknad. 
Elbörsen Nord Pool har också en stor påverkan på elpriset (Lindahl & Stoltz, 2019). 
Genomsnittspriset på Nord Pool spotmarknad i SE3 var 27,7 öre/kWh under 2016 och 30,1 
öre/kWh under 2017. Priset steg snabbt under 2018, och det genomsnittliga priset hamnade 
på 45,7 öre/kWh (Nord Pool, 2019). Figur 4 illustrerar spotpriset i SE3 och visar att 
elmarknaden i norden under 2018 kännetecknades av en kall och blåsig vår som följdes av en 
mycket torr och varm sommar, vilket ledde till att priserna på Nord Pool höjdes (Lindahl & 
Stoltz, 2019). 

 

 

Figur 4 Spotpris under 2018, Nord Pool (2019). 

 

Figur 5 illustrerar spotprisets utveckling på Nord Pool spotmarknad från år 2004 till 2018. 
Som tidigare nämnt var Sverige bara ett elområde och spotpriset var lika stort för alla 
elkonsumenter fram till år 2011. Sverige övergick till elområde under 2011, därför finns inte 
helårsdata för år 2011 i figuren. Spotpriset var som högst år 2010, vilket möjligtvis kan bero 
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på att elproduktionen från kärnkraften eller vindkraften var lägre än normalt och att stora 
delar av landet var kyligare än andra år. 

 

 

Figur 5 Spotprisets utveckling, Med tillstånd av Nord Pool, 2018. 

 

Om man har investerat i solceller och vill beräkna lönsamheten måste man kunna förutsäga 
det rörliga elprisets utveckling under solcellsanläggningens livslängd skriver Bengt Stridh 
(Bengts nya villablogg, 2013). I det rörliga elpriset ingår bland annat spotpriset på Nord Pool 
spotmarknad. Det finns ett antal långtidsprognoser för spotprisets utveckling och 
prognoserna sträcker sig fram till år 2030, men enligt energimarknadsbyrån får man tänka 
på att spotpriset ändras hela tiden och att förväntade priser kan svänga mycket beroende på 
flera faktorer som exempelvis väder och driftstörningar (Energimarknadsbyrån, 2019f). På så 
sätt är analysen av den framtida elmarknaden avancerad och det är inte uppenbart hur priset 
kommer att utvecklas. 

Enligt energihandelsbolaget Moditys långtidsprognos förväntas att elpriset i Norden ska ligga 
mellan 29-33 EUR/MWh, det vill säga ungefär mellan 30,6-34,8 öre/kWh (Modity, 2019).  

Analytiker från elbolaget Bixia visar en långtidsprognos för spotprisets utveckling i Norden. 
Prognosen visar att spotpriset kommer att minska fram till år 2019. Efteråt kommer 
spotpriset att öka igen från år 2020 till 2022. Under 2030 kommer spotpriset att bli 20% 
högre än idag (Compricer, 2017).  

Skellefteå Kraft gav i uppdrag åt det amerikanska konsultföretaget, Boston Consulting Group, 
att ta fram en rapport. I rapporten visas att spotpriset på elbörsen kommer att öka från 30 
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öre/kWh till över 60 öre/kWh mellan år 2018 och 2030 (Compricer, 2018). Orsaker till detta 
kan vara avvecklingen av kolkraft- och kärnkraftverken, utbyggnaden av förnybar energi och 
ökad exportkapacitet i framtiden.  

Enligt rapporten från konsultföretaget Boston Consulting Group kommer elpriserna att ligga 
på betydligt högre nivåer år 2030 jämfört med idag. Detta står i stark kontrast mot 
prognoserna enligt Modity som inte förutspår något stark ökning till år 2030. Prognoserna 
har således olika uppfattningar om elprisets utveckling och visar att det är svårt att förutsäga 
prisutvecklingen.  

3.10 Elnätet och framtida utmaningar 
Elnätet har tre nivåer, det vill säga stamnät, regional nät och lokal nät. Stamnätet överför el 
över hela Sverige och till grannländer som exempelvis Danmark, Finland, Norge och 
Tyskland (Energimyndigheten, 2016c). Stamnätet överför el från kraftverken över hela 
Sverige genom 15 000 kilometer långa högspänningsledningar (Svenska Kraftnät, 2017a), där 
spänningen är upp till 400 kV (Göteborg Energi, u.å.). Enligt Göteborg Energi överförs elen 
från stamnätet till regionala nät, där elen transformeras till ungefär 100 kV. Från regionala 
nät överförs elen vidare till lokala nät, där elen transformeras ner till cirka 230 V (Göteborg 
Energi, u.å.).  

Som tidigare nämnts sker merparten av elproduktionen i Sverige i de norra delarna av landet, 
men majoriteten av elförbrukarna finns i de södra delarna av landet. Av den anledningen 
behöver stora mängder el transporteras till de södra delarna av landet. Enligt Svenska 
Kraftnät är många delar av Sveriges stamnät gamla och måste förnyas eller byggas ut och 
förstärkas för att exempelvis klara av att transportera mer el inom Sverige och ta emot stora 
mängder förnybar elproduktion längre in i framtiden (Svenska Kraftnät, 2017b).  

Marknaden för nätanslutna solcellssystem har ökat snabbt i Sverige under senare år (Lindahl 
& Stoltz, 2018). Enligt IVA:s delrapport för Sveriges framtida elnät ökar antalet prosumenter 
(individ som både producerar och köper el från elnätet) i framtiden. Det kan finnas tillfällen 
då prosumenterna matar in överskott av solel till elnätet. Det här innebär att lokala och 
regionala nät måste klara av överföring i två riktningar, det vill säga från prosumenterna 
tillbaka in till elnätet igen (IVA, 2016). Det är inte uppenbart hur en ökad andel solel i elnätet 
påverkar belastningen på elnätet fram till år 2040. En ökad andel solel kan exempelvis 
resultera i att belastningen på elnätet minskar, eftersom att fler producerar och förbrukar sin 
egen solel (Energimyndigheten, 2016c). Uppenbarligen fungerar det för det allra mesta 
hittills, med tanke på att Sverige hade 25 486 solcellsanläggningar under 2018 
(Energimyndigheten, u.å.) och har möjligtvis högre antal solcellsanläggningar idag, där de 
flesta matar in överskottet av solel till elnätet.  

I Energimyndighetens förslag till strategi för solel är det möjligt att solelen står för 5-10% av 
Sveriges elmix till år 2040 (Energimyndigheten, 2016a), vilket möjligtvis kan påverka elnätet 
på olika sätt vid olika faser av solcellsutbyggnaden. I Energimyndighetens rapport ”Effekter i 
elsystemet från en ökad andel solel” redovisas solcellsutbyggnaden uppdelat i tre olika faser, 
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det vill säga dagens läge, vid år 2022 och vid år 2040. För de tre olika faserna illustreras vilka 
risker och svårigheter som iakttagits i elnätet i andra länder som exempelvis Tyskland och 
Italien. Dessa internationella faser tolkas till svenska sammanhang och omständigheter. I 
rapporten finns också lösningsförslag för hur dessa risker och svårigheter ska hanteras. 
Erfarenheter från andra länder visar att det finns risk för överbelastning i alla tre faser, men 
vid år 2022 finns också risk för omvända effektflöden då elproduktionen ökar betydligt mer i 
elnätet. Vid år 2022 finns även behov av att styra ner effekt och hantera flaskhalsar, 
överföringsbegränsningar, i elnätet. Kring år 2040 finns bland annat behov av att bättre 
samordna säkerhetsinställningar (Energimyndigheten, 2016c).  

Det finns också risk för att belastningen på elnätet ökar ifall elanvändningen ökar skriver IVA 
(IVA, 2016). I Energimyndighetens årliga energistatistiksamling visas att belastningen på 
elnäten inte ökat avsevärt. Elanvändningen i Sverige var 141,7 TWh under 2017, det vill säga 
ungefär densamma som år 1991 (26 år tidigare) då elanvändningen var 141,1 TWh, och under 
2001 var elanvändningen 150,4 TWh (Energimyndigheten, 2019d). Detta visar att 
elanvändningen har minskat sedan år 2001. 

3.11 Priset för köpt el 
Om den producerade solelen inte räcker för att täcka byggnadens elbehov (exempelvis under 
vintern då solinstrålningen är lägre), kan man köpa el från det allmänna elnätet. Det rörliga 
priset för köpt el består av elhandelspris köpt, elcertifikatavgift, elnätavgift, energiskatt och 
moms. 

 

1. Elhandelspris köpt 
Elhandelspriset bestäms av elhandelsbolaget, och elkunderna kan fritt välja elhandelsbolag 
över hela Sverige. Elhandelsbolagen erbjuder många varianter av elavtal och priser. Enligt 
Energimarknadsinspektionen är fast elavtal, rörligt elavtal och mix de vanligaste elavtalen 
(Energimarknadsinspektionen, 2017b). Med fast elavtal har man samma elpris under en vald 
period. I ett fast elavtal spelar det ingen roll vilken säsong det är och elpriset påverkas inte av 
prissvängningarna på den nordiska elbörsen Nord Pool (Energimarknadsinspektionen, 
2017b). Med rörligt elavtal har man ett rörligt elpris och elpriset följer prissvängningarna på 
Nord Pool (Energimarknadsinspektionen, 2017b). I ett rörligt elavtal kan det vara Nord Pools 
spotpris per timme plus ett litet påslag på ungefär några ören per kilowattimme. Enligt 
Elskling är påslaget 2,90 öre/kWh (exklusive moms) hos Jämtkraft och 3,80 öre/kWh 
(exklusive moms) hos Skånska Energi för kunder som bor i elområde 3 (Elskling, u.å.). Mix 
är en kombination av rörligt och fast elpris (Energimarknadsinspektionen, 2017b). De mest 
förekommande bindningstiderna för elavtalen är löpande, 1 år, 2 år eller 3 år 
(Energimarknadsinspektionen, 2017b). Vissa elhandelsbolag som exempelvis Telge Energi 
erbjuder ett vinteravtal till sina kunder, vilket innebär att kunden har ett fast elpris vintertid 
och ett rörligt elpris resten av året. Orsaken till att kunderna får fast elpris under 
vintermånaderna är att många kunder har högre förbrukning under vintern och då brukar 
elpriserna vara högre (Telge Energi, u.å.).  
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2. Elcertifikatavgift 
En viss mängd av elförbrukningen ska ha sitt ursprung i förnybara energikällor. Med hjälp av 
en elcertifikatavgift ska alla elförbrukare vara med och betala kostnaden för att producera 
förnybar energi skriver Energimarknadsbyrån (Energimarknadsbyrån, 2019b). 
Elcertifikatavgiften varierar under året beroende på vad elhandelsbolagen har fått betala när 
de har köpt elcertifikaten, årets kvot och vilken typ av elavtal en kund har 
(Energimarknadsbyrån, 2019b). Enligt Bengt Stridh får man elcertifikatavgiften om man 
multiplicerar elcertifikatpriset med kvotplikten plus ett påslag från elhandlaren för deras 
kostnader vid köp och försäljning av elcertifikat (Bengts nya villablogg, 2018). Kvoterna 
fastställs av regeringen enligt energimyndighetens underlag för fastställande av kvoter i 
förordningen om elcertifikat. Energimyndigheten redovisar i en tabell de fastställda kvoterna 
för åren 2003 till 2045. Kvotplikten var 24,7% för beräkningsåret 2017, 29,9% för 
beräkningsåret 2018 och 30,5% för beräkningsåret 2019 (Energimyndigheten, 2019c).  

3. Elnätavgift 
Elnätavgiften heter olika hos olika elnätbolag. Vissa elnätbolag kallar det överföringsavgift. 
Denna avgift bestäms av det lokala elnätbolaget som har monopol, och det är inte möjligt att 
välja elnätbolag som det är med elhandelsbolag (E.ON, 2019). Elnätavgiften betalas för att få 
den köpta elen transporterad via elnätet fram till hemmet, och avgiften skiljer sig åt mellan 
olika elnätbolag (Tranäs Energi, u.å.). Elnätavgiften består av en fast och rörlig del. Den fasta 
delen (abonnemangsavgiften) varierar beroende på hur stor huvudsäkring man har, och den 
rörliga delen (överföringsavgiften) betalas per överförd kilowattimme 
(Energimarknadsbyrån, 2019a). Hos vissa elnätbolag är det tariff beroende på effekt. Sala-
Heby Energi Elnät är ett elnätbolag som använder effekttariff. Effekttariffen hos Sala-Heby 
Energi Elnät innebär att man under vardagar från klockan 07:00 till 19:00 tittar på de tre 
högsta effektvärdena under en månad. Sedan görs ett medelvärde av de tre högsta 
effektvärdena. Medelvärdet multipliceras med kr/kWh. Från november till mars och under 
vardagar från klockan 07:00 till 19:00 är priset 83,2 kr/kW exklusive moms. Från april till 
oktober och under vardagar från klockan 07:00 till 19:00 är priset 34,4 kr/kW exklusive 
moms. Kunden får också betala en fast avgift beroende på hur stor huvudsäkring kunden har 
skriver Sala-Heby Energi (Sala-Heby Energi, u.å.). Enligt en artikel från Ny Teknik, så ska 
Vattenfall också införa effekttariffer (Ny Teknik, 2018). 

4. Energiskatt 
Energiskatt är en statlig skatt och bestäms av riksdagen. Energiskatten varierar beroende på 
var i Sverige man bor. Energimarknadsbyrån redovisar att energiskatten som riksdagen har 
beslutat om från och med 1 januari 2019 är 34,7 öre/kWh exklusive moms för många kunder 
i Sverige. I vissa nordliga kommuner betalar man lägre energiskatt, det vill säga 25,1 
öre/kWh exklusive moms. Alla kommuner i Norrbottens län, Västerbottens län och 
Jämtlands län har minskad energiskatt. Ett antal kommuner i Gävleborgs län, 
Västernorrlands län, Värmlands län och Dalarnas län har också minskad energiskatt 
(Energimarknadsbyrån, 2019c). Figur 6 är hämtad från energimarknadsbyrån och visar att 
energiskatten var låg fram till slutet av 1970-talet. Därefter har energiskatten ökat mycket 
framförallt under perioden 1997-2007. Enligt Energimarknadsbyrån kommer en ny 
indexering att användas för att beräkna energiskatten från och med år 2020. Med indexering 
kommer energiskatten att öka succesivt per år. Energiskatten höjs för att anpassa så att 
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energiskatten inte sjunker när penningvärdet ändras på grund av inflation. Med inflation 
menas att den allmänna prisnivån ökar, vilket medför en försvagning av penningvärdet 
(Energimarknadsbyrån, 2019c). 

Energiskatt betalas alltid på den el som köps. Enligt Svensk Solenergi betalar privatpersoner 
full energiskatt på den köpta elen, men vissa industrier och andra verksamheter betalar bara 
0,5 öre/kWh exklusive moms (Svensk Solenergi, u.å.). När det gäller energiskatt på den 
egenanvända solelen, så betalar man ingen energiskatt om solcellsanläggningens storlek är 
mindre än 255 kW skriver Svensk Solenergi (Svensk Solenergi, u.å.). Eftersom småhusägare 
har mycket mindre solcellsanläggningar betalar en småhusägare ingen energiskatt på den 
egenanvända solelen. Om någon har flera småskaliga anläggningar som tillsammans 
överskrider 255 kW betalar de lägre energiskatt, 0,5 öre/kWh, på den egenanvända solelen. 
Lägre energiskatt på den egenanvända solelen gäller inte om någon har en solcellsanläggning 
som är större än 255 kW. Då betalas full energiskatt (Svensk Solenergi, u.å.).  

 

 

Figur 6 Energiskattens utveckling, Med tillstånd av Energimarknadsbyrån, 2019. 

 

5. Moms 
Moms är en mervärdesskatt som betalas till staten när man köper varor och tjänster. Den 
vanligaste procentsatsen är 25%. Vid köp av el betalar man även moms på energiskatten, 
vilket innebär att man betalar skatt på skatten (Energimarknadsbyrån, 2019). 
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3.12 Priset för såld el 
Om solelproducenten har en låg egenanvändning är priset för såld solel viktigt vid ett beslut 
om solcellsinvestering. Överskottet matas in till det allmänna elnätet och priset för såld solel 
är olika beroende på vilket elhandelsbolag producenten har tecknat ett avtal med. Priset för 
såld solel består av elhandelspris såld, ersättning från nätägaren för nätnytta, ersättning för 
elcertifikat, ersättning för ursprungsgarantier och skattereduktion.  

 

1. Elhandelspris såld 
I allmänhet betalar elhandelsbolagen Nord Pools spotpris minus ett avdrag på några ören per 
kilowattimme eller bara Nord Pools spotpris. En del elhandelsbolag kan ge högre priser 
under en viss tid som lockbete för nya kunder. De elhandelsbolag som betalar mest vill att 
hela solcellspanelanläggningen är köpt och installerade av dem. Enligt Ellag 4 kap §10 finns 
några villkor för att solcellsinnehavare av mindre produktionsanläggningar 
(mikroproducenter) ska få betalt för den solel som matas in till elnätet. Villkoren är att man 
ska ha ett inmatningsabonnemang hos elnätbolaget, uttag och inmatning via samma 
huvudsäkring och elmätare. Mikroproducenter behöver inte betala en avgift för 
inmatningsabonnemanget ifall mer el köps än säljs under ett kalenderår samt om 
huvudsäkringen och inmatningseffekten för produktionsanläggningen är som högst 63 A 
respektive 43,5 kW. Dock får man vara nettoproducent, men då har nätägaren rätt att ta ut en 
avgift för inmatningsabonnemanget (Riksdagen, 2018a). 

2. Ersättning från nätägaren för nätnytta 
Ersättning från nätägaren för nätnytta heter olika hos olika elnätägare. Hos Vattenfall heter 
det energiersättning och hos E.ON heter det förlustersättning. När elproducenten matar in 
överskott av solel till det allmänna elnätet minskar elnätföretagets överföringskostnader 
skriver Energimarknadsbyrån (Energimarknadsbyrån, 2019d). Ersättningen från nätägaren 
för nätnyttan påverkas till viss del av elpriset därför att utan denna solelproduktion skulle 
elnätägaren behöva handla in el för att balansera förlusterna i elnätet. Ersättningen varierar 
mellan olika elnätbolag, men en vanlig ersättning är ungefär 2 öre/kWh 
(Energimarknadsbyrån, 2019d).  

3. Ersättning för elcertifikat 
Enligt Energimyndigheten infördes elcertifikatsystemet i Sverige år 2003, och de energislag 
som har rätt till elcertifikat är solenergi, vindkraft, en del vattenkraft, en del biobränslen, 
geotermisk energi och vågenergi i energiproduktionen (Energimyndigheten, 2017). 
Huvudsyftet med elcertifikatsystemet är att öka produktionen av förnybar el, och 
elcertifikatsystemet ska fungera som ett ekonomiskt stödsystem för exempelvis solceller. 
Solelproducenter har rätt att tilldelas elcertifikat under de första 15 åren efter installationen 
(Energimyndigheten, 2017). För varje megawattimme solel som genereras kan 
elproducenterna få ett elcertifikat. På så sätt kan elproducenterna sälja elcertifikaten till ett 
elbolag där priset bestäms mellan säljare och köpare. Detta leder till att elproducenten får en 
extra inkomst plus inkomsten från den sålda elen (Energimyndigheten, 2017). För 
privatpersoner har systemet varit krångligt och lett till att få har ansökt om tilldelning av 
elcertifikat (ETC, 2015). 
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4. Ersättning för ursprungsgarantier 
Ursprungsgarantier är ett system som garanterar ursprunget på el, det vill säga visar vilken 
energikälla som har använts för att framställa el (Bixia, u.å.). Ersättningen för 
ursprungsgarantier varierar beroende på vilken källa som elen är från. Ersättningen för 
ursprungsgarantier ska fungera som en extra intäkt, utöver den vanliga försäljningen av 
överskottsel. Enligt Energimarknadsbyrån varierar den ekonomiska ersättningen för 
ursprungsgarantier vanligtvis mellan 1-2 öre/kWh (Energimarknadsbyrån, 2019e). I Sverige 
är handeln med ursprungsgarantier för liten för att åstadkomma ett faktiskt marknadspris, 
och i dagsläget finns inget som visar att ersättningen för ursprungsgarantier kommer att öka 
(Energimarknadsbyrån, 2019e).  

5. Skattereduktion 
Från och med 1 januari 2015 ger överskottselen rätt till skattereduktion för solelproducenter 
skriver Solel Kommissionen (Solel Kommissionen, 2018). Skattereduktionen fungerar som 
ett ekonomiskt stödsystem för solelproducenter och är 60 öre/kWh solel som matas in till 
elnätet (Solel Kommissionen, 2018). I dagsläget finns inget slutdatum för skattereduktion på 
60 öre/kWh. För att producenter som tillverkar solel ska få skattereduktion får högst 30 000 
kilowattimmar matas in till det allmänna elnätet, vilket motsvarar 18 000 kronor per år. 
(Solel Kommissionen, 2018). Det är inte möjligt att få skattereduktion för de kWh som 
överstiger det egna uttaget, det vill säga om en elproducent köper 4 000 kWh per år 
samtidigt som den under samma år matar in 6 000 kWh till elnätet kan inte få 
skattereduktion för de 2 000 kWh som överstiger uttaget (Solel Kommissionen, 2018). 

3.13 Stödsystem för solceller i Sverige  
Som tidigare nämnt fungerar elcertifikat och skattereduktion som ett ekonomiskt stödsystem 
för solceller i Sverige. Förutom dessa stödsystem finns också två andra stödsystem, det vill 
säga investeringsstöd och ROT-avdrag. Både Investeringsstöd och ROT-avdrag är ett bidrag 
för solceller. Från kapitel 3.13.1 till 3.13.2 finns en ingående beskrivning av de två bidragen. I 
kapitel 3.13.3 finns beskrivning av solROT-avdraget. 

3.13.1 Investeringsstöd 

Solcellstekniken har höga investeringskostnader, och av den anledningen har ett antal länder 
under olika tillfällen infört stödsystem som täcker några delar av dessa investeringskostnader 
för att motivera till att fler investerar i solceller (Energimyndigheten, 2016b). Ekonomiska 
stödsystem är en avgörande del i utvecklingen att leda Sverige mot en 100% förnybar 
elproduktion (Energimyndigheten, 2016b). Privatpersoner, företag och organisationer har 
möjlighet att söka om ett bidrag till solceller, ett så kallat investeringsstöd för solceller 
(Energirådgivningen, 2019a). För att kunna få detta stöd måste installationen av 
solcellsanläggningen vara klar före den 31 december 2020 (Energirådgivningen, 2019a).  
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Från år 2005 till 2008 fanns ett stöd för solcellsanläggningar på offentliga byggnader (Bengts 
nya villablogg, 2012). Den 1 juli 2009 infördes investeringsstödet till solceller, men stödet har 
förlängts flera gånger och storleken på stödet har växlat mellan 20-70% av 
investeringskostnaden under tiden stödet har existerat (Energimyndigheten, 2018a). Den 8 
maj 2019 ändrade regeringen investeringsstödet för solceller från 30% till 20% av 
investeringskostnaden, där stödet omfattar hela anläggningen för solceller plus kostnader för 
installation (Solcellskollen, 2019). Enligt förordningen om statligt stöd till solceller §5 får 
högst 1,2 miljoner kr delas ut per solcellssystem och stödet gäller för högst 37 000 kr 
(inklusive moms) per installerad kWp (Riksdagen, 2019). Kötiden på att få investeringsstödet 
beviljat och utdelat har varit omkring 2-3 år (Lindahl & Stoltz, 2019), men enligt 
länsstyrelsen i Västmanland är kötiden på att få stödet beviljat och utbetalt ungefär 1 år idag 
(Länsstyrelsen, u.å.). Om det blir utbetalning av investeringsstödet eller inte beror på om 
bidragspengarna räcker eller inte (Lindahl & Stoltz, 2019). Moderaterna la fram en motion, 
där partiet föreslår att en stegvis utfasning av investeringsstödet för solceller måste göras. 
Det första steget är att sänka stödet till 15%, så att stödet räcker till fler (Riksdagen, 2018b). 

Bortsett från det statliga investeringsstödet som privatpersoner, företag och organisationer 
kan ansöka om, så finns det ett investeringsstöd som bara företag inom jordbruk, trädgård 
eller rennäring kan ansöka om skriver Jordbruksverket (Jordbruksverket, 2019). Stödet är 
40% av utgifterna, och utgifterna måste vara minst 100 000 kr eller mer för att kunna få 
stödet. Stödet räcker bara till att köpa material och tillbehör för anläggningen eller tjänster 
för projektering. Stödet kan inte användas som lön till eget arbete eller för att utbetala lön till 
arbetare. Det är inte möjligt att använda detta stöd tillsammans med det vanliga 
investeringsstödet för solceller (Jordbruksverket, 2019). 

3.13.2 ROT-avdrag 

ROT-avdraget kan användas till renoveringar, uppdateringar eller liknande i bostaden, men 
även för installation av en solcellsanläggning. Enligt Energimyndigheten är det bara 
privatpersoner i småhus som kan ansöka om ROT-avdrag vid installationstillfället för 
solceller, där huset måste vara äldre än fem år för att kunna få avdraget (Energimyndigheten, 
2019b). Privatpersoner som bor i lägenhet kan inte få ROT-avdrag för solceller 
(Energimyndigheten, 2019b). Idag ligger avdraget på 30% av arbetskostnaden, och 30% av 
arbetskostnaden motsvarar cirka 9% av den totala investeringskostnaden 
(Energimyndigheten, 2019b). Maximalt kan ROT-avdraget uppgå till 50 000 kr per person 
och år skriver Lindahl (Lindahl & Stoltz, 2019). Är det två personer som äger huset kan båda 
personerna få ROT-avdrag, vilket då uppgår till 100 000 kr per år. Det som är bra med ROT-
avdraget är att det inte finns någon kötid. De som söker avdraget får det. På grund av detta 
brukar privatpersoner använda ROT-avdraget samtidigt som de väntar på beslut om de får 
investeringsstödet för solceller beviljat eller inte. Om de får investeringsstödet beviljat 
återbetalar de ROT-avdraget, därför att man inte kan få ROT-avdrag och investeringsstöd för 
samma solcellsanläggning (Lindahl & Stoltz, 2019). 
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3.13.3 solROT-avdrag 

Det pågår flera diskussioner om utfasning av investeringsstödet för privatpersoner och att 
stödet bör ersättas med ett solROT-avdrag, det vill säga ett riktat ROT-avdrag. 
Energimyndigheten har tagit fram ett förslag på att solROT-avdraget ska vara 50% av 
arbetskostnaden (Energimyndigheten, 2016a). Svensk Solenergi stödjer också 
Energimyndighetens förslag om införandet av ett solROT-avdrag, men enligt Svensk 
Solenergi är det viktigt att solROT-avdraget även gäller hus som inte är äldre än fem år och 
att solvärmeanläggningar ingår (Svensk Solenergi, 2017). Energimyndigheten föreslår också 
att ta bort solcellsanläggningar under 68 kW från elcertifikatsystemet om solROT-avdraget 
införs. Dock föreslår Energimyndigheten att man behåller elcertifikatsystemet för 
solcellsanläggningar större än 68 kW. Anledningen till detta är att solcellsanläggningar större 
än 68 kW inte kan ansöka om ROT-avdrag (gäller endast privatpersoner) och kan inte få 
skattereduktion för överskottet av solel, eftersom att solcellsanläggningar större än 68 kW i 
vanliga fall går över gränsen på 30 000 kWh/år (Energimyndigheten, 2016a). 

3.14 Solenergimarknad 
Som tidigare nämnts har den totala installerade effekten av solel ökat i Sverige, men andelen 
svensk elproduktion från solceller är fortfarande liten. I jämförelse med Tyskland och 
Danmark har Sverige en hel del kvar i utvecklingen. Tyskland dominerar i Europa när det 
gäller elproduktion från solceller (Green Match, 2019a). Enligt organisationen Fraunhofer 
ISE svarade solceller för 8,4% (45,75 TWh) av Tysklands slutliga elanvändning på 545,46 
TWh under 2018 (Fraunhofer ISE, 2019). Under juli 2015 var elproduktionen från solceller i 
Tyskland ungefär lika mycket som elproduktionen från kärnkraftverk i Tyskland (Svensk 
Solenergi, 2015). Elproduktionen från solceller var 12,6% (5,46 TWh) och elproduktionen 
från kärnkraftverk var 11,7% (5,07 TWh) under juli 2015 (Energy Charts, 2018).  

Enligt en rapport från Energimyndigheten beror Tysklands framsteg på att de har utnyttjat 
olika stödsystem och affärsmodeller för att öka utbyggnaden av solceller i landet 
(Energimyndigheten, 2016b). Tyskland har länge haft ett inmatningstariffsystem, vilket 
innebär att solelen som produceras matas in till det allmänna elnätet och ersätts med ett 
fastställd pris under 20 år (Energimyndigheten, 2016b). På senare år har Tyskland använt 
affärsmodellen för egenanvändning, på grund av att inmatningstariffsnivåerna under lång tid 
varit högre än elpriset. För en solelproducent var det ekonomiskt fördelaktigt att mata in all 
solel till det allmänna elnätet och därefter köpa den el som solelproducenten behöver 
förbruka. I dagsläget är inmatningstariffsnivåerna lägre än elpriset i de flesta länder eftersom 
att produktionskostnaden för solel har sjunkit. Detta leder till att egenanvändning blir mer 
gynnsamt ur ekonomisk synvinkel, och att inmatningstarifferna bara används för 
överskottsel som matas in till det allmänna elnätet (Energimyndigheten, 2016b). I Tyskland 
kommer solcellsutbyggnaden att fortsätta framförallt med hjälp av affärsmodellen för 
egenanvändning (Energimyndigheten, 2016b). Södra Sverige har en likvärdig global 
solinstrålning som norra och mellersta delarna av Tyskland (Green Match, 2019b), men 
några anledningar till att Tyskland har kommit längre i solcellsutvecklingen är att Tyskland 
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har haft långsiktiga och stabila stödsystem, intresset för att investera i solcellsanläggningar 
har varit stort bland småhus, kommersiella- och industribyggnader (Energimyndigheten, 
2016b). I Sverige har det varit lite bökigt att söka bidrag för installation och stödpengarna har 
inte räckt till alla som sökt (Energimyndigheten, 2016b). 

4 AKTUELL STUDIE 

Från kapitel 4.1 till 4.5.4 finns en introduktion av de fem elhandelsbolagen och elnätbolagen, 
beskrivning av kalkyleringsmetoder som används för att bedöma lönsamheten för 
solcellsinvesteringar, vilka antaganden som har gjorts relaterade till data och varifrån data är 
insamlat.  

4.1 Elhandelsbolag och elnätbolag 
Fem stora elhandelsbolag har valts ut från en artikel som redovisar de 30 största svenska 
elhandelsbolagen under 2017. Artikeln är från Energimarknaden, vilket är ett digitalt 
nyhetsbrev om den svenska energimarknaden. Tabell 1 visar 15 av de 30 största 
elhandelsbolagen. Dock har Hafslund Energi blivit Fortum (Hafslund Energi, u.å.), som i sin 
tur blivit Ellevio. De två elhandelsbolagen plockas bort från listan. I detta arbete väljs fem 
stora elhandelsbolag som Vattenfall, E.ON, Mälarenergi, Skellefteå Kraft och Mölndal Energi. 
I det här arbetet har man inte lyckats hitta en lista över de största elnätbolagen, men det 
måste finnas en sådan lista någonstans. Av den orsaken är de fem stora elnätbolagen samma 
som elhandelsbolagen i denna studie.  
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Tabell 1 30 Största elhandelsbolagen, Energimarknaden (2017). 

Placering 2017 Bolag Antal kunder 

1 Vattenfall 940 000 

2 E.ON 670 000 

3 Fortum 630 000 

4 Göteborg Energi 281 000 

5 Hafslund Energi 270 000 

6 Jämtkraft 260 000 

7 Bixia 225 000 

8 Telge Energi 180 000 

9 Mälarenergi 142 000 

10 Kraftringen 135 000 

11 Skellefteå Kraft 130 000 

12 Mölndal Energi 109 000 

13 Öresundskraft 101 000 

14 Nordic Green Energy 99 000 

15 God El 93 000 

 

4.2 Kalkylmetoder 
I detta examensarbete har en ekonomisk beräkningsmodell från projektet ”Investeringskalkyl 
för solceller” tillämpats för att beräkna produktionskostnad och lönsamhet för 
solcellsinvesteringar. Den ekonomiska beräkningsmodellen är en investeringskalkyl för 
solceller, vilket har utvecklats av Bengt Stridh som driver en blogg med inriktning på 
solceller. Kalkylmodellen är framtagen för lönsamhetsberäkningar för enbart 
solcellsanläggningar. Investeringskalkylen innehåller metoder för lönsamhetsbedömning, det 
vill säga internräntemetoden, nuvärdesmetoden, produktionskostnad och diskonterad 
återbetalningstid. Formel 3 används i det här arbetet för att beräkna produktionskostnaden. 

 



35 

!"#$ =
a3-2.(25,36A

Å^UT]	cOdGQW_T
IJ` T e`\dGfä^_\

IJ` N
TRN
TRI

DQ\^]TgGhiG\∙(IJdidG\P_\]^W_\^TQ])TZI

(IJ`)T
TRN
TRI

									 jk/jmℎ     (3) 

 

N = Ekonomisk livslängd (år) 

R = Kalkylränta (%) 

Formeln är anpassad till svensk solelproduktion, där produktionskostnaden beräknas som 
nuvärdet av investeringskostnader och driftskostnader minus restvärdet dividerat med 
nuvärdet av den uppskattade energiproduktionen under systemets livslängd, med hänsyn 
tagen till systemdegradering (Stridh & Larsson, 2017). Hänsyn tas till systemdegradering 
därför att produktionen minskar något med tiden efter det första driftåret. I detta arbete är 
restvärdet noll eftersom att restvärdet antas vara lika med kostnaden för rivning (Stridh & 
Larsson, 2017). 

I kalkylmodellen används nuvärdesmetoden (kallas även kapitalvärdesmetoden). Med hjälp 
av en förutbestämd kalkylränta beräknas de olika investeringsalternativens alla betalningar 
om till tidpunkten för grundinvesteringen (Engwall, Jerbrant, Karlsson, Lagergren, Storm & 
Westin, 2014). Enligt Formel 4 kan man nuvärdesberäkna investeringskostnad, driftkostnad 
och den uppskattade energiproduktionen med hjälp av en real kalkylränta för att ta reda på 
vad de framtida utgifterna och inkomsterna har för värde idag (Stridh & Larsson, 2017). 

 

opqäkrs	åk	u = =
(vA1)*10*5ä3())Q

       (4) 

 

A = Kostnad eller intäkt som ska nuvärdesberäknas (kr) 

Internräntemetoden undersöker lönsamheten hos en investering och i metoden beräknas den 
avkastning som en investering ger (Stridh & Larsson, 2017). Denna avkastning kallas 
internräntan. I internräntemetoden räknar man ut internräntan, medan kalkylräntan utgör 
det avkastningskrav som investeraren ställer på investeringen. Internräntan beräknas genom 
att man räknar ut den internränta vid vilken nuvärdet av avkastningen från investeringen är 
lika med noll (Engwall, Jerbrant, Karlsson, Lagergren, Storm & Westin, 2014). 

Med hjälp av pay-back-metoden eller återbetalningstiden kan man beräkna den tid det tar 
innan grundinvesteringen har betalats tillbaka (Engwall, Jerbrant, Karlsson, Lagergren, 
Storm & Westin, 2014). Denna tid kallas pay-back eller återbetalningstid. I den tillämpade 
kalkylmodellen används diskonterad återbetalningstid. Diskonterad återbetalningstid är en 
alternativform av den ofta använda kalkylmetoden för lönsamhet, vilket benämns pay-back. 
Pay-back och diskonterad återbetalningstid fungerar på liknande sätt. Skillnaden är att 
kassaflödena är diskonterade i diskonterad återbetalningstid. Detta betyder att hänsyn tas till 
pengarnas tidsvärde. 
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Resultatet från investeringskalkylen beräknas utifrån tre fall för privatpersoner. Första fallet 
är utan ROT-avdrag och investeringsstöd, med eventuell skattereduktion. Det andra fallet är 
utan investeringsstöd, med ROT-avdrag och eventuell skattereduktion. Det tredje fallet är 
utan ROT-avdrag, med investeringsstöd och eventuell skattereduktion. För företag beräknas 
resultatet från investeringskalkylen utifrån två fall. Det första fallet är utan stöd, det vill säga 
utan ROT-avdrag, investeringsstöd och skattereduktion. Det andra fallet är utan ROT-avdrag 
och skattereduktion, med investeringsstöd. 

4.3 Antaganden för investeringskalkyl 
Många antaganden gjordes i investeringskalkylen för solceller. Nord Pools spotpris användes 
vid värdering av köpt el. I detta arbete är de rörliga elpriserna ett medelvärde av spotpriset 
under 2018, vilket var 45,78 öre/kWh.  

När man använder Nord Pools spotpris vid värdering av såld solel får man tänka på att solel 
bara produceras under dygnets ljusa timmar. Solelproduktionen är högre under dagtid, det 
vill säga mitt på dagen då solen står som högst. Dock är solelproduktionen lägre på morgon 
och kväll. På dygnets mörka timmar, exempelvis på natten, generar solcellerna inte el. Av den 
anledningen är det lämpligt att använda värden exempelvis mellan klockan 08:00 och 18:00, 
istället för medelvärden över ett dygn. Det är under denna tidsperiod, klockan 08:00-18:00, 
som den största produktionen av solel äger rum. Från mars-oktober är produktionen av solel 
som högst. Solelproduktionen är mycket låg under vintermånaderna, det vill säga från 
november-februari. I detta arbete antas att ingen överskottsel produceras under 
vintermånaderna november-februari. Av den anledningen används värden från mars till 
oktober och mellan klockan 08:00 och 18:00 samt eventuella avdrag från elhandlarna när 
man ska bestämma ett värde för såld solel baserat på Nord Pools spotpris.  

En solcell har vanligen en effektgaranti på 25 år, men livslängden är förmodligen längre 
skriver Lindahl (Lindahl & Stoltz, 2019). I det här arbetet antas att solcellerna har en 
ekonomisk livslängd på 30 år. Växelriktaren i solcellsanläggningen kommer också att behöva 
bytas ut, eftersom att livslängden för en växelriktare antas vara ungefär 15 år (Stridh & 
Larsson, 2017).   

För privatpersoner används en real kalkylränta på 2%. Den reala kalkylräntan baseras på den 
genomsnittliga låneräntan som låg på 1,5% under 2018 och 1,9% under 2017. För företag 
används en real kalkylränta på 5%. Den reala kalkylräntan som används för företag 
rekommenderas dels av Bengt Stridh i ”Investeringskalkyl för solceller” och dels så ligger 
kalkylräntan för kommersiella fastigheter, industrifastigheter och fristående anläggningar på 
4% under 2018 och mellan 3 och 5% under 2017 (Lindahl & Stoltz, 2019). 

När det gäller privatpersoner antas ingen kostnad för bygglov, då det handlar om småhus och 
vissa kommuner tar ingen byggkostnad. I det här arbetet antas att kostnaden för bygglov är 
10 000 kronor för företag, då det handlar om större anläggningar. 
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Privatpersoner antas få investeringsstöd på 20% (installation måste vara slutförd innan 
2019-12-31) eller ROT-avdrag på 9%. För företag utgår beräkningarna bara från 
investeringsstöd, eftersom att ROT-avdrag bara får utnyttjas av privatpersoner i dagsläget.  

Ersättning för elcertifikat och ursprungsgarantier är exkluderade i detta arbete när det gäller 
privatpersoner. Privatpersoner kommer inte att bry sig om att ansöka om tilldelning av 
elcertifikat och ursprungsgarantier för sin överskottsel eftersom att det är så lågt i dagsläget. 
Vid försäljning av elcertifikat tillkommer fasta kostnader. Dessa fasta kostnader tar ut 
förtjänsten av försäljningen för privatpersoner. När det gäller företag antas att de bygger en 
så pass stor solcellsanläggning att det blir lönsamt att ta ut elcertifikat och 
ursprungsgarantier. Uppskattning av framtida värde för elcertifikat utgående från SKM-
värden är 1,34 öre/kWh, se Tabell 2. I Tabell 2 kommer 5,6 öre/kWh från SKM (SKM, u.å.) 
och resten av värdena är uppskattade värden. Ersättningen för elcertifikat är således 1,34 
öre/kWh när det gäller företag i detta arbete. Enligt teorier från litteraturstudien är 
ersättningen för ursprungsgarantier vanligtvis mellan 1-2 öre/kWh, men i dagsläget finns 
inget som visar att den ekonomiska ersättningen för ursprungsgarantier kommer att öka. I 
detta examensarbete antas att ersättningen för ursprungsgarantier är 1 öre/kWh för företag. 

 

Tabell 2 Uppskattning av framtida värde av elcertifikat. 

 

 

I projektet ”Investeringskalkyl för solceller” var det antaget att skattereduktion gäller 15 år 
för privatpersoner, men det har gått ett antal år sedan dess. I detta arbete antas att 
skattereduktion på 60 öre/kWh gäller 10 år för privatpersoner (det finns i dagsläget inget 
stoppdatum för skattereduktion). I det här arbetet antas att företag inte kan få 
skattereduktion, eftersom att huvudsäkringen i anslutningspunkten överstiger 100 A. 
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I detta arbete antas att energiskatten är 34,70 öre/kWh för privatpersoner och företag, vilket 
är den energiskatt som gäller för de flesta kommuner i Sverige.  

För privatpersoner är moms 25% av elhandelspris + elnätavgift + energiskatt + 
elcertifikatavgift. Företagskunder betalar ingen moms. 

Övriga använda parametrar hittas i Bilaga 1 – Indata för lönsamhetsberäkningar. 

4.4 Värde av solel 
I det här arbetet är man ute efter det totala värdet av egenanvänd solel respektive såld solel. I 
värdet av egenanvänd solel ingår alla poster som exempelvis elhandelspris köpt, elnätavgift, 
elcertifikatavgift, energiskatt och moms när det gäller egenanvänd solel. I värdet av såld solel 
ingår elhandelspris såld, ersättning från nätägaren för nätnytta, skattereduktion, ersättning 
för elcertifikat och ersättning för ursprungsgarantier när det gäller överskottet. 

4.5 Insamling av data  
De olika elhandelsbolagen och elnätbolagen kontaktas via mejl och genom att ringa dem för 
att samla in nödvändig data som behövs för det här arbetet. Ett flertal data är tillgängliga på 
deras webbsida.  

4.5.1 Priser köpt el privatperson 

Tabell 3 visar köpt el i öre/kWh för privatpersoner hos fem stora elbolag i Sverige. Alla 
värden är angivna exklusive moms.  

 

Tabell 3 Köpt el privatperson. 

  KÖPT EL   
(ÖRE/kWh) 

   

Elbolag Elhandels-
pris 

Elnät- 
avgift SE3 

Energi-
skatt SE3 

Elcertifikat-
avgift moms 

Mälarenergi Spotpris plus 
2,90 18,10 34,70 2,53 25% 

Vattenfall Spotpris plus 
4,00 27,20 34,70 3,89 25% 

Skellefteå 
Kraft 

Spotpris plus 
6,00 8,80 34,70 2,20 25% 

E.ON Spotpris plus 
4,00 30,40 34,70 2,21 25% 

Mölndal 
Energi Spotpris  12,40 34,70 6,34 25% 
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• Elhandelspris  
Elhandelspris är det pris som betalas till elhandlaren för köpt el. Om en privatperson har ett 
rörligt elavtal är elhandelspriset Nord Pools spotpris för samtliga elhandelsbolag. Vissa av 
elhandelsbolagen har ett påslag på spotpriset och vissa har inget påslag.  

För privatkunder som har tecknat ett rörligt elavtal hos Mälarenergi, med en bindningstid på 
tre månader och med el från antingen vattenkraft, solkraft eller vindkraft, så är påslaget 2,90 
öre/kWh på spotpriset. 

För privatkunder som har tecknat ett rörligt elavtal hos Vattenfall utan bindningstid, och valt 
energimix som energikälla (kärnkraft, vattenkraft, solkraft och vindkraft), så är påslaget 4 
öre/kWh på spotpriset. 

För privatkunder som har tecknat ett rörligt elavtal hos Skellefteå Kraft och med löpande 
bindningstid, så är påslaget 6 öre/kWh på spotpriset. 

För privatkunder som har tecknat ett rörligt elavtal hos E.ON och med ingen bindningstid, så 
är påslaget 4 öre/kWh på spotpriset. Påslaget på spotpriset är samma för ett rörligt elavtal 
med ingen bindningstid och ett rörligt elavtal med ett års bindningstid. 

• Elnätavgift 
Elnätavgiften är olika mellan olika elnätbolag. Hos Mälarenergi Elnät består elnätavgiften av 
en fast och rörlig avgift. Den fasta avgiften beror på hur stor huvudsäkringen är medan den 
rörliga avgiften beror på hur mycket el som överförs till kunden. Den rörliga avgiften är 18,10 
öre/kWh för privatkunder som har en huvudsäkring på 16 A.  

Det finns två abonnemang att välja mellan när det gäller elnätavgiften för privatkunder hos 
Vattenfall Eldistribution. Det ena är säkringsabonnemang (huvudsäkring 16-63 A) och det 
andra är effektabonnemang (huvudsäkring 80 A eller högre). Priserna varierar beroende på 
om privatkunden är i södra eller norra Sverige. I säkringsabonnemanget finns en fast avgift 
och en rörlig avgift. Den fasta avgiften varierar beroende på hur stor huvudsäkringen är. Den 
rörliga avgiften varierar beroende på om det är enkeltariff eller tidstariff. Enkeltariff betyder 
samma överföringsavgift under hela året medan tidstariff innebär högre överföringsavgift 
under vintern och lägre överföringsavgift under övrig tid. För en privatkund som bor i södra 
Sverige med säkringsabonnemang och enkeltariff, så är överföringsavgiften under övrig tid 
och högpristid 27,20 öre/kWh. Om privatpersonen istället har tidstariff, så är 
överföringsavgiften 14,8 öre/kWh under övrig tid och 56 öre/kWh under högpristid. I det här 
arbetet antas att överföringsavgiften är 27,20 öre/kWh. 

Hos Skellefteå Kraft elnätbolag finns också en fast och rörlig avgift i elnätavgiften. Den fasta 
avgiften beror på hur stor huvudsäkring man har. Den rörliga avgiften är överföringsavgiften 
och beror på hur mycket el man använder. För varje kilowattimme el som Skellefteå Kraft 
elnätbolag skickar över till privatkunden, så betalar kunden en överföringsavgift som är 8,80 
öre/kWh. 

I elnätavgiften hos E.ON elnät ingår en fast avgift, det vill säga abonnemangsavgift och denna 
avgift betalas per månad. I elnätavgiften ingår också en rörlig avgift, det vill säga 
överföringsavgift. Överföringsavgiften beror på hur mycket el som överförs till kunden. Hos 
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E.ON elnätbolag i Stockholm är det olika elnätavgifter för privatkunder. Om exempelvis en 
privatkund har en mätsäkring på 16 A, så varierar elnätavgiften beroende på om 
privatkunden köper över eller under 8 000 kWh per år. Överföringsavgiften blir lika stort om 
privatkunden har en mätsäkring på 20-63 A eller om privatkunden har en mätsäkring på 16 A 
och köper över 8 000 kWh per år. Dock varierar abonnemangsavgiften vid olika 
mätsäkringar. Elnätpriserna varierar även beroende på om man är privatperson eller företag. 
Om exempelvis en privatkund bor i ett hus, har en årsförbrukning upp till 8 000 kWh/år och 
en huvudsäkring på 16 A, så är överföringsavgiften 30,40 öre/kWh. Om man använder mer 
än 8 000 kWh/år, blir elnätavgiften mycket lägre då. 

Hos Mölndal Energi elnätbolag består elnätavgiften också av en fast och rörligt del. Den fasta 
delen baseras på huvudsäkringens storlek och den rörliga delen baseras på hur mycket el som 
överförs till kunden. Överföringsavgiften är 12,40 öre/kWh för privatkunder. 

• Elcertifikatavgift 
I Tabell 3 visas elcertifikatavgiften i snitt för år 2018 hos de fem elhandelsbolagen. Värdena 
är hämtade från elhandelsbolagen genom att mejla dem. 

4.5.2 Priser såld el privatperson 

Tabell 4 visar såld solel i öre/kWh och värdena är angivna exklusive moms. Privatpersoner 
kan sälja överskottet av solel till elhandelsbolagen. Alla fem elbolagen har krav på att 
privatpersoner är eller blir elhandelskund hos dem, men har inte krav på att privatpersoner 
är elnätskund.  

Förkortningarna EC och UG i tabellen står för elcertifikat och ursprungsgarantier.  

 

Tabell 4 Såld el privatperson. 

  SÅLD EL   
(ÖRE/kWh) 

   

Elbolag Elhandels-
pris 

Ersättning 
nätnytta 

Ersättning 
EC 

Ersättning 
UG 

Skatte-
reduktion 

Mälarenergi Spotpris 2,75 0,00 0,00 60,00 
Vattenfall Spotpris 4,70 0,00 0,00 60,00 
Skellefteå 
Kraft Spotpris  2,00 0,00 0,00 60,00 

E.ON Spotpris 
minus 4,00 2,92 0,00 0,00 60,00 

Mölndal 
Energi Spotpris  4,00 0,00 0,00 60,00 

 

• Elhandelspris såld 
Elhandelspriset för såld solel är Nord Pools spotpris för samtliga elhandelsbolag, men E.ON 
har ett avdrag (4 öre/kWh) på spotpriset. Många av elhandelsbolagen har olika tillägg på 
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spotpriset under en kort period. Vilka tillägg elhandelsbolagen erbjuder under den korta 
perioden finns i Bilaga 2 Spotpris tillägg privatperson.  

• Ersättning för nätnytta 
Hos elnätbolaget Mälarenergi varierar ersättningen för nätnytta för privatpersoner beroende 
på om det är låglasttid eller höglasttid. Ersättningen för privatpersoner med lågspänning (0,4 
kV) är för närvarande 2,75 öre/kWh under låglasttid och 5,50 öre/kWh under höglasttid. I 
det här arbetet antas att ersättningen är 2,75 öre/kWh. 

Hos Vattenfall Eldistribution varierar ersättningen för nätnytta beroende på om det är 
högspänning eller lågspänning. I detta arbete antas att det är lågspänning och då blir 
ersättningen för nätnytta 4,70 öre/kWh. 

Man får kontakta elnätbolaget Skellefteå Kraft för att ta reda på ersättningen för nätnytta, på 
grund av att värdet inte finns tillgängligt på deras hemsida. Ersättningen för nätnytta är 2,00 
öre/kWh för privatpersoner. 

Hos elnätbolaget E.ON är ersättningen för nätnytta är 2,92 öre/kWh om man inte har en 
produktionskälla större än 43,5 kW och om huvudsäkringen inte är större än 63 A. 

Man får kontakta elnätbolaget Mölndal Energi för att ta reda på ersättningen för nätnytta, 
eftersom att det inte finns tillgängligt på deras hemsida. Ersättningen för nätnytta är 4,00 
öre/kWh för privatpersoner. 

4.5.3 Priser köpt el företag 

Tabell 5 visar köpt el i öre/kWh för företag hos fem stora elbolag i Sverige. Alla värden är 
angivna exklusive moms. 

 

Tabell 5 Köpt el företag. 

  KÖPT EL   
(ÖRE/kWh) 

   

Elbolag Elhandel-
pris 

Elnät- 
avgift SE3 

Energi-
skatt SE3 

Elcertifikat-
avgift moms 

Mälarenergi Spotpris plus 
1,50 5,10 34,70 2,53 0% 

Vattenfall Spotpris plus 
4,00 14,80 34,70 3,89 0% 

Skellefteå 
Kraft 

Spotpris plus 
4,00 2,36 34,70 2,20 0% 

E.ON Spotpris plus 
2,90 4,20 34,70 2,21 0% 

Mölndal 
Energi Spotpris  10,70 34,70 6,34 0% 
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• Elhandelspris köpt 
Elhandelspriset är Nord Pools spotpris och ett påslag på några ören eller inget påslag för de 
fem elhandelsbolagen. Man får kontakta elhandelsbolaget Mälarenergi för att ta reda på 
elhandelspriset. Elhandelspriset är spotpriset plus ett påslag på 1,50 öre/kWh om företaget 
har en årsförbrukning upp till 100 000 kWh/år och ett rörligt elavtal.  

Om företagskunden har tecknat ett rörligt elavtal hos Vattenfall utan bindningstid och med 
energimix som energikälla, så är påslaget 4 öre/kWh på spotpriset. Ifall man tecknar ett 
rörligt elavtal med vindkraft som energikälla, så tillkommer en extra kostnad på några ören 
per kilowattimme. För kärnkraft, vattenkraft och energimix som energikälla tillkommer 
ingen extra kostnad. Värdena gäller om företagskunden inte har en årsförbrukning större än 
150 000 kWh/år. 

Man får kontakta elhandelsbolaget Skellefteå Kraft för att ta reda på deras elhandelspris. 
Elhandelspriset är spotpriset plus ett påslag på 4,00 öre/kWh för småföretagare med en 
årsförbrukning upp till 100 000 kWh/år. 

Man får kontakta elhandelsbolaget E.ON för att ta reda på deras elhandelspris. Påslaget är 
2,90 öre/kWh på spotpriset för småföretagare med en årsförbrukning upp till 100 000 
kWh/år. 

För småföretagare med en årsförbrukning upp till 100 000 kWh/år har Mölndal Energi inget 
påslag på spotpriset utan de har en högre månadsavgift istället.  

• Elnätavgift 
Här har man gjort antagandet att kostnaden för effekttariffen inte förändras när man har 
installerat en solcellsanläggning.  

Mälarenergi elnätbolag hänvisar företagskunder med behov av större mätsäkring än 63 A till 
effektabonnemang. Elnätavgiften varierar om det är lågspänning (0,4 kV) eller högspänning 
(6-40 kV). Elnätavgiften för högspänning varierar också beroende på om effekten är större än 
eller mindre än 3 000 kW. I det här arbetet antas att företagskunden har effektabonnemang 
med lågspänning, då är elnätavgiften 5,10 öre/kWh. 

För företagskunder hos Vattenfall Eldistribution finns två abonnemang att välja mellan. Det 
ena är säkringsabonnemang (upp till 63 A) och det andra är effektabonnemang (80 A eller 
högre). Effektabonnemanget varierar beroende på om det är lågspänning (400/230 V) eller 
högspänning (6-20 kV) och var i Sverige man bor. I lågspänning finns två nättariffer och i 
högspänning finns tre nättariffer att välja mellan. Elnätavgiften i effektabonnemanget 
varierar beroende på om det är lågspänning eller högspänning, vilken nättariff och om det är 
övrig tid eller höglasttid. I detta arbete antas att företagskunden bor i södra Sverige, har 
effektabonnemang och lågspänning samt nättariff N4. Överföringsavgiften under övrig tid är 
då 14,80 öre/kWh. 

För företagskunder med effektabonnemang hos Skellefteå Kraft elnätbolag finns ett fast pris 
per år, effektpris per månad och överföringspris. Effektpris per månad har ett tillägg ifall det 
är höglasttid. Överföringsavgiften varierar också beroende på om det är höglasttid eller övrig 
tid. Priserna varierar även beroende på om det är lågspänning eller högspänning. Om 
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företagskunden har lågspänning med nättariff NLT, så är överföringsavgiften under övrig tid 
2,36 öre/kWh. 

Företagskunder som bor i område Syd och Stockholm och har effektabonnemang hos E.ON 
elnätbolag, betalar abonnemangsavgift, överföringsavgift och effektavgift. Om 
företagskunden har en huvudsäkring större än 80 A, så är överföringsavgiften 4,20 öre/kWh. 

Företagskunder som har effektabonnemang hos Mölndal Energi elnätbolag betalar en fast 
avgift, effektavgift och överföringsavgift. Priserna varierar beroende på om det är 
lågspänning eller högspänning. Ifall kunden har lågspänning, så är överföringsavgiften 10,7 
öre/kWh.  

• Elcertifikatavgift  
Elcertifikatavgiften var samma för både privatkunder och företagskunder (med en 
årsförbrukning upp till 100 000 kWh/år) för de fem elhandelsbolagen. 

4.5.4 Priser såld el företag 

Tabell 6 visar såld solel i öre/kWh för företagskunder och alla värden är angivna exklusive 
moms. Alla fem elbolagen har krav på att företag är eller blir elhandelskund hos dem, men 
har inte krav på att företag är elnätskund.  

 

Tabell 6 Såld el företag. 

  SÅLD EL   
(ÖRE/kWh) 

   

Elbolag Elhandels-
pris 

Ersättning 
nätnytta 

Ersättning 
EC 

Ersättning 
UG 

Skatte-
reduktion 

Mälarenergi Spotpris 2,20 1,34 1,00 0,00 

Vattenfall Spotpris 4,70 1,34 1,00 0,00 
Skellefteå 
Kraft Spotpris  1,60 0,00 0,00 0,00 

E.ON Spotpris 
minus 4,00 2,12 1,34 1,00 0,00 

Mölndal 
Energi Spotpris  2,40 1,34 1,00 0,00 

 

• Elhandelspris 
Elhandelsbolagen betalar Nord Pools spotpris. E.ON betalar exempelvis Nord Pools spotpris 
minus ett avdrag på 4 öre/kWh för överskottselen.  

• Ersättning för nätnytta 
För företagskunder hos Mälarenergi varierar ersättningen beroende på om det är 
lågspänning eller högspänning och om det är låglasttid eller höglasttid.  
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Ø Ersättningen för företag med lågspänning (0,4 kV) är för närvarande 2,20 öre/kWh under 
låglasttid och 4,40 öre/kWh under höglasttid 

Ø Ersättningen för företag med högspänning (6-10-20 kV) är för närvarande 1,80 öre/kWh 
under låglasttid och 3,60 öre/kWh under höglasttid 
 

I det här arbetet antas att ersättningen för nätnytta är 2,20 öre/kWh och det är lågspänning 
och låglasttid. 

Hos Vattenfall Eldistribution varierar ersättningen för nätnytta för företagskunder beroende 
på om de producerar mer eller mindre el än vad de använder under ett kalenderår, har 
lågspänning eller högspänning och beroende på var i Sverige de bor. Ersättning för nätnytta 
är 4,70 öre/kWh för företagskunder som producerar mindre el än vad de använder under ett 
kalenderår, bor i södra Sverige och har lågspänning hos Vattenfall Eldistribution. 

Man får kontakta Skellefteå Kraft elnätbolag för att ta reda på hur stor ersättningen för 
nätnytta är för företagskunder. Ersättningen är 1,60 öre/kWh.  

Hos E.ON elnätbolag tas en grundavgift per månad i samband med ersättningen för nätnytta. 
För företagskunder i område Syd och Stockholm hos E.ON och med elproduktion mindre än 
1 500 kW, så är ersättningen för nätnytta 2,12 öre/kWh.  

För att ta reda på ersättningen för nätnytta för företagskunder hos elnätbolaget Mölndal 
Energi, får man kontakta elnätbolaget. Ersättningen är 2,40 öre/kWh.  
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5 RESULTAT 

I detta avsnitt redovisas resultaten till de fyra frågeställningarna, det vill säga värde av solel 
för privatpersoner respektive företag med olika elhandelsbolag och elnätbolag, faktorer som 
påverkar värde av solel, hur värdet av solel påverkar lönsamheten samt vilka förutsättningar 
och villkor som behövs för att uppnå 5-10% solel i Sverige. I avsnittet finns även en 
känslighetsanalys som visar lönsamheten beroende på hur olika parametrar varierar.  

5.1 Värde av solel för privatpersoner och företag 
Figur 7 visar att om en privatperson har Mälarenergi som elhandelsbolag och elnätbolag, så 
blir värdet av egenanvänd solel cirka 130 öre/kWh och värdet av såld solel cirka 103 
öre/kWh. Om ett företag har Mälarenergi som elhandelsbolag och elnätbolag, så blir värdet 
av egenanvänd solel cirka 90 öre/kWh och värdet av såld solel cirka 45 öre/kWh. Från Figur 
7 ser man att elpris köpt och elnätavgift har olika värden beroende på om det är privatperson 
eller företag. För privatperson är elhandelspris köpt 48,68 öre/kWh och elnätavgift 18,10 
öre/kWh, och för företag är elhandelspris köpt 47,28 öre/kWh och elnätavgift 5,10 öre/kWh. 

 

 

 Figur 7 Värde av solel, Mälarenergi. 
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Från Figur 8 ser man att om en privatperson har Vattenfall som elhandels- och elnätbolag, så 
blir värdet av egenanvänd solel cirka 144 öre/kWh och värdet av såld solel cirka 105 
öre/kWh. Om ett företag har Vattenfall som elhandels- och elnätbolag, så blir värdet av 
egenanvänd solel cirka 103 öre/kWh och värdet av såld solel cirka 47 öre/kWh. Från Figur 8 
ser man att elnätavgift har olika värden beroende på om det är privatperson eller företag. För 
privatperson är elnätavgift 27,20 öre/kWh och för företag 14,80 öre/kWh. 

 

 

Figur 8 Värde av solel, Vattenfall. 
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Figur 9 visar att om en privatperson har Skellefteå Kraft som elhandels- och elnätbolag, så 
blir värdet av egenanvänd solel cirka 122 öre/kWh och värdet av såld solel cirka 102 
öre/kWh. Om ett företag har Skellefteå Kraft som elhandels- och elnätbolag, så blir värdet av 
egenanvänd solel cirka 89 öre/kWh och värdet av såld solel cirka 42 öre/kWh. Från figur 9 
ser man att elpris köpt och elnätavgift har olika värden beroende på om det är privatperson 
eller företag. För privatperson är elhandelspris köpt 51,78 öre/kWh och elnätavgift 8,80 
öre/kWh, och för företag är elhandelspris köpt 49,78 öre/kWh och elnätavgift 2,36 öre/kWh. 

 

 

Figur 9 Värde av solel, Skellefteå Kraft. 
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Figur 10 visar att om en privatperson har E.ON som elhandels- och elnätbolag, så blir värdet 
av egenanvänd solel cirka 146 öre/kWh och värdet av såld solel cirka 99 öre/kWh. Om ett 
företag har E.ON som elhandels- och elnätbolag, så blir värdet av egenanvänd solel cirka 90 
öre/kWh och värdet av såld solel cirka 41 öre/kWh. Från Figur 10 ser man att elhandelspris 
köpt och elnätavgift har olika värden beroende på om det är privatperson eller företag. För 
privatperson är elhandelspris köpt 49,78 öre/kWh och elnätavgift 30,40 öre/kWh, och för 
företag är elhandelspris köpt 48,68 öre/kWh och elnätavgift 4,20 öre/kWh.  

 

 

Figur 10 Värde av solel, E.ON. 

 

 

 

49,78 48,68

30,40

4,20

34,70

34,70

2,21

2,21

29,27

36,45 36,45

2,92
2,12

1,34

1,0060,00

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Egenanvänd	privat Egenanvänd	företag Såld	privat Såld	företag

VÄ
RD

E	
SO

LE
L	(
Ö
RE

/K
W
H)

Värde	av	solel	E.ON

Elhandelspris	köpt Elnätavgift Energiskatt Elcertifikatavgift

Moms Elhandelspris	såld Ersättning	för	nätnytta Ersättning	för	EC

Ersättning	för	UG Skattereduktion



49 

Figur 11 visar att om en privatperson har Mölndal Energi som elhandels- och elnätbolag, så 
blir värdet av egenanvänd solel cirka 124 öre/kWh och värdet av såld solel cirka 104 
öre/kWh. Om ett företag har Mölndal Energi som elhandels- och elnätbolag, så blir värdet av 
egenanvänd solel cirka 98 öre/kWh och värdet av såld solel cirka 45 öre/kWh. Från figur 11 
ser man att elnätavgift har olika värden beroende på om det är privatperson eller företag. 
Elnätavgift är 12,40 öre/kWh för privatperson och 10,70 öre/kWh för företag. 

 

 

Figur 11 Värde av solel, Mölndal Energi. 
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5.2 Faktorer som påverkar värdet av solel 
Det är många faktorer som påverkar värdet av solel, vilket man också kan se från resultaten i 
kapitel 5.1. Faktorerna som påverkar värdet av solel är de olika delarna i priset för köpt el och 
såld solel, det vill säga elhandelspris köpt, elhandelspris såld, energiskatt, elnätavgift, 
skattereduktion, moms, ersättning från nätägaren för nätnytta, elcertifikatavgift, ersättning 
för elcertifikat och ersättning för ursprungsgarantier. 

Elnätavgifterna är områdesbundna och skiljer sig mycket beroende på elnätbolag. Den kan 
variera från 8,80 öre/kWh till 30,4 öre/kWh för privatpersoner i detta arbete. Företag har 
lägre avgift än privatpersoner när det gäller elnätavgiften hos de fem elnätbolagen. En hög 
elnätavgift ökar värdet på den egenanvända solelen, eftersom att besparingen att inte köpa el 
är större när elnätägaren har högre elnätavgift. Man kan inte välja elnätbolag och av den 
anledningen kan inte solelproducenter påverka värdet av den egenanvända solelen gällande 
elnätavgiften.  

Elcertifikatavgiften är exempelvis 6,34 öre/kWh hos Mölndal Energi och 2,20 öre/kWh hos 
Skellefteå Kraft i snitt under 2018. Resultaten från kapitel 5.1 visar att värdet av egenanvänd 
solel i viss mån ökar ifall elcertifikatavgiften är högre. Dock påverkar elcertifikatavgiften inte 
värdet av egenanvänd solel lika mycket som de andra faktorerna.  

I kapitel 3.11 finns även en förklaring till varför riksdagen har beslutat att energiskatten ska 
öka per år. Denna ökning kommer att påverka det ekonomiska värdet av den solel man 
producerar. Vissa nordliga kommuner har reducerad energiskatt och betalar 9,6 öre/kWh 
lägre i energiskatt i förhållande till de flesta kommuner som betalar 34,7 öre/kWh i 
energiskatt. Värdet av den egenanvända solelen skiljer sig mycket beroende på om man har 
reducerad energiskatt eller inte. Resultaten i kapitel 5.1 visar att energiskatten är en av de 
faktorer som har störst inverkan på värdet av egenanvänd solel. 

Skattereduktionen har en stor påverkan på värdet av den sålda solelen. Med skattereduktion 
blir värdet av såld solel större än utan skattereduktion. Från resultaten i kapitel 5.1 framgår 
det att värdet av den sålda solelen är lägre för företag än för privatpersoner, eftersom att 
företag inte är berättigade till skattereduktion då huvudsäkringen är högre än 100 A. Värdet 
av egenanvänd solel är mycket högre än värdet av såld solel för företag. 

När det gäller elhandelspris köpt kan det vara stora skillnader mellan olika aktörer, men även 
för en viss aktör beroende på vilket elhandelsbolag aktörerna har tecknat elavtal med. I 
exempelvis Figur 9 visas att elhandelspris köpt för Skellefteå Kraft är omkring 51,78 öre/kWh 
och i Figur 11 visas att elhandelspris köpt för Mölndal Energi är ungefär 45,78 öre/kWh, 
eftersom att Skellefteå Kraft har ett påslag på 6 öre/kWh på spotpriset och Mölndal Energi 
har inget påslag på spotpriset. Från resultaten i kapitel 5.1 är det uppenbart att ett högre 
elhandelspris köpt leder till ett högre värde av den egenanvända solelen. Elhandelspris köpt 
ökar ifall spotpriset stiger eller om påslaget från elhandelsbolaget är större. 

Elhandelspris såld varierar mellan olika elhandelsbolag. Elhandelsbolagen har olika avdrag 
på spotpriset. I Figur 10 har exempelvis E.ON ett avdrag på 4 öre/kWh på spotpriset för 
privatpersoner respektive företag medan de andra elhandelsbolagen inte har något avdrag på 
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spotpriset. Värdet på den sålda solelen är lägst hos E.ON. Avdrag på spotpriset leder till att 
elhandelspris såld sjunker och på så sätt värdet av den sålda solelen.  

Ersättning för nätnytta är olika för olika aktörer hos elnätbolaget, men även för en viss aktör. 
I det här fallet har Vattenfall högst ersättning för nätnytta för privatpersoner, det vill säga 
4,70 öre/kWh. En högre ersättning för nätnytta ökar värdet av den sålda solelen. 

Från de erhållna resultaten i kapitel 5.1 ser man att värdet av egenanvänd solel också varierar 
beroende på om en aktör behöver betala moms eller inte. Privatpersoner betalar moms, men 
företag behöver inte betala moms. På grund av detta blir värdet av egenanvänd solel lägre för 
företag än för privatpersoner.  

Ersättning för ursprungsgarantier och elcertifikat är de faktorer som har minst påverkan på 
värdet av såld solel, eftersom att dessa värden är så låga. 

5.3 Hur värdet av solel påverkar lönsamheten 
Kapitel 5.3.1-5.3.2 visar resultaten för hur värdet av solel påverkar produktionskostnaden och 
lönsamheten för solcellsinvesteringar. Resultaten gäller för privatpersoner respektive företag 
med fem olika elbolag.  

Figurerna i kapitel 5.3.1-5.3.2 visar att diskonterad återbetalningstid minskar när nuvärdet 
och interräntan ökar. Om nuvärdet är större än noll och diskonterad återbetalningstid lägre 
än solcellens livslängd är investeringen lönsam. Rutan för nuvärde och diskonterad 
återbetalningstid blir grön i Excelmallen ifall investeringen är lönsam. Rutan för nuvärde och 
diskonterad återbetalningstid blir dock röd i Excelmallen ifall investeringen inte är lönsam.  

5.3.1 Privatpersoner 

Figur 12-16 redovisar hur värdet av solel påverkar produktionskostnaden och lönsamheten 
för solcellsinvesteringar för privatpersoner med fem olika elhandelsbolag och fem olika 
elnätbolag.  

Figur 12 visar resultatet för privatpersoner som har Mälarenergi som elbolag. Diskonterad 
återbetalningstid är 24 år om privatpersoner använder skattereduktion, men inte ROT-
avdrag och investeringsstöd. Diskonterad återbetalningstid är några år lägre med ROT-
avdrag och skattereduktion, det vill säga 21 år. Diskonterad återbetalningstid är lägst med 
investeringsstöd och skattereduktion, det vill säga 17 år.  
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Figur 12 Produktionskostnad och lönsamhet privatperson, Mälarenergi. 

 

Figur 13 visar resultatet för privatpersoner med Vattenfall som elbolag. Den diskonterade 
återbetalningstiden är 22 år om privatpersoner inte använder ROT-avdrag eller 
investeringsstöd, men använder skattereduktion. Diskonterad återbetalningstid blir lägre 
med ROT-avdrag och skattereduktion, det vill säga 20 år. Diskonterad återbetalningstid är 15 
år med investeringsstöd och skattereduktion.  

 

 

Figur 13 Produktionskostnad och lönsamhet privatperson, Vattenfall. 
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Figur 14 visar resultatet för privatpersoner med Skellefteå Kraft som elbolag. Diskonterad 
återbetalningstid är 25 år om privatpersoner använder bara skattereduktion. Den 
diskonterade återbetalningstiden är 22 år med ROT-avdrag och skattereduktion. Diskonterad 
återbetalningstid är lägst ifall privatpersoner använder både investeringsstöd och 
skattereduktion, det vill säga 19 år. 

 

 

Figur 14 Produktionskostnad och lönsamhet privatperson, Skellefteå Kraft. 

 

Figur 15 visar resultatet för privatpersoner med E.ON som elbolag. I detta fall är diskonterad 
återbetalningstid 23 år om privatpersoner använder endast skattereduktion, men ingen ROT-
avdrag och investeringsstöd. Diskonterad återbetalningstid är 20 år ifall privatpersoner 
använder både ROT-avdrag och skattereduktion. Diskonterad återbetalningstid är 16 år om 
privatpersoner använder investeringsstöd och skattereduktion.  

 

 

Figur 15 Produktionskostnad och lönsamhet privatperson, E.ON. 
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Figur 16 visar resultatet för privatpersoner med Mölndal Energi som elbolag. Diskonterad 
återbetalningstid är 25 år om privatpersoner använder skattereduktion, men inte ROT-
avdrag eller investeringsstöd. Diskonterad återbetalningstid är 22 år om privatpersoner 
använder både ROT-avdrag och skattereduktion. Om privatpersoner istället använder både 
investeringsstöd och skattereduktion, så är diskonterad återbetalningstid 19 år. 

 

 

Figur 16 Produktionskostnad och lönsamhet privatperson, Mölndal Energi. 
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5.3.2 Företag 

Figur 17-21 redovisar hur värdet av solel påverkar produktionskostnaden och lönsamheten 
för solcellsinvesteringar för företag med fem olika elhandelsbolag och elnätbolag. Figur 17 
visar resultatet för företagskunder med Mälarenergi som elbolag. Den diskonterade 
återbetalningstiden är över 30 år om företagskunder inte använder något stöd, och 
diskonterad återbetalningstid är 25 år ifall företagskunder använder investeringsstöd.  

 

 

Figur 17 Produktionskostnad och lönsamhet företag, Mälarenergi. 

 

Figur 18 visar resultatet för företagskunder med Vattenfall som elbolag. Diskonterad 
återbetalningstid är 29 år om företagskunder inte använder stöd, och diskonterad 
återbetalningstid är 19 år ifall företagskunder använder investeringsstöd. 

  

 

Figur 18 Produktionskostnad och lönsamhet företag, Vattenfall. 
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I Figur 19 visas resultatet för företagskunder med Skellefteå Kraft som elbolag. Diskonterad 
återbetalningstid är över 30 år för företagskunder utan något stöd, och diskonterad 
återbetalningstid är 27 år för företagskunder med investeringsstöd. 

 

 

Figur 19 Produktionskostnad och lönsamhet företag, Skellefteå Kraft. 

 

Figur 20 visar resultatet för företagskunder med E.ON som elbolag. I det här fallet är den 
diskonterade återbetalningstiden över 30 år om företagskunder inte använder ekonomiskt 
stöd, och diskonterad återbetalningstid är 26 år ifall företagskunder använder 
investeringsstöd.  

 

 

Figur 20 Produktionskostnad och lönsamhet företag, E.ON. 
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Figur 21 visar resultatet för företagskunder med Mölndal Energi som elbolag. Diskonterad 
återbetalningstid är över 30 år om företagskunder inte använder stöd, och diskonterad 
återbetalningstid är 21 år ifall företagskunder använder investeringsstöd.  

 

 

Figur 21 Produktionskostnad och lönsamhet företag, Mölndal Energi. 
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5.3.3 Känslighetsanalys för lönsamhet 

En känslighetsanalys av påverkan på nuvärdet utan ROT-avdrag och investeringsstöd, men 
med eventuell skattereduktion utförs för privatpersoner. Detta görs genom att variera 
parametrarna andel egenanvänd el, pris köpt el, pris såld el, kalkylränta, ekonomisk 
livslängd, energiutbyte, investeringskostnad och antal år med skattereduktion, se Figur 22.  

Enligt Excelmallen som togs fram i projektet ”Investeringskalkyl för solceller” finns minsta 
rekommenderade värde och störta rekommenderade värde för pris köpt el. Minsta 
rekommenderade värde är 0,5 öre/kWh och största rekommenderade värde är 1,5 öre/kWh. 
Pris köpt el justeras av den anledningen mellan -50% och 10%, det vill säga inom intervallet 
0,5 öre/kWh och 1,5 öre/kWh. Ekonomisk livslängd justeras mellan -30% och 50% och 
energiutbytet mellan -20% och 30%. De andra parametrarna får variera mellan -50% och 
50%. 

 

 

Figur 22 Känslighetsanalys för lönsamhet utan ROT-avdrag eller investeringsstöd, med eventuell 
skattereduktion för privatperson. 
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I Tabell 7 visas vilka ingångsvärden som används för de olika parametrarna när det gäller 
privatpersoner, och mellan vilka värden parametrarna får variera i känslighetsanalysen för 
lönsamhet. Ingångsvärdena för pris köpt el och pris såld el i Tabell 7 är Mälarenergis priser 
för privatpersoner. I pris köpt el och pris såld el ingår det rörliga elpriset som baseras på 
Nord Pools spotpris. Hur det rörliga elpriset förändras har stor inverkan på lönsamheten. I 
detta arbete antas att det rörliga elpriset ligger kvar på dagens nivå. 

 

Tabell 7 Variation av parametrar i känslighetsanalysen för lönsamhet för privatperson. 

Parameter Ingångsvärde Variation av parameter 
Andel egenanvänd (%) 50 25 – 75  

Pris köpt el (kr/kWh) 1,30 0,65 – 1,43 

Pris såld el (kr/kWh) 1,00 0,5 – 1,5  

Antal år med skattereduktion (kr/kWh) 10 5 – 15  

Kalkylränta (%) 2 1 – 3  

Ekonomisk livslängd (år) 30 21 – 45 

Energiutbyte (kWh/kW, år) 900 720 – 1170  

Investeringskostnad (kr/kW) 18 500 9 250 – 27 750  
 

En känslighetsanalys av påverkan på nuvärdet utan något stöd utförs för företag. När det 
gäller företag får andel egenanvänd el, pris köpt el, pris såld el, kalkylränta, ekonomisk 
livslängd, energiutbyte, investeringskostnad och elcertifikatvärde vara de parametrar som 
varierar, se Figur 23.  

Andel egenanvänd el justeras bara mellan -50% och 20%, elcertifikatvärde mellan -20% och 
30%, ekonomisk livslängd mellan –30% och 50%, energiutbytet mellan -20% och 30%, pris 
köpt el mellan -40% och 50% och investeringskostnad mellan -10% och 50%. De andra 
parametrarna får variera mellan -50% och 50%. 
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Figur 23 Känslighetsanalys för lönsamhet utan ROT-avdrag, investeringsstöd och skattereduktion 
för företag. 

 

Tabell 8 visar vilka ingångsvärden som används för de olika parametrarna när det gäller 
företag i det här arbetet, och mellan vilka värden parametrarna får variera i 
känslighetsanalysen för lönsamhet. Ingångsvärdena för pris köpt el och pris såld el är 
Mälarenergis priser för företag. I arbetet antas att det rörliga elpriset kommer att ligga kvar 
på dagens nivå. 

 

Tabell 8 Variation av parametrar i känslighetsanalysen för lönsamhet för företag. 

Parameter Ingångsvärde Variation av parameter 

Andel egenanvänd (%) 80 40 – 96  

Pris köpt el (kr/kWh) 0,90 0,54 – 1,35 

Pris såld el (kr/kWh) 0,40 0,20 – 0,60 

Elcertifikatvärde (kr/kWh) 0,0134 0,0107 – 0,0174 

Kalkylränta (%) 5 2,5 – 7,5  

Ekonomisk livslängd (år) 30 21 – 45 

Energiutbyte (kWh/kW, år) 900  720 – 1 170 

Investeringskostnad (kr/kW) 10 000 9 000 – 15 000 
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5.4 Förutsättningar och villkor för att uppnå 5-10% solel 
El från solen spelar en viktig roll och ökar möjligheten när det gäller att ställa om till 100% 
förnybar och långsiktig hållbar elproduktion i Sverige. Elproduktionen från solceller måste 
öka jämfört med dagens låga nivå ifall el från solen ska kunna bidra till att uppnå målet om 
100% förnybart elsystem till år 2040. Till följd av detta är exempelvis privatpersoner, 
bostadsrättsföreningar, jordbrukare och företag som kan installera solceller på byggnaden, 
viktiga aktörer. När exempelvis miljöengagerade eller teknikintresserade privatpersoner 
installerar solceller på sitt tak gör de ett synligt miljövänligt val. Om fler miljöengagerade 
eller teknikintresserade privatpersoner investerar i solceller och installerar solceller på 
husets tak, så är sannolikheten stor att solceller även blir en statussymbol och mer populär 
bland andra privatpersoner och aktörer. På så sätt kan solelmarknaden i Sverige bli större. 

Medelvärdet av den globala strålningen i Sverige varierar från 750 kWh/m2, år i fjälltrakterna 
och upp emot 1 050 kWh/m2, år i sydöstra Sverige under år med normal solstrålning. Sverige 
har således goda förutsättningar för solelproduktion, framförallt i de sydöstra delarna av 
landet. För att uppnå målet om 5-10% solel i Sveriges elmix behövs väl utformade och smarta 
strategier som hanterar de många utmaningar som införandet av förnybar energi står inför. 
Lämpliga förutsättningar och villkor bör också finns på plats, för att en säker 
solcellsutveckling på marknaden i Sverige ska vara möjligt. Det framgår av litteraturstudien 
att elnät och teknikutveckling, regelverk och ekonomiska stödsystem, budget för stöd till 
solceller, utbildning om potentialen för solenergi och hur den fungerar samt viljestyrka bland 
olika aktörer att investera i solceller är betydelsefulla förutsättningar och villkor för att 
Sverige ska uppnå 5-10% solel i elmixen till år 2040. Administration, regelverk och 
ekonomiska stödsystem för solceller bör vara målgruppsanpassade, det vill säga anpassade 
för olika aktörer, så att det blir enklare att förstå och använda dessa. 

Som tidigare nämnts i litteraturstudien, så har solceller höga initiala investeringskostnader. 
Ekonomiska stödsystem är av den anledningen viktigt för att öka utbyggnaden av solceller 
och uppnå målet om 5-10% solel. Det är viktigt att alla berörda aktörer kan lita på att det 
även under nästkommande mandatperiod finns fortsatt stöd till solceller i statens budget. 
Ekonomiska stödsystem som exempelvis investeringsstödets utformning kan begränsa 
utbyggnaden av solceller. Problemet med dagens investeringsstöd i Sverige är att det 
begränsar marknaden på grund av långa kötider för ansökande att få stödet och att stödet 
inte räcker till alla som har sökt. Statistiksystem för uppföljning som kan mäta 
solcellsutvecklingen i samhället har således en stor betydelse för att systemanpassningar och 
ekonomiska stödsystem ska bedömas väl och vara kostnadseffektiva.  

För att kunna minska gapet mellan tillgång och efterfrågan på el i de södra och norra delarna 
av Sverige krävs många tekniska och ekonomiska reformer, både för att integrera mer 
förnybar energi och för att fixa befintliga ineffektivitet. Det krävs att elnätet kan hantera de 
mängder solel som produceras, så att kablar inte överbelastas och spänningen inte riskerar 
att nå för höga nivåer som i sin tur kan leda till skador på elnätet.  

Det måste också finnas förutsättningar, så att man använder resurser på ett hållbarare sätt 
vid solcellsutbyggnaden med avseende på miljömålen. 
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6 DISKUSSION  

I detta avsnitt diskuteras värdet av solel och dess påverkan på lönsamheten, förutsättningar 
och villkor för att uppnå 5-10% solel och känslighetsanalyserna.   

6.1 Värdet av solel och dess påverkan på lönsamheten 
Från figurerna i kapitel 5.1 ser man att värdet av egenanvänd solel för privatpersoner är lägst 
hos Skellefteå Kraft (122 öre/kWh) och högst hos E.ON (146 öre/kWh). När det gäller värdet 
av såld solel för privatpersoner, så är värdet lägst hos E.ON (99 öre/kWh) och högst hos 
Vattenfall (105 öre/kWh). För företag är värdet av egenanvänd solel lägst hos Skellefteå Kraft 
(89 öre/kWh) och högst hos Vattenfall (103 öre/kWh) medan värdet av såld solel är lägst hos 
E.ON (41 öre/kWh) och högst hos Vattenfall (47 öre/kWh). För privatpersoner med 
exempelvis Vattenfall som elbolag är värdet av den egenanvända solelen 144 öre/kWh och 
värdet av den sålda solen 105 öre/kWh. Värdet av den sålda överskottselen är 39 öre/kWh 
lägre än värdet av den köpta elen, om överskottselen säljs till Nord Pools spotpris. Det finns 
många olika varianter av värden för egenanvänd och såld solel och resultaten i det här arbetet 
är ett exempel.  

Figurerna från kapitel 5.1 visar att värdet av egenanvänd solel är högre än värdet av såld solel 
för privatpersoner respektive företag. För företagen är skillnaden i värde mellan egenanvänd 
och såld solel mycket större än för privatpersoner eftersom de studerade företagen inte får 
någon skattereduktion för det överskott som matas in till elnätet. Utan ett ekonomiskt stöd 
eller utan ett betydligt högre pris än spotpris för såld solel har egenanvänd solel betydligt 
högre värde än såld solel. Om egenanvänd solel har större värde än såld solel kommer 
besparingen på att inte köpa el jämfört med att sälja solel ge större vinst. Ett högre värde på 
egenanvänd solel innebär att byggnader som har högre andel egenanvändning får en större 
årlig besparing. När det gäller företag blir solcellsanläggningens avkastning större genom att 
besparingen vid egenanvänd solel blir större och av den anledningen blir det lönsammare för 
företag att förbruka solelen själv än att sälja överskottet av solel.  

Resultaten i kapitel 5.2 visar att värdet av solel inte påverkar produktionskostnaden för solel, 
men påverkar nuvärde, internränta och diskonterad återbetalningstid. Värdet av solel har en 
stor påverkan på solcellers lönsamhet. De erhållna resultaten visar att ju högre priset för den 
köpta elen är eller ju högre priset för den sålda solelen är, desto lägre är den diskonterade 
återbetalningstiden och desto högre är nuvärdet. Med pris för den köpta elen och pris för den 
sålda solelen från antingen Mälarenergi, Vattenfall, Skellefteå Kraft, E.ON eller Mölndal 
Energi och utan något stöd får privatpersoner en lönsam investering i det här arbetet, 
eftersom att den diskonterade återbetalningstiden är lägre än 30 år och nuvärdet är större än 
noll. Solcellsinvesteringen blir ännu lönsammare om privatpersoner får ROT-avdrag eller 
investeringsstöd. Resultaten visar att investeringsstöd ger lägst diskonterad återbetalningstid 
och högst nuvärde, vilket ger lönsammast investering. Diskonterad återbetalningstid är högre 
om privatpersoner har Skellefteå Kraft som elbolag än om privatpersoner har Vattenfall eller 
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Mälarenergi som elbolag, vilket innebär att det tar längre år att nå en lönsam investering med 
Skellefteå Kraft som elbolag.  

För företagskunder med pris för den köpta elen och pris för den sålda solelen från antingen 
Skellefteå Kraft, E.ON, Mälarenergi eller Mölndal Energi och utan något stöd, blir 
diskonterad återbetalningstid över 30 år och nuvärdet mindre än noll. Detta ger en olönsam 
investering. För företagskunder med pris för den köpta elen och pris för den sålda solelen 
från antingen Skellefteå Kraft, E.ON, Mälarenergi eller Mölndal Energi och med 
investeringsstöd, blir diskonterad återbetalningstid lägre än 30 år och nuvärdet större än 
noll. Detta ger en lönsam investering då diskonterad återbetalningstid är lägre än solcellens 
livslängd och nuvärdet är positivt. Alltså behövs stödet för att driva på solcellsinvesteringen.  

Företag som har Vattenfall som elbolag får en lönsam investering både utan något stöd och 
med stöd i det här arbetet, eftersom att nuvärdet är större än noll och diskonterad 
återbetalningstid är lägre än solcellens livslängd. En anledning till att företag med Vattenfall 
som elbolag får en lönsam investering är att värdet på egenanvänd och såld solel är större för 
företag med Vattenfall som elbolag i jämförelse med de andra elbolagen.  

Resultaten från kapitel 5.2 visar att ju högre värdet av den egenanvända och sålda solelen är, 
desto lönsammare blir solcellsinvesteringen. Om företagskunder får investeringsstöd blir 
investeringen lönsam med alla fem elbolagen Skellefteå Kraft, Mälarenergi, Mölndal Energi, 
Vattenfall och E.ON. 

6.2 Förutsättningar och villkor för att uppnå 5-10% solel 
När det gäller förutsättningar och villkor för att uppnå 5-10% solel är ekonomiska stödsystem 
viktigt, men hur länge de ekonomiska stödsystemen kommer att finnas kvar och med hur 
stort belopp är oklart. Om exempelvis investeringsstödet sänks från 20% av 
investeringskostnaderna till 15% av investeringskostnaderna är det möjligt att budgeten 
räcker till nästan alla som har sökt investeringsstöd, men man skulle inte få lika mycket stöd. 
Att fasa ut investeringsstödet för privatpersoner till förmån för solROT på 50% av 
arbetskostnaden, skulle kunna vara ett bra förslag. Det kommer antagligen förkorta 
utbetalningstiden för investeringsstöd till såväl företag som privatpersoner och därmed göra 
att fler väljer att söka stödet.  

För att göra det enklare för privatpersoner och med mindre krånglig administration, så är det 
bättre om nya små solcellsanläggningar som ägs av privatpersoner ges förhöjd 
skattereduktion (från 60 öre/kWh till ungefär 80 öre/kWh) för den sålda överskottselen 
istället för att ingå i elcertifikatsystemet.  

Problemet med solceller är att solkraft är en intermittent energikälla, där elproduktionen 
beror på väderförhållanden. Man behöver antingen någon typ av batteri för att lagra 
strömmen för senare användning eller bygga tillräckligt med kapacitet i nätet för att täcka 
perioderna med intermittent solkraft. Enligt teorier från litteraturstudien har Sverige dock en 
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fördel jämfört med många andra länder då Sverige har stora vattenmagasin som kan lagra 
närmare 33,7 TWh. 

6.3 Känslighetsanalyserna 
De gjorda känslighetsanalyserna för lönsamheten i detta arbete är exempel som gäller med 
de använda ingångsvärdena. Om andra ingångsvärden används, exempelvis för 
privatpersoner och företag, skulle känslighetsanalyserna ge andra resultat. I Figur 22 och 
Figur 23 har alla parametrar rätt så stora variationer och på så sätt de beräknade 
lönsamhetsvariationerna. Känslighetsanalyserna för lönsamheten visar att det finns några 
ekonomiska parametrar som kan ändra resultatet från att vara lönsamt till att bli olönsamt 
och tvärtom, vilket kan resultera i en förändring av investeringsbeslut hos olika aktörer. De 
parametrar som har störst påverkan på lönsamheten är exempelvis energiutbyte, pris köpt el, 
pris såld el, investeringskostnad och kalkylränta.  

Egenanvändningen skiljer sig mellan olika aktörer, men den skiljer sig även för en viss aktör. 
Det är inte lätt att förutsäga egenanvändningen i förväg för en byggnad. När det gäller 
privatpersoner som bor i småhus uppskattas att egenanvändningen kan variera mellan 25% 
och 75%. När det gäller företag med större byggnader uppskattas att egenanvändningen kan 
variera mellan 40% och 96%. Känslighetsanalyserna visar att ju större egenanvändningen är, 
desto större blir nuvärdet.  

Priset för köpt och såld el är de mest osäkra parametrarna. De rörliga elpriserna som ingår i 
priset för köpt el och och såld solel baseras på Nord Pools spotpriser. Enligt teorier från 
litteraturstudien finns det några långtidsprognoser för spotprisets utveckling. Spotpriset 
ändras inte så mycket enligt Moditys prognos. En annan lite äldre prognos av Boston 
Consulting Group trodde på större ökning. Denna ökning talar för att en solcellsanläggnings 
avkastning ökar och värdet av såld solel ökar. Priset för såld solel har en större betydelse för 
privatpersoner, eftersom att deras ingångsvärde för egenanvändning är 50%. 

I priset för köpt el ingår också elnätavgiften. Hur elnätavgiften kommer att ändras är oklart. 
Man tror att nätkostnaderna kommer att öka, men hur stor andel som tas ut som fast avgift 
respektive rörligt avgift är oklar. Dessutom kan införandet av effekttariffer även för 
småhusägare minska värdet av egenanvänd solel.  

Energiskatten som ingår i priset för köpt el påverkas av politiska beslut. En solcells livslängd 
uppskattas till 30 år och under denna period hinner flera regeringar fatta olika beslut. 
Förutom politiska beslut beror energiskatten också på var i Sverige man bor. Enligt teorier 
från litteraturstudien kommer energiskatten att räknas upp med ett indexvärde från och med 
år 2020, men elcertifikatavgiften kommer sannolikt att gå mot noll då värdet på 
elcertifikaten minskar och elbolagen därmed inte behöver betala så mycket när man köper in 
elcertifikat. 
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Värdet på elcertifikat och ursprungsgarantier är osäkra i framtiden. Känslighetsanalysen för 
företag visar att elcertifikatvärdet inte har så stor påverkan på lönsamheten, eftersom att det 
uppskattade värdet på den framtida elcertifikaten är så låg.  

När det kommer till skattereduktion för det antal kWh solel som matas in till elnätet finns 
idag inget beslut om hur länge skattereduktion på 60 öre/kWh ska finnas kvar eller om 
beloppet ska ändras under kommande år. Detta ger en stor osäkerhet bland annat för 
privatpersoner. Egenanvändningen är vanligtvis låg för privatpersoner, vilket leder till att 
privatpersoner behöver mata in överskottet till det allmänna elnätet. På så sätt får 
privatpersoner en ersättning för överskottet. Privatpersoner blir således mer beroende av 
skattereduktionen för det antal kWh som matas in till elnätet för att få en skaplig ekonomi 
jämfört med exempelvis större företag som har en högre egenanvändning och lägre överskott.  

7 SLUTSATSER 

Detta kapitel sammanfattar de slutsatser som man kan dra från resultaten och diskussionen i 
kapitel 5 och kapitel 6 samt ger svar på de frågeställningar som presenterades i kapitel 1.3. 

7.1 Besvarande av frågeställningar 
Här nedanför presenteras slutsatserna för de fyra frågeställningarna:  

 

 

1. Vad är värdet av egenanvänd och såld solel för olika aktörer som privatpersoner och 
företag?  

2. Vilka faktorer påverkar värdet av solel? 
3. Hur påverkar värdet av solel lönsamheten för solcellsinvesteringar? 
4. Vilka förutsättningar och villkor behövs för att uppnå 5-10% solel i Sverige? 

 
 

Värdet av egenanvänd respektive såld solel för privatpersoner är: 

Ø 130 öre/kWh och 103 öre/kWh med Mälarenergi som elhandelsbolag och elnätbolag  
Ø 144 öre/kWh och 105 öre/kWh med Vattenfall som elhandelsbolag och elnätbolag 
Ø 122 öre/kWh och 102 öre/kWh med Skellefteå Kraft som elhandelsbolag och elnätbolag 
Ø 146 öre/kWh och 99 öre/kWh med E.ON som elhandelsbolag och elnätbolag 
Ø 124 öre/kWh och 104 öre/kWh med Mölndal Energi som elhandelsbolag och elnätbolag 
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Värdet av egenanvänd respektive såld solel för företag är: 

Ø 90 öre/kWh och 45 öre/kWh med Mälarenergi som elhandelsbolag och elnätbolag 
Ø 103 öre/kWh och 47 öre/kWh med Vattenfall som elhandelsbolag och elnätbolag 
Ø 89 öre/kWh och 42 öre/kWh med Skellefteå Kraft som elhandelsbolag och elnätbolag 
Ø 90 öre/kWh och 41 öre/kWh med E.ON som elhandelsbolag och elnätbolag 
Ø 98 öre/kWh och 45 öre/kWh med Mölndal Energi som elhandelsbolag och elnätbolag 

 
En viktig slutsats från den första frågeställningen är att egenanvänd solel är mera värd an 
såld solel i samtliga fall, både för privatpersoner och för företag. För företagen är skillnaden i 
värde mellan egenanvänd och såld el mycket större än för privatpersoner eftersom de 
studerade företagen inte får någon skattereduktion för det överskott som matas in till nätet. 

Faktorerna som påverkar värdet av solel är elhandelspris köpt, elhandelspris såld, elnätavgift 
elcertifikatavgift, moms, energiskatt, skattereduktion, ersättning från nätägaren för nätnytta, 
ersättning för ursprungsgarantier och ersättning för elcertifikat. 

Ju högre värdet av egenanvänd och såld solel är, desto lönsammare blir solcellsinvesteringen. 
Ju lägre värdet av egenanvänd och såld solel är, desto olönsammare blir 
solcellsinvesteringen. När värdet av egenanvänd solel eller värdet av såld solel ökar, så blir 
nuvärdet högre och diskonterad återbetalningstid lägre. 

De förutsättningar och villkor som behövs för att uppnå 5-10% solel i Sverige är förstärkning 
eller förnyelse av elnätet och tekniska utvecklingar, budget för stöd till solceller, regelverk 
och ekonomiska stödsystem, utbildning om potentialen för solenergi och hur den fungerar 
samt viljestyrka bland olika aktörer att investera i solceller. 

8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

• Undersök värdet av egenanvänd och såld solel för andra aktörer som exempelvis jordbrukare 
och bostadsrättsföreningar med Mälarenergi, Vattenfall, Skellefteå Kraft, E.ON och Mölndal 
Energi som elhandelsbolag och elnätbolag. 
  

• Undersök värdet av egenanvänd respektive såld solel för olika aktörer som exempelvis 
privatpersoner, jordbrukare, företag och bostadsrättsföreningar med andra stora 
elhandelsbolag och elnätbolag. 

 

• Undersök hur effekttariffer på elnätavgiften påverkar värdet av solel i Sverige för olika aktörer 
som exempelvis privatpersoner, företag, jordbrukare och bostadsrättsföreningar med 5-10 
stora elhandelsbolag och elnätbolag. 

 



67 

REFERENSER 

ATL. (publicerat 30-04-2015). Elbolagens sockrade avtal för solel. Hämtat från atl.nu: 
https://www.atl.nu/teknik/elbolagens-sockrade-avtal-for-solel/ den 12-10-2019 

Bengts nya villablogg. (publicerat 30-05-2013). Hur kommer elpriset att utvecklas i 
framtiden?. Hämtat från bengtsnyavillablogg.info: 
http://bengtsvillablogg.info/2013/05/30/hur-kommer-elpriset-att-utvecklas-i-
framtiden/ den 01-11-2019  

Bengts nya villablogg. (publicerat 05-11-2015a). Hur mycket solel är egenanvänd?. Hämtat 
från bengtsnyavillablogg.info: http://bengtsvillablogg.info/2015/11/05/hur-mycket-
solel-ar-egenanvand/ den 20-10-2019 

Bengts nya villablogg. (publicerat 30-10-2012). Statistik över solcellers installationer i 
Serige-1. Effekt. Hämtat från bengtsnyavillablogg.info: 
http://bengtsvillablogg.info/2012/10/30/statistik-over-solcells-installationer-i-
sverige-1-effekt/ 10-11-2019 

Bengts nya villablogg. (publicerat 12-05-2015b). Värde av egenanvänd och såld solel. 
Hämtat från bengtsnyavillablogg.info: 
http://bengtsvillablogg.info/2015/05/12/varde-av-egenanvand-och-sald-solel/ den 
15-10-2019 

Bengts nya villablogg. (publicerat 24-11-2018). Utveckling av värde av såld solel 2011-2018. 
Hämtat från bengtsnyavillablogg.info: http://bengtsvillablogg.info/tag/elcertifikat/ 
den 14-11-2019 

Bengt Stridh & David Larsson. (uppdaterat 10-10-2017). Investeringskalkyl för solceller. 
Slutrapport. Hämtat från e2b2.se: https://www.e2b2.se/library/2705/slutrapport-
investeringskalkyl-foer-solceller.pdf den 10-09-2019 

Bixia. (u.å.). Elcertifikat och ursprungsgarantier. Hämtat från bixia.se: 
https://www.bixia.se/producent/hur-blir-man-producent/elcertifikat-och-
ursprungsgarantier den 19-09-2019 

Bygglov Solceller. (u.å). Bygglov Solceller. Hämtat från bygglov-solceller.se: https://bygglov-
solceller.se den 12-11-2019 

Compricer. (publicerat 15-05-2017). Mellan 2020 och 2025 kan elpriset komma att 
fördubblas. Hämtat från compricer.se: 
https://www.compricer.se/nyheter/artikel/mellan-2020-och-2025-kan-elpriset-
komma-att-fordubblas/ den 01-11-2019 

Compricer. (publicerat 23-01-2018). Ny rapport visar på dubblerade elpriser år 2030. 
Hämtat från compricer.se: https://www.compricer.se/nyheter/artikel/ny-rapport-
visar-pa-dubblerade-elpriser-ar-2030/ den 01-11-2019 



68 

Ekonomifakta. (uppdaterat 25-06-2019). Energitillförsel internationellt. Hämtat från 
ekonomifakta.se: https://www.ekonomifakta.se/fakta/energi/energibalans-
internationellt/energitillforseln/ den 08-11-2019 

El.se. (u.å.). Elproduktionens påverkan på miljön. Hämtat från el.se: 
https://el.se/elproduktion-miljö den 17-11-2019 

Ellevio. (u.å.). Så fungerar elmarknaden. Hämtat från ellevio.se: 
https://www.ellevio.se/privat/lattlast/sa-fungerar-elmarknaden/ den 06-09-2019 

Elskling. (u.å.). Jämför elpriser och byt elavtal. Hämtat från elskling.se: 
https://www.elskling.se den 10-11-2019 

Energimarknadsbyrån. (uppdaterat 08-10-2019b). Elcertifikat- priser och kostnader. 
Hämtat från energimarknadsbyrån.se: 
https://www.energimarknadsbyran.se/el/dina-avtal-och-
kostnader/elrakningen/elcertifikat-priser-och-kostnader/ den 10-10-2019 

Energimarknadsbyrån. (uppdaterat 18-09-2019d). Ellagen och solceller. Hämtat från 
energimarknadsbyrån.se: 
https://www.energimarknadsbyran.se/solceller/konsumentratt/regler-och-
beslut/ellagen-och-solceller/ den 11-09-2019 

Energimarknadsbyrån. (uppdaterat 15-11-2019f). Elpriser-prognos och utveckling. Hämtat 
från energimarknadsbyrån.se: https://www.energimarknadsbyran.se/el/dina-avtal-
och-kostnader/elpriser-statistik/elpriser-prognos-och-utveckling/ den 01-11-2019 

Energimarknadsbyrån. (uppdaterat 08-10-2019c). Energiskatt- skattesatser och kostnader. 
Hämtat från energimarknadsbyrån.se: 
https://www.energimarknadsbyran.se/el/dina-avtal-och-
kostnader/elrakningen/energiskatt-skattesatser-och-kostnader/ den 20-10-2019 

Energimarknadsbyrån. (uppdaterat 15-11-2019a). Nätavgifter. Hämtat från 
energimarknadsbyrån.se: https://www.energimarknadsbyran.se/el/dina-avtal-och-
kostnader/elkostnader/natavgifter/ 18-11-2019 

Energimarknadsbyrån. (uppdaterat 14-06-2019e). Solcellskalkyl och prisutveckling. Hämtat 
från energimarknadsbyrån.se: https://www.energimarknadsbyran.se/solceller/kopa-
solceller-och-salja-solel/ar-solceller-for-villa-lonsamt/solcellskalkyl-och-
prisutveckling/ den 11-09-2019 

Energimarknadsinspektionen. (uppdaterat 06-02-2017a). Elmarknader och elhandel. 
Hämtat från ei.se: https://www.ei.se/sv/ei-s-verksamhet/Elmarknader-och-
elhandel/ den 11-09-2019 

Energimarknadsinspektionen. (publicerat 19-04-2017b). Vanligaste elavtalstyperna. 
Hämtat från ei.se: https://www.ei.se/sv/for-energikonsument/el/ditt-
elavtal/vanligaste-elavtalstyperna/ den 12-09-2019 



69 

Energimyndigheten. (2016c). Effekter i elsystemet från en ökad andel solel. Hämtat från 
energimyndigheten.se: 
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/solenergi/solen-i-
samhallet/effekter-i-elsystemet-fran-en-okad-andel-solel.pdf den 23-11-2019 

Energimyndigheten. (publicerat 27-06-2018a). Förenklad administration av solcellsstödet. 
Så vill energimyndigheten förenkla solcellsstödet. Hämtat från 
energimyndigeheten.se: https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/sa-
vill-energimyndigheten-forenkla-solcellsstodet/ den 24-09-2019 

Energimyndigheten. (uppdaterat 17-10-2016a). Förslag till strategi för ökad användning av 
solel. Energimyndigheten har tagit fram förslag till solstrategi. Hämtat från 
energimyndigheten.se: 
https://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/solceller/forslag-till-
solelstrategi/ den 04-09-2019  

Energimyndigheten. (uppdaterat 27-06-2019c). Kvotnivåer. Hämtat från 
energimyndigheten.se: 
https://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/kvotpliktig/kvotn
ivaer/ den 14-11-2019 

Energimyndigheten. (ändrat 14-02-2019d). Nu finns Energiläget i siffror 2019. Hämtat från 
energimyndigheten.se: https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2019/Nu-
finns-siffror-pa-energilaget-i-Sverige/ den 26-11-2019 

Energimyndigheten. (u.å.). Nätanslutna solcellsanläggningar, antal och installerad effekt, 
fr.o.m. år 2016-. Hämtat från pxexternal.energimyndigheten.se: 
http://pxexternal.energimyndigheten.se/pxweb/sv/Nätanslutna%20solcellsanläggni
ngar/-/EN0123_1.px/?rxid=5e71cfb4-134c-4f1d-8fc5-15e530dd975c den 06-11-2019 

Energimyndigheten. (uppdaterat 03-07-2017). Om elcertifikatsystemet. Hämtat från 
energimyndigheten.se: 
https://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/om-
elcertifikatsystemet/  den 12-09-2019 

Energimyndigheten. (publicerat 17-10-2016b). Solceller i omvärlden. Hämtat från 
energimyndigheten.se: 
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/solenergi/solen-i-
samhallet/solceller-i-omvarlden.pdf den 10-10-2019 

Energimyndigheten. (uppdaterat 31-08-2018b). Solcellers miljöpåverkan. Hämtat från 
energimyndigheten.se: 
https://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/lar-dig-mer-om-
solceller/solcellers-miljopaverkan/ den 02-11-2019 

Energimyndigheten. (uppdaterat 08-04-2019b). Stöd som du kan få vid investering. Hämtat 
från energimyndigheten.se: 



70 

https://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/vilka-stod-och-intakter-
kan-jag-fa/stod-vid-investering/ den 10-09-2019 

Energimyndigheten. (uppdaterat 08-02-2019a). Så påverkades elproduktionen av den 
varma sommaren 2018. Hämtat från energimyndigheten.se: 
https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2019/sa-paverkades-
elproduktionen-av-den-varma-sommaren-2018/ den 06-11-2019 

Energirådgivningen. (uppdaterat 27-08-2019a). Solcellsstöd. Hämtat från 
energirådgivningen.se: https://energiradgivningen.se/foretag/solcellsstod den 10-09-
2019  

Energy Charts. (uppdaterat 15-12-2018). Net public electricity generation in Germany in 
July 2015. Energy. Hämtat från energy-charts.de: https://www.energy-
charts.de/energy_pie.htm?year=2015&month=7 den 14-11-2019 

E.ON. (uppdaterat 13-06-2019). Elnätsverksamheten övervakas. Hämtat från e.on.se: 
https://www.eon.se/om-e-on/verksamhetsomraden/elnaet/elnaetsverksamheten-
oevervakas.html den 26-12-2019 

ETC el. (publicerat 27-03-2015). Elcertifikatmätaren kan nu fås trådlös. Hämtat från 
etcel.se: https://www.etcel.se/energi/elcertifikatmataren-kan-nu-fas-tradlos den 27-
11-2019 

ETIP PV European Technology and Innovation Platform. (publicerat 23-06-2015). E. 
Vartiainen. G. Masson. C. Breyer. G. Agostinelli och fler. PV LCOE in Europe 2014-
30. Hämtat från etip-pv.eu: https://etip-pv.eu/about/working-groups/lcoe-
competiveness/ den 03-10-2019 

Fortum. (u.å.b). Därför är vattenkraften viktig. Hämtat från fortum.se: 
https://www.fortum.se/om-oss/hallbarhet/lasvart/darfor-ar-vattenkraften-viktig den 
25-12-2019 

Fortum. (u.å.a). Så sätts elpriset. Hämtat från fortum.se: 
https://www.fortum.se/privat/elavtal/elpriser-och-elavtal/sa-satts-elpriset den 10-
09-2019 

Fraunhofer ISE. (2013). Levelized Cost of Electricity Renewable Energy Technologies. 
Hämtat från ise.fraunhofer.de: 
https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/en/documents/publications/studies
/Fraunhofer-ISE_LCOE_Renewable_Energy_technologies.pdf den 03-10-2019 

Fraunhofer ISE. (uppdaterat 25-10-2019). Photovoltaics Report. Data and Facts. Hämtat 
från ise.fraunhofer.de: 
https://www.ise.fraunhofer.de/en/publications/studies/photovoltaics-report.html 
den 13-11-2019 



71 

Green Match. (uppdaterat 24-04-2019a). Antalet solceller i Sverige ökar. Hämtat från 
greenmatch.se: https://www.greenmatch.se/blogg/2014/08/antalet-solceller-i-
sverige-oekar den 10-10-2019 

Green Match. (uppdaterat 12-11-2019b). Solceller i Skåne. Hämtat från greenmatch.se: 
https://www.greenmatch.se/solceller/solceller-i-sverige/skaane den 26-12-2019 

Göta Energi. (u.å.). Elområde- vad är det?. Hämtat från gotaenergi.se: 
https://www.gotaenergi.se/privat/nytt-nyttigt/elomrade-vad-ar-det den 23-09-2019 

Göteborg Energi. (u.å.). Så funkar svenska elnätet. Hämtat från göteborgenergi.se: 
https://www.goteborgenergi.se/om-oss/vad-vi-gor/vart-energisystem/sa-funkar-
elnatet den 29-11-2019 

Hafslund Energi. (u.å.). Hafslund Energi. Hafslund Energi har bytt namn till Fortum 
Energy AB. Hämtat från hafslunfstrom.no: https://www.hafslundstrom.no/hafslund-
energi den 05-11-2019 

Härryda Energi. (u.å.). Elpriser. Hämtat från harrydaenergi.se: 
https://harrydaenergi.se/elavtal/hur-satts-elpriserna/ den 13-11-2019 

Engwall, M., Jerbrant, A., Karlsson, B., Lagergren, F., Storm, P. & Westin, P. (2014). 
Industriell ekonomi-metoder och verktyg. Upplaga 1:2. Lund: Studentlitteratur. 

IPCC. (2018). Understanding Global så Warming of 1,5°C. Summary for policymakers. 
Intergovernmental Panel of Climate Change. Hämtat från ipcc.ch: 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_SPM_version_repo
rt_LR.pdf den 03-09-2019 

IRENA International Renewable Energy Agency. (2015). M. Taylor, K. Daniel, A. Ilas, och E. 
Y. Renewable Generation Costs in 2014. Hämtat från IRENA.org: 
https://www.irena.org/documentdownloads/publications/irena_re_power_costs_20
14_report.pdf den 01-10-2019 

IVA. (publicerat 18-04-2016). Framtidens el- så påverkas klimat och miljö- en delrapport. 
Hämtat från iva.se: https://www.iva.se/publicerat/sveriges-framtida-elproduktion--
sa-paverkas-klimat-och-miljo--en-delrapport/ den 13-11-2019 

IVA. (publicerat 25-02-2016). Sveriges framtida elnät- en delrapport. Hämtat från iva.se: 
https://www.iva.se/publicerat/sveriges-framtida-elnat---en-delrapport/ den 23-11-
2019 

Jordbruksverket. (uppdaterat 25-09-2019). Investeringsstöd för förnybar energi. Hämtat 
från nya.jordbruksverket.se : https://nya.jordbruksverket.se/stod/fornybar-
energi/fornybar-energi den 10-09-2019 

KIT. (uppdaterat 03-10-2017). Är det värt att skaffa solceller i Sverige?. Hämtat från kit.se: 
https://kit.se/2017/10/03/95111/ar-det-vart-att-skaffa-solceller-i-sverige/ den 20-
09-2019 



72 

Ladda Ute. (u.å.). Hur fungerar en solcell?. Hämtat från laddaute.se: 
https://www.laddaute.se/laddningsstrom/hur-fungerar-en-solcell/ den 09-09-2019 

Lindahl, J. & Stoltz, C. (publicerat 26-08-2019). National Survey Report of PV Power 
Applications in Sweden- 2018. Hämtat från iea-pvps.org: http://iea-
pvps.org/index.php?id=93&tx_damfrontend_pi1=&tx_damfrontend_pi1%5BcatPlus
%5D=&tx_damfrontend_pi1%5BcatEquals%5D=&tx_damfrontend_pi1%5BcatMinus
%5D=&tx_damfrontend_pi1%5BcatPlus_Rec%5D=57&tx_damfrontend_pi1%5Bcat
Minus_Rec%5D=&tx_damfrontend_pi1%5BtreeID%5D=201&tx_damfrontend_pi1%
5Bid%5D=146 den 24-09-2019 

Länsstyrelsen Västmanland. (u.å.). Stöd till solceller. Hämtat från länstyrelsen.se: 
https://www.lansstyrelsen.se/varmland/bo-och-leva/boende/stod-till-solceller.html 
den 11-12-2019 

Montelnews.com (publicerat 14-11-2019). Prognos pekar på låga intäkter för vindkraft. 
hämtat från montelnes.com: https://www.montelnews.com/se/story/modity-
vindkraften-br-räkna-med-intäkter-under-29-eurmwh/1059805 den 28-11-2019 

Mälardalens högskola. (u.å.). Investeringskalkyl för solceller. Hämtat från mdh.se: 
https://www.mdh.se/forskning/inriktningar/framtidens-energi/investeringskalkyl-
for-solceller-1.88119 05-11-2019 

Mälarenergi. (u.å.). Hur fungerar elmarknaden?. Hämtat från mälarenergi.se: 
https://www.malarenergi.se/el/elavtal/om-elavtal-och-elhandel/hur-fungerar-
elmarknaden/ den 10-09-2019 

Naturskyddsföreningen. (u.å.). Den globala uppvärmningens konsekvenser. Hämtat från 
naturskyddsföreningen.se: https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-
gor/klimat/konsekvenser-global-uppvarmning den 03-09-2019 

Nord Pool. (uppdaterat 30-10-2019). Nord Pool day-ahead prices. Hämtat från 
nordpoolgroup.com: https://www.nordpoolgroup.com/Market-
data1/Dayahead/Area-Prices/SE/Monthly/?view=table den 06-11-2019 

Ny Teknik. (publicerat 03-02-2015). ”Solkraft fungerar utmärkt i Sverige”. Hämtat från 
nyteknik.se: https://www.nyteknik.se/opinion/solkraft-fungerar-utmarkt-i-sverige-
6395567 den 25-12-2019 

Ny Teknik. (publicerat 05-06-2014). Tjäna en krona per kWh på att välja rätt. Hämtat från 
nyteknik.se: https://www.nyteknik.se/energi/tjana-en-krona-per-kwh-pa-att-valja-
ratt-6398914 den 20-10-2019 

Ny Teknik. (publicerat 03-12-2018). Vattenfall ska införa effekttariffer- trängselskatt för 
elkunder. Hämtat från nyteknik.se: https://www.nyteknik.se/energi/vattenfall-ska-
infora-effekttariffer-trangselskatt-for-elkunder-6941047 den 07-11-2019 

Post- och telestyrelsen. (Uppdaterat 2019). Uppdaterat kalkylränta för mobila nät. Hämtat 
från pts.se: https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-



73 

dokument/remisser/2019/telefoniinternet/samtrafik/bilaga-2-m2-wacc-20190426-
.pdf den 18-11-2019 

Regeringen. (publicerat 26-09-2016). Så gör vi Sverige 100 procent förnybart. Hämtat från 
regeringen.se: 
https://wwwhttps://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-
dokument/remisser/2019/telefoniinternet/samtrafik/bilaga-2-m2-wacc-20190426-
.pdf .regeringen.se/debattartiklar/2016/09/sa-gor-vi-sverige-100-procent-fornybart/ 
den 04-09-2019 

Riksdagen. (publicerat 30-11-2018b). Utgiftsområde 21 Energi. Hämtat från riksdagen.se: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/utgiftsomrade-21-
energi_H6022943 den 29-11-2019 

Riksdagen. (uppdaterat 2018a). Ellag (1197:857) 4 kap §10. Dokument & lagar. Hämtat från 
riksdagen.se: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/ellag-1997857_sfs-1997-857 den 08-11-2019 

Riksdagen. (uppdaterat 2019). Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller §5. 
Dokument & lagar. Hämtat från riksdagen.se: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forordning-2009689-om-statligt-stod-till_sfs-2009-689 den 10-
11-2019 

Sala Heby Energi (u.å.). Nätpriser. Hämtat från sheab.se: https://sheab.se/elnat/natpriser/ 
den 05-11-2019  

SMHI. (uppdaterat 20-03-2017). Normal globalinstrålning under ett år. Hämtat från 
smhi.se: https://www.smhi.se/data/meteorologi/stralning/normal-globalstralning-
under-ett-ar-1.2927 den 17-11-2019 

Solar Region Skåne. (uppdaterat 04-07-2019). Hur fungerar ett solcellssystem?. Hämtat från 
solarregion.se: https://solarregion.se/om-solenergi/solceller/hur-installeras-
solceller/ den 09-09-2019 

Solar Region Skåne. (uppdaterat 23-07-2015). Hur sköts en solcellsanläggning?. Hämtat 
från solarregion.se: https://solarregion.se/om-solenergi/solceller/hur-skoter-man-
en-solcellsanlaggning/ 20-09-2019 

Solcellskollen. (publicerat 09-04-2019). Investeringsstödet för solceller sänks till 20%- vi 
går igenom vad som gäller. Hämtat från solcellskollen: 
https://www.solcellskollen.se/blogg/investeringsstodet-for-solceller-sanks-till-20-vi-
gar-igenom-vad-som-galler den 10-09-2019 

Solel Kommissionen. (uppdaterat 08-05-2018). Skattereduktion. Hämtat från 
solelkommissionen.se: http://www.solelkommissionen.se/skattereduktion/ den 13-
09-2019 



74 

Sol i väst. (uppdaterat 13-11-2018). Solceller och miljöpåverkan. Hämtat från soliväst.nu: 
https://www.solivast.nu/index.php/miljopaverkan/ den 02-11-2019 

Svenska Kraftnät. (ändrat 21-07-2017b). Drivkrafter bakom utvecklingen av stamnätet. 
Hämtat från svk.se: https://www.svk.se/natutveckling/drivkrafter/?id=838 den 23-
11-2019 

Svenska Kraftnät. (uppdaterat 27-11-2017a). Karta över stamnätet. Hämtat från svk.se: 
https://www.svk.se/drift-av-stamnatet/stamnatskarta/ den 23-09-2019 

Svenska Kraftnät. (publicerat 27-05-2019a). Total tillrinning i Norden. Hämtat från svk.se: 
https://www.svk.se/siteassets/om-oss/organisation/vara-
rad/driftradet/2019/drad_2_19_bilaga2_driftrad_20190528_statistik.pdf den 25-
12-2019 

Svenska Kraftnät. (publicerat 08-04-2019b). Vår verksamhet. Hämtat från svk.se: 
https://www.svk.se/om-oss/verksamhet/?id=865 23-09-2019 

Svensk Kraftmäkling. (u.å.). Marknadspriser. Elcertifikat & GoO priser. Hämtat från skm.se: 
http://www.skm.se/priceinfo/ den 05-11-2019 

Svensk Solenergi. (u.å.). Energiskatt och moms. Hämtat från svensksolenergi.se: 
https://www.svensksolenergi.se/fakta-om-solenergi/Solel/energiskatt-och-moms 
den 14-09-2019 

Svensk Solenergi. (publicerat 11-08-2015). Juli gav mer solkraft än kärnkraft i Tyskland. 
Hämtat från: https://www.svensksolenergi.se/nyheter/nyheter-2015/juli-gav-mer-
solkraft-aen-kaernkraft-i-tyskland den 10-10-2019 

Svensk Solenergi. (25-06-2018). Slopat krav på bygglov för solenergianläggningar som 
följer byggnadens form. Hämtat från svensksolenergi.se: 
https://www.svensksolenergi.se/nyheter/nyheter-2018/slopat-krav-pa-bygglov-foer-
solenergianlaeggningar-som-foeljer-byggnadens-form den 09-11-2019 

Svensk Solenergi. (publicerat 13-01-2017). Svensk Solenergis yttrande angående 
Energimyndighetens förslag till strategi för ökad användning av solel. Hämtat från 
svensksolenergi.se: https://www.svensksolenergi.se/upload/om-
oss/arkiv/SSE_ER%202016-16–M201602401Ee_170113.pdf den 15-11-2019 

Telge Energi. (u.å.). Vinteravtal. Hämtat från telgeenergi.se: 
https://telgeenergi.se/privat/bestall-el/vara-elavtal/vinteravtal/ den 10-11-2019 

Tranäs Energi. (u.å.). Elöverföringsavgifter. Hämtat från tranäsenergi.se: 
https://www.tranasenergi.se/privat/elnat/eloverforingspriset/ den 14-09-2019 

WWF. (Ändrat 07-02-2019). Vår enda framtid: 100 procent fossilfritt. Hämtat från wwf.se: 
https://www.wwf.se/klimat/fornybar-energi/ den 04-09-2019 



75 

Älmhults kommun. (u.å.). Producera din egen solel. Hämtat från almhult.se: 
https://www.almhult.se/sv/miljohalsa/miljoochklimatarbete/energiochklimatradgiv
ning/produceradinegensolel.4.321e97971665e3bac3c880a.html  den 07-09-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

BILAGA 1: INDATA FÖR LÖNSAMHETSBERÄKNINGAR  
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BILAGA 2: SPOTPRIS TILLÄGG PRIVATPERSON  

Mälarenergi köper elproducenters överskottsproduktion även om elproducenterna har köpt 
sin solcellsanläggning av någon annan leverantör. Mälarenergi har två olika erbjudanden 
beroende på hur stor anläggning man har. För solcellsanläggningar som har mindre än 10 
kW installerad effekt erbjuder Mälarenergi en ersättning på spotpris för varje kWh. Under 
det första året får man även ett tillägg på 20 öre/kWh. För solcellsanläggningar som har mer 
än 10 kW installerad effekt erbjuder Mälarenergi en ersättning på spotpriset för varje kWh.  

Vattenfall har ett erbjudande till nya kunder som innebär att de får spotpris plus 40 öre/kWh 
under deras första år hos Vattenfall. Om man är elhandelskund hos Vattenfall och köper 
solcellspaket av dem är ersättningen 1 kr/kWh plus spotpris under ett år, från och med när 
kundens solceller har installerats. Därefter övergår ersättningen till Nord Pools spotpris.  

Hos Skellefteå kraft är ersättningen Nord Pools spotpris. Är man momsregistrerad får man 
dessutom ett extra tillägg på 16 öre/kWh under det första året. Om man inte är 
momsregistrerad får man ett tillägg på 12,8 öre/kWh. Efter ett år övergår ersättningen till 
Nord Pools spotpris.  

E.ON köper överskott solel för spotpris plus 1 kr per/kWh under det första året om man 
köper en solcellsanläggning och är elhandelskund hos E.ON. Efter ett år köper E.ON 
överskott solel för spotpris plus 10 öre per kWh. E.ON köper överskott solel för spotpris 
minus ett avdrag på 4 öre/kWh om man inte köper en solcellsanläggning från E.ON, men är 
elhandelskund hos E.ON. 

Mölndal Energi betalar Nord Pools spotpris. 
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