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Summary
An average house of 149 m² in Sweden with direct electric heating uses about 23,980 kWh 
of electricity per year. Of this, the heating accounts for about 13,480 kWh or 90.5 kWh/m². 
Reducing this consumption is beneficial for both the environment and the economy.
By equipping a house of approximately 161 m² with energy-efficient equipment, air heat 
pumps, good insulation, efficient ventilation systems and solar collectors the energy usage 
can be reduced by approximately 20,170 kWh per year, to a use of about 4900 kWh per 
year. For the warming, this is a decrease from 14,570 kWh (90.5 kWh / m²) to about 1400 
kWh (9.4 kWh/m²). Should the house be used as a vacation home for eight months per 
year, the electricity usage would just be about 2500 kWh. Compared to the estimated 
energy consumption of 10,035 kWh for the same period, this means a decrease of 
approximately 7535 kWh. For the heating this represents a decrease from 3035 kWh 
(18.85 kWh/m²) to about 256 kWh (1.6 kWh/m²).
Hot water can be heated with solar collectors. If the house is used during the eight 
sunniest months the hot water demand could be almost completely covered with four solar 
collectors of the type DAC-H 150L. What is not covered by solar collectors, an electric 
water heater can cover.
To take advantage of the nutrients in the toilet waste a separation toilet can be used. A 
farmer who takes care of toilet waste and use it as fertilizer would gain about 330 SEK for 
each person whose waste the farmer disposes. If the harvest is good, this corresponds to 
about 9900 SEK/ha. This is more than the actual harvest yields.
To purify water from bath, shower and laundry (gray water) an IN-DRÄN infiltration module 
can be used. This will purify the gray water from nutrients in most respects better than a 
municipal wastewater treatment plant. If trees are planted around the infiltration module, 
they can also absorb the nutrients that are not purified by the infiltration module, which 
could otherwise cause eutrophication.
A large portion of the electricity usage could be covered with a photovoltaic system. With a 
system of 36 solar panels of the type PPAM Paladium, and an inverter of the type Sunny 
Tripower 8000 TL, it would produce about 7600 kWh/year. It is also possible to get the 
system state-funded of up to 45% of the investment cost. This means that only 55% of the 
price will need to be paid with ones own money. In addition, the excess electricity that the 
solar panels produce can be sold.
The total cost of energy-customizing the house is estimated to be about 439,100 SEK 
without solar support, and 368,100 SEK with solar support. Then it is assumed that no 
quantity discount is available and that prices are not lowered through bargaining. It can 
therefore potentially be even cheaper than what has been calculated.
If solar support has been aquired it is advantageous to sign a contract for micro production 
with Vallentuna Energy, which uses net debit. If the house is inhabited the whole year, the 
estimated payback period becomes 6 years, and the NPV-value becomes 654, 966 SEK. If 
the house is only occupied for eight months, the corresponding figures are 9,9 years and 
231, 383 SEK. Note that these numbers applies when the energy-efficient house is 
compared to an ordinary house with direct electric heating.
If solar support can't be aquired, it is better to sign a contract for micro production with 
Telge Energy. They do not use net debit, but they buy the excess electricity for a very 
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attractive price of 2.5 SEK/kWh if solar cell support has not been obtained. If the house is 
inhabited the whole year, the estimated payback period becomes 6.4 years and the NPV-
value becomes 642, 716 SEK. If the house is occupied for eight months the numbers 
instead becomes 10.2 years and 179, 914 SEK.
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Sammanfattning
En genomsnittlig villa på 149 m² i Sverige med direktverkande el för uppvärmning 
använder ungefär 23980 kWh el per år. Av detta så står uppvärmningen för ungefär 13480 
kWh, eller 90,5 kWh/m². Att minska denna energianvändning är gynnsamt både för miljön 
och ekonomin.
Genom att utrusta ett hus på ungefär 161 m² med energisnål utrustning, luftvärmepumpar, 
bra isolering, ett effektivt ventilationssystem och solfångare så kan elanvändningen 
minskas med ungefär 20170 kWh per år, till en användning på ungefär 4900 kWh per år. 
Vad uppvärmningen beträffar så är detta en minskning från 14570 kWh (90,5kWh/m²) till 
ungefär 1400 kWh (9,4 kWh/m²). Skulle huset användas som ett fritidshus under åtta 
månader per år, så skulle elanvändningen bara hamna på ungefär 2500 kWh, vilket i 
förhållande till den uppskattade energianvändningen på 10035 kWh för motsvarande 
tidsperiod innebär en minskning på ungefär 7535 kWh. För värmens del så innebär detta 
en minskning från 3035 kWh (18,85 kWh/m²) till ungefär 256 kWh (1,6 kWh/m²).
Varmvatten kan fås från solfångare. Om huset används under de åtta soligaste 
månaderna så skulle varmvattenbehovet nästan helt täckas med fyra solfångare av typ 
DAC-H 150L. Det som inte täcks av solfångarna kan en elektrisk varmvattenberedare 
täcka.
För att ta tillvara på näringsämnena i toalettavfallet så kan en separationstoalett användas. 
En bonde som tar hand om toalettavfallet och använder det som gödning skulle tjäna 
ungefär 330 kr för varje person vars närsalter bonden omhändertar. Om skörden är god så 
motsvarar detta 9900 kr/ha. Det är mer än vad själva skörden ger.
För att rena vattnet från bad, dusch och tvätt (BDT-vatten) så kan en IN-DRÄN 
infiltrationsbädd användas. Denna kommer att rena BDT-vattnet från närsalter, i de flesta 
avseenden bättre än ett kommunalt reningsverk. Om träd planteras runt biobädden så kan 
de även rena vattnet från de närsalter som inte renas av biobädden, som annars skulle 
kunna orsaka övergödning.
En stor del av elbehovet skulle kunna täckas med ett solcellssystem. Med ett system med 
36 st solpaneler av typ PPAM Paladium, och en växelriktare av typ Sunny Tripower 8000 
TL så skulle det produceras ungefär 7600 kWh/år. Det finns även möjlighet att få statligt 
solcellsstöd på upp till 45% av investeringskostnaden. Det innebär att bara 55% av priset 
behöver betalas med egna pengar. Dessutom så kan överskottet som solpanelerna 
producerar säljas.
Den totala kostnaden för att energianpassa huset skulle uppskattningsvis hamna på 
ungefär 439100 kr utan solcellsstöd, samt 368100 kr med solcellsstöd. Då antas det att 
ingen mängdrabatt fås och att priserna inte är nedprutade. Det kan alltså potentiellt bli 
ännu billigare än beräknat.
Om solcellsstöd kan fås så är det fördelaktigt att ingå avtal om mikroproduktion med 
Vallentuna Energi, som tillämpar nettodebitering. Om huset är bebott året om så blir den 
uppskattade payback-tiden 6 år, och NPV-värdet blir 654966 kr. Om huset bara är bebott 
under åtta månader så blir motsvarande siffror 9,9 år respektive 231383 kr. Notera att 
dessa siffror gäller då det energianpassade huset jämförs med ett vanligt hus med 
direktverkande el.
Om solcellsstöd inte kan fås så är det bättre att ingå avtal om mikroproduktion med Telge 
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Energi. De tillämpar inte nettodebitering, men de köper överskottselen för ett mycket 
fördelaktigt pris på 2,5 kr/kWh om solcellsstöd inte har erhållits. Om huset är bebott året 
om så blir den uppskattade payback-tiden 6,4 år och NPV-värdet blir 642716 kr. Om huset 
är bebott under åtta månader så blir siffrorna istället 10,2 år och 179914 kr.
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Kapitel 1: Inledning
Syftet med examensarbetet är att hitta energilösningar för ett fritidshus i Figeholm utanför 
Oskarshamn, för att minska husets miljöpåverkan samt energianvändning. Detta hus ska 
fungera som en prototyp och föredöme för andra miljövänliga och energisnåla hus som 
privatpersoner och företag kan tänkas bygga, mest noterbart den stora turistanläggningen 
The Circle Resort, som ska byggas i närheten av fritidshuset [1]. Av denna anledning så 
måste lösningarna för fritidshuset kunna generaliseras till andra hus.
För att uppnå detta så ska husets energi- och uppvärmningsbehov undersökas. Baserat 
på detta så ska lämpliga värmepumpar och solceller väljas för att tillgodose dessa behov. 
Detta innebär att en marknadsundersökning ska göras för att hitta den optimala lösningen. 
Även vatten- och avloppssystemet ska undersökas för att hitta den ur miljösynpunkt 
gynnsammaste lösningen.
Avsikten är i huvudsak självförsörjd energi och varmvattenförsörjning inklusive 
recirkulation av närsalter. För att få en bättre förståelse för vilka förbättringar som görs och 
hur de förbättrar huset sett ur ett miljöperspektiv, så är det fördelaktigt att först ha en 
generell förståelse för hur energianvändning och vattenrening brukar skötas.

1.1 Energianvändning i världen
År 2008 så var världens totala energianvändning ungefär 98022 TWh. Sedan 1990 så är 
detta en ökning med ca 34 %. Av detta så utgör sektorn bostäder och service den mest 
energikrävande sektorn och använde år 2008 ungefär 35319 TWh. Detta motsvarar 
ungefär 36 % av världens totala energianvändning, och är en ökning på ungefär 25 % 
sedan 1990 [2].

81 % av världens energibehov tillgodoses med fossila bränslen. Av detta så utgör olja 33 
% av användningen, följt av kol på 27 %, respektive naturgas på 21 %. Förnyelsebar 
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energi utgör bara 13 % av världens energianvändning. De övriga 6 % står kärnkraften för 
[3a].

1.2 Energianvändning för bostäder i Sverige
Cirka 149 TWh, eller 39 % av Sveriges energianvändning går till bostäder och service. Av 
detta så står uppvärmning och varmvatten för ungefär 60 % av energianvändningen. I 
många hus så genereras denna värme genom att direkt konvertera el till värme, så kallad 
direktverkande el [3b]. Detta är inte ett miljövänligt alternativ, av två anledningar: För det 
första så har direktverkande el en verkningsgrad på 100 %. Detta kanske låter bra, men 
med värmepumpar så går det att få en ännu högre verkningsgrad, då de använder el för 
att pumpa in värme utifrån och dessutom konverterar själva elen till värme. Därmed är 
verkningsgraden alltid över 100 %.
Den andra anledningen har att göra med hur elmarknaden fungerar: Kraftverk som 
producerar förnyelsebar energi är i regel billiga i drift. Detta innebär att det alltid 
produceras så mycket förnyelsebar energi som det finns kapacitet till. När Sveriges 
elbehov är större än vad som kan produceras med förnyelsebar energi (vilket det alltid är) 
så används gradvis dyrare och smutsigare kraftverk för att möta efterfrågan. Då Sveriges 
produktionskapacitet är dimensionerad efter den genomsnittliga konsumtionen så innebär 
detta att energi ofta måste importeras från bland annat tyska kolkondenskraftverk, som är 
väldigt omiljövänliga. Därför så bör man sträva efter att ha så låg elanvändning som 
möjligt. Faktum är att det till och med är bättre att använda en oljepanna för att få värme 
istället för direktverkande el.
En intressant bieffekt av detta resonemang är att det inte är miljövänligare att köpa grön 
energi, då den gröna energin ändå används någonstans. Genom att köpa grön energi så 
tar man bara energin från resten av Sverige, som sedan måste använda vanlig energi för 
att kompensera för den ”förlorade” gröna energin. Det produceras med andra ord inte mer 
grön energi bara för att man bestämmer sig för att köpa grön energi. Det kan ha en 
symbolisk effekt, men om man verkligen vill göra skillnad så är det bästa alternativet att 
sänka sin egen elanvändning.
Om man istället för hela Sverige tittar på en enstaka genomsnittlig svensk villa på 149 m² 
så användes under år 2009 ungefär 23980 kWh energi per år, eller 161 kWh/m². Av detta 
så står uppvärmning för ungefär 13480 kWh, eller 90,5 kWh/m². Varmvatten står för en 
energianvändning på ungefär 4500 kWh, och hushållsel för ungefär 6000 kWh. Det ska 
noteras att de två sistnämnda inte är direkt proportionerliga mot husets area, vilket inte 
heller den totala energianvändningen är [4].

9



1.3 Vattenrening
De flesta hus i Sverige är kopplade till ett kommunalt reningsverk. Där renas vattnet på tre 
olika sätt: Mekaniskt, biologiskt och kemiskt. Vattnet från husen skickas in till reningsverket 
och anländer först till det mekaniska reningssteget. Där så filtreras först vattnet genom ett 
rensgaller, där större komponenter rensas bort. Det kan röra sig om exempel bomullstops, 
tamponger, papper eller hår. Dessa komponenter bränns sedan upp. Nästa del av det 
mekaniska steget är sandfånget, där tyngre partiklar som sand och kaffesump sjunker till 
botten. Sanden avvattnas och går vidare till en container, för att sedan deponeras. Sedan 
kommer försedimenteringen, där kemikalier tillsätts för att få föroreningar att klumpa ihop 
sig och sjunka till botten. I en del reningsverk så pumpas slammet till slamförtjockaren där 
slammet åter igen får sjunka till botten, för att sedan pumpas till rötkammaren. Där så får 
slammet rötas i en syrefattig miljö på ungefär 37°C, och producerar då metangas (biogas). 
Efter detta så avvattnas slammet i en centrifug. Den jordliknande massan som blir kvar 
innehåller mycket näringsämnen och kan användas för jordbruk.
Vattnet från försedimenteringen skickas till den biologiska reningen. Organiskt 
syreförbrukande material bryts här ner av bakterier. Detta sker i naturen också, men här 
går det snabbare eftersom att en stor mängd syre tillförs. Även kvävet i vattnet omvandlas 
till atmosfäriskt kväve här, och bidrar därmed inte till övergödning. Mikroorganismerna 
sjunker till botten som slam.
Ibland så sker detta reningssteg genom att vattnet infiltreras genom en sten- eller 
plastbädd, som är täckta av mikroorganismer.
Efter den biologiska reningen så skickas vattnet till det kemiska reningssteget, där 
aluminiumsulfat tillsätts. Aluminiumsulfatet reagerar med vattnets fosfor och bildar 
aluminiumfosfat, som sjunker ner till botten som slam. Efter detta steg så är vattnet 
tillräckligt rent för att kunna släppas ut [5][6].

1.4 Varför energianpassa?
Då det mesta av energin ett hus använder kommer antingen direkt eller indirekt från fossila 
bränslen så skulle en minskad energianvändning leda till mindre koldioxidutsläpp, och 
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därmed bromsa den globala uppvärmningen. Dessutom så blir fossila bränslen mer och 
mer svårtillgängliga, då de lättillgängliga reserverna är de som utvinns först. Därmed så 
kommer det att bli tekniskt svårare att utvinna fossila bränslen, och därmed även dyrare. 
Lite då och då så kan en nyutvecklad teknik användas för att förenkla utvinningen, men 
det är ytterst osannolikt att trenden kommer att vändas helt, så vi måste för eller senare 
ställa om till förnyelsebar energi. Och det är bäst att göra detta så snart som möjligt, av två 
anledningar: För det första så kommer givetvis miljön att påverkas mer ju längre vi väntar. 
För det andra så kommer omställningen att gå lättare ju tidigare vi gör den. Om vi väntar 
tills det blir ekonomiskt ohållbart med fossila bränslen så kommer omställningen att 
behöva ske mycket snabbt, vilket kanske inte är praktiskt möjligt. Därför så skulle 
ekonomin tvingas att fortsätta med fossila bränslen ett tag till, och därmed ta en stor smäll.
Ett till argument för att energi- och miljöanpassa är att resurser används effektivare, och 
en ekonomisk vinst fås även på relativt kort sikt. Mindre elanvändning innebär att pengar 
sparas, och att återanvända toalettavfall kan göra jordbruket mer lönsamt, i kontrast till att 
bara låta näringen i toalettavfallet ”försvinna” i kommunala reningsverk. Eller ännu värre: 
Bidra till övergödning.
Att energianpassa hus skulle även innebära att samhället skulle bli mindre sårbart för 
strömavbrott och övriga haverier i infrastrukturen, särskilt om husen producerade sin egen 
el. Skulle ett kraftverk haverera så skulle husen fortfarande ha ström, och även om de inte 
skulle producera sin egen el så skulle den ökade isoleringen göra så att värmen i huset 
bibehölls bättre.
Det finns med andra ord ingen brist på argument för att energianpassa. Och då 
bostadssektorn använder så mycket energi så är det bra att börja just där.

1.5 Huset-Översikt
Huset som detta examensarbete gäller ligger på en ö i Figeholm norr om Oskarshamn. 
Ritningar på husets framtida konstruktion samt nybyggnadskarta bifogas [Bilaga 1, 2, 3, 4, 
5 och 6].
Huset ska vara anpassat efter två olika fall: Det första fallet är då huset används året runt. 
Det andra fallet är då det är ett fritidshus som bara används i åtta månader under perioden 
mars till oktober.
Behoven som behöver uppfyllas är elförsörjning, värme, ventilation, varmvatten samt 
avlopp. Huset är kopplat till det kommunala vattennätet, så kallvatten finns redan 
tillgängligt, dock bara sommartid. Vintertid så tas vatten med från land.
Uppvärmningen ska skötas av två luftvärmepumpar, en på varje våning. Detta förenklar 
styrningen av temperaturen. De ska dock inte användas till att värma vatten, då 
varmvatten måste ha en temperatur på ungefär 60°C för att undvika legionellabakterier. Att 
använda värmepumparna till att värma vattnet till en så hög temperatur skulle minska 
deras effektivitet avsevärt. Därför så ska solfångare istället användas för att värma upp 
vattnet.
Solcellerna ska dimensioneras så att den årliga elproduktionen är lika stor, eller överstiger 
den årliga användningen. Ett eventuellt överskott ska kunna säljas.
För att rena vattnet från bad, dusch och tvätt så ska en IN-DRÄN infiltrationsbädd 
användas. För hanteringen av toalettavfall så ska en separationstoalett användas, med 
förhoppningen att närsalterna kan återanvändas till jordbruk.
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Det ska noteras att systemen som föreslås här inte är exakt desamma som de som faktiskt 
kommer att användas för huset. Detta beror på att detta examensarbete ska vara 
generaliserbart, och därför måste använda system som redan finns på marknaden. En 
annan anledning är att priserna i verkligheten ofta var nerprutade, och för detta 
examensarbete används ordinarie priser. Det ska dock noteras att systemen därmed kan 
bli ännu billigare än vad som anges i detta examensarbete.
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Kapitel 2: Hushållsel
El som inte används för uppvärmning kallas hushållsel. Denna el inkluderar vitvaror, 
hushållsapparater, belysning och elektronik. Den genomsnittliga användningen av 
hushållsel för en villa på 149 kvadratmeter är ungefär 6000 kWh [4a].
Genom att välja energieffektiva vitvaror, samt använda lågenergilampor för belysning så 
kan denna siffra minskas avsevärt.

2.1 Vitvaror
Att välja energisnåla vitvaror kan sänka energiåtgången en hel del. Nedan följer ett urval 
av energisnåla vitvaror som har hittats på marknaden, samt deras kostnad, energiklass 
(om tillämpbart) och energiåtgång. Även en jämförelse görs med den genomsnittliga 
energianvändningen för en icke-energisnål vitvara av samma sort, för att se hur mycket el 
som sparas.
Energianvändningen per år för de energisnåla vitvarorna togs från 
produktspecifikationerna, då det fanns uppgifter om detta. Då det endast fanns uppgifter 
om energiåtgång per användning så multiplicerades denna med ett rimligt antal 
användningar per år. I fallet för induktionshällen så beräknades energianvändningen 
utifrån Energimyndighetens hemsida [4b]. 
I övriga fall, samt för de icke-energisnåla vitvarorna, så uppskattades dom utifrån sidan 
”Elradiator” [7].

Vitvara Namn Energiklass Energianvändning 
för konventionell 
vitvara [kWh/år]

Energianvändning 
för energisnål vitvara
[kWh/år]

Energibesparing
[kWh/år]

Pris 
[kr]

Diskmaskin 
[8]

Bosch 
SMU53M62SK

A+++ 705 176 529 6209

Kyl och frys 
[11]

Bosch 
KGE36AW40

A+++ 529 150 379 5890

Tvättmaskin 
[9]

Panasonic NA-
148VG3

A+++ 410 136 274 4990

Torktumlare 
[10]

Bosch 
WTW86583SN

A 133 107 26 7139

Pyrolysugn 
[12]

Gorenje 
BOP7303AX

N/A 190 180 10 7390

Induktionshäll 
[13]

IKEA Folklig N/A 444 365 79 2795

SUMMA: 2411 1114 1297 34413

Tabell 1: Vitvaror.
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2.2 Belysning
Lampor producerar även värme, så en högre energianvändning behöver inte alltid vara 
dåligt, då det innebär att värmeelementen inte behöver producera lika mycket värme. Men 
i detta fall så ska värmepumpar användas. Då värmepumpar producerar mer värme än 
vad det går åt el till att driva dem så är det inte önskvärt att lamporna ska producera 
värme. Därför så ska istället LED-lampor användas.
Tre LED-lampor har valts ut, baserat på deras pris samt deras ljusstyrka. En lampa med 
en effekt på 10 W som motsvarar en 75 W glödlampa för att lysa upp stora rum [14a], en 
på 7 W, motsvarande en 50 W glödlampa för att lysa upp mindre rum [14b], samt en med 
en effekt på 2,2 W, som uppskattas motsvara en 25 W glödlampa för ”mysbelysning”, och 
fönsterlampor [15]. De två förstnämnda har E27-sockel för att kunna skruvas fast i vanlig 
takbelysning, medan den sistnämnda har E14-sockel för att skruvas fast i fönsterlampor. 
Det uppskattas att lamporna är tända i genomsnitt 6 timmar per dag. Utöver dessa tre 
lampor så har även ett LED-lysrör valts ut till köket och toaletten [16]. Det uppskattas att 
LED-lysrören kommer att vara tända i genomsnitt 2 timmar per dag. Antalet lampor som 
behövs har uppskattats utifrån planritningarna över huset [Bilaga 3 och 4].

Namn Effekt [W] Lumen Antal Pris/st [kr] Pris totalt [kr]

Verbatim LED Classic A 10 820 3 283 849

LED BriLux Eco DIM 7 350 5 249 1245

Päronlampa LED 2.2 220 8 39 312

LED-Lysrör 8 880 2 299 598

SUMMA: 3004

Tabell 2: LED-lampor.

Namn Motsvarande effekt 
för konventionell 
belysning [W]

Energianvändning för 
konventionell 
belysning [kWh/år]

Energianvändning för 
LED-belysning [kWh]

Energibesparing 
[kWh/år]

Verbatim LED 
Classic A

75 492.75 65.7 427.05

LED BriLux Eco 
DIM

50 547.5 76.65 470.85

Päronlampa LED 25 438 38.54 399.46

LED-Lysrör 16 23.36 11.68 11.68

SUMMA: 1501.6 192.6 1309

Tabell 3: LED-lampor forts.
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2.3 Övrig el
I denna kategori ingår elektronik och husgeråd.
Spisfläkt: 70 kWh/år
Mikrovågsugn: 62 kWh/år
Kaffebryggare: 281 kWh/år
Elvisp: 2 kWh/år
Brödrost: 30 kWh/år
Strykjärn: 50 kWh/år
Dammsugare: 50 kWh/år
Hårtork: 50 kWh/år
Radio: 61 kWh/år
TV: 200 kWh/år
DVD: 15 kWh/år
Dator: 219 kWh/år [3c]
Total övrig elanvändning: 1090 kWh/år

2.4 Summering
Den totala energianvändningen för hushållsel för ett år blir 2396,57 kWh. Detta kan 
avrundas till 2400 kWh. Då den genomsnittliga energianvändningen låg på 6000 kWh för 
ett hushåll av ungefär samma storlek, så innebär detta en årlig besparing på 3600 kWh. 
Investeringskostnaden blir 37417 kr, vilket kan avrundas till 37500 kr.
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Kapitel 3: Värme
3.1 FTX-system
Ett FTX-system är ett sorts ventilationssystem där luft både sugs in och blåses ut av 
fläktar. Dessutom så värmeväxlas till- och frånluften så att en del av värmen i frånluften 
återvinns i tilluften. Det valda FTX-systemet heter Fresh Exellent 400 V-R, och återvinner 
upp till 95 % av värmen, vilket är mycket högt. Vid en tryckökning på 150 Pa så kan den 
pumpa 110 l/s luft. Aggregatet kostar 21000 kr exklusive moms, och 26250 kr inklusive 
moms [17].
Tilluften är den luft som tillförs huset. Det bästa är att tillföra luften högt upp i rum som till 
exempel sovrum och vardagsrum. Detta är för att luften är ren när den kommer in, och är 
då som mest lämpad för rum där personer vistas mycket. Att tilluften ska sitta högt upp är 
för att om luften tillförs nära golvet så drar den upp smuts i rummet.
Frånluften ska sitta i rum där det förekommer mycket luftföroreningar, som till exempel 
toaletten eller köket. Då kommer frånluften att ta med sig föroreningarna ut ur huset, 
istället för att sprida föroreningarna till andra rum. Frånluften ska helst även sitta nära 
marken, så att föroreningarna inte dras upp i luften. Ett bra ställe att placera frånluften är i 
själva toalettsitsen. Då kommer inte lukten från avföringen att spridas. Detta går givetvis 
inte med en vanlig vattenklosett, men med en separationstoalett så kan det gå att sätta 
frånluften nere vid fekaliebehållaren [18].

3.2 Luftvärmepumpar
Uppvärmingen av huset ska skötas av luftvärmepumpar. För att underlätta regleringen av 
inomhustemperaturen så ska huset vara utrustat med en luftvärmepump på varje våning. 
Fördelen med luftvärmepumpar är att de är lätta och billiga att installera, till skillnad ifrån 
till exempel bergvärme, som kräver att man borrar ett djupt hål i marken.
Det ska noteras att luftvärmepumpar är olämpliga att använda till att värma vatten. För att 
legionellabakterier inte ska frodas i vattnet så måste nämligen vattnets temperatur vara 
minst 60°, vilket skulle bli väldigt energikrävande för en luftvärmepump att nå upp till.
Det är viktigt att värmepumpen som ska väljas har tillräckligt hög effekt för att kunna värma 
huset, även om det är mycket kallt ute. Den minsta tillåtna effekten fås från 
datorprogrammet IDA, genom att sänka värmepumparnas effekt tills de inte längre klarar 
av att hålla önskad temperatur året om. Detta ger att den minsta tillåtna effekten i detta fall 
blir ungefär 2000 W. Alla värmepumpar med en lägre effekt kan alltså uteslutas.
Det är även viktigt att värmepumpen har en hög verkningsgrad. För en värmepump så 
överstiger alltid verkningsgraden 100 %. Detta värde kallas Coefficient of Performance 
(COP), och är kvoten mellan avgiven värme och tillförd energi. Så om en luftvärmepump 
har ett COP på 3, så kommer man att få 3 kW värme om man tillför 1 kW el. Ju högre 
COP, desto bättre.
Den luftvärmepump som har högst COP-värde som finns på marknaden just nu är 
Toshiba's Polar 2 [19]. Den har en effekt på ungefär 3 kW, ett påstått maximalt COP på 
6,52 och ett nominellt COP på 5,36. Det ska dock noteras att dessa COP-värden bara 
gäller vid speciella omständigheter (mest noterbart utomhustemperatur). Därför så ska 
beräkningarna istället baseras på ett dellastdiagram som har fåtts från 
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Ventilationsutveckling [A].
Kostnaden för att köpa och installera två stycken Polar 2 ligger på 40000 kr. Då ingår även 
en Toshiba Combi Control, som gör att värmepumparna kan styras med hjälp av GSM. Det 
innebär att de kan startas någon dag innan man anländer till huset och värma upp det.

3.3 Isolering
För isolering så är det viktigt att det har ett lågt U-värde. U-värdet är hur mycket värme 
som släpps igenom, och har enheten W/m²K. Ju lägre U-värde, ju mindre värme släpps 
igenom. Ett så lågt U-värde som möjligt är därför önskvärt för att hålla inne värmen.
Som isolering används 250 mm mineralull för väggarna, 200 mm mineralull för golvet, 
samt 400 mm mineralull för taket. För golvet används även ett lager av lösull på 100 mm. 
Dessa värden var förutbestämda av bifogad fil [B], från byggmästaren. Om huset har mer 
isolering så håller det värmen bättre, och då isolering har en lång livslängd så skulle ett 
tjockare lager i teorin löna sig bättre. Därför så finns det inte direkt någon optimal tjocklek. 
Det är helt enkelt ju tjockare, ju bättre. Men i praktiken så måste väggen ha en rimlig 
tjocklek. Att öka tjockleken med 100 mm sparade bara något hundratal kWh värme per år. 
Då detta värde sedan divideras med värmepumparnas COP så kommer besparingen att 
vara försumbar.
Väggarna har en total yta på ungefär 160 m². Till detta tillkommer golvet, med en yta på 81 
m², samt taket med en isolerad yta på ungefär 112,5 m². En isoleringsrulle av typ 
LAMBDA37 195MM - 565 mm som kostar ungefär 46,12 kr/m² kan användas som 
prisreferens. Då blir den totala kostnaden för mineralullen ungefär 24000 kr [20a].
Golvet ska även ha ett lager med 100 mm lösull mot marken. En förpackning av typ Isover 
Lösull 4501 Fyll-Upp kostar ungefär 159 kr, och räcker till att täcka 3 m² med ett 100 mm 
tjockt lager. Med 27 stycken av dessa så kan hela ytan på 81 m² täckas till ett pris på 
ungefär 4300 kr [20b].

3.4 Fönster
Den totala fönsterarean är ungefär 30,6 m² [Bilaga 1 och 2]. Den ungefärliga 
fönsteruppdelningen för varje sida redovisas i tabellen nedan. Takkupans fönster är 
inkluderade:

Sida Undervåning [m²] Övervåning [m²]
Sydöst 3.14 7.4
Sydväst 2.6 0
Nordöst 7.67 2.6
Nordväst 4.29 2.86

Tabell 4: Fönsterytor.

En offert på 75000 kr har erhållits från Elitfönster för att köpa och installera samtliga 
fönster. Fönsterna har ett U-värde på ungefär 1,0 W/m²K [21].
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3.5 IDA Indoor Climate and Energy
IDA ICE är ett program som kan användas till att simulera värme- och ventilationsbehov i 
ett hus. I programmet så byggs ett hus upp av en uppsättning rum, kallade zoner. I denna 
modell så användes bara två zoner: En för över- respektive undervåningen. Zonerna 
kopplades ihop genom en öppning vid trappan. Detta innebär att endast värmeflödet över 
klimatskalet studerades. Denna förenkling är rimlig, då klimatskalet isolerar värme i 
betydligt större utsträckning än de inre väggarna.
Fönstren sattes till ”Saint-Gobain T4-12m. COOL-LITE SKN 174+ar+PLANITHERM 
ULTRA”. Dessa fönster används för att approximera ett generellt lågenergifönster, då det 
specifika valda fönstret inte finns som alternativ. Då U-värdet var känt så sattes det till 1. 
Dörrarna sattes till att vara gjorda av 0,1 m trä.
IDA har ett antal platser och klimatfiler i en databas. Den som är närmast Figeholm är 
Kalmar. Därför så valdes den som plats och klimatfil.
För ventilationen så ska helst frånluftsfläkten vara lite starkare än tilluftfläkten. Detta är för 
att det ska skapas ett litet undertryck inomhus så att inte fuktig inomhusluft trycks in i 
väggarna och orsakar fuktskador [18]. Baserat på vad det valda FTX-systemet klarar av, 
så sattes tilluftsfläkten till att ge en tryckökning på 140 Pa, och frånluftsfläkten till att ge en 
tryckökning på 150 Pa.
Luftomsättningen ska vara ungefär 0,5 oms/timme. Det innebär att för tilluften så ska 
0,316 l/m² luft tillföras, medan frånluften sattes till 0,32 l/sm². Då husets totala area är 162 
m², så innebär detta att luftflödet genom huset hamnar på ungefär 51,84 l/s. Då fläktarna 
klarar av en tryckökning på 150 Pa vid ett luftflöde på 110 l/s, så ligger detta med god 
marginal inom aggregatets kapacitet.
Golvprofilen sattes till:
10 mm trä
22 mm spånskiva
200 mm isolering med ett cc600 bjälklag
100 mm lösull
26 mm gipsskiva
Totalt U-värde för golv: 0,1148 W/(m2*K)
Väggprofilen sattes till:
15 mm gipsskiva
250 mm isolering med ett cc600 bjälklag
9 mm gipsskiva (egentligen en windstopper, men för beräkningen så kan den bytas ut mot 
en gipsskiva)
34 mm ventilation med 30 mm vertikala luftgap
25 mm träfasad (det är en lockpanel, så detta värde är ungefärligt)
Totalt U-värde för vägg: 0,1649 W/(m2*K)
Takprofilen sattes till:
22 mm trä
400 mm isolering med ett cc600 bjälklag
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22 mm trä
Totalt U-värde för tak: 0,08853 W/(m2*K)
Dessa profiler redovisas från bifogad fil [B]. Notera att väggprofilen skiljer sig lite från det 
som är angett i filen. Detta är för att det senare bestämdes att isoleringen skulle göras 50 
mm tjockare.
Personerna som vistas i huset avger värme, som bidrar till husets uppvärmning. I denna 
modell så uppskattas det att det finns två personer i huset från kl 4 på eftermiddagen till kl 
10 på morgonen över natten. Detta gäller över hela tiden som huset är bebott. Det går inte 
att ställa in under vilka månader detta schema ska gälla. Så för fallet då huset är obebott i 
fyra månader så ignoreras all värmetillförsel som sker under dessa månader.
Då hushållselen har räknats ut utanför programmet så sattes all elkonsumtion i huset som 
inte gällde värme, kyla och ventilation till noll. Det antas att elkonsumtionen för hushållsel 
är jämnt fördelad över tidsperioden. Detta innebär att 200 kWh används varje månad.
De ideala uppvärmarnas effekt för de två zonerna sattes till 3 kW. Denna effekt motsvarar 
den nominella effekten för de valda värmepumparna, Polar 2.
Det temperaturintervall som skulle upprätthållas sattes till mellan 18 och 24 grader 
Celsius.
Med ovan nämnda egenskaper så var modellen redo för att simuleras. Resultatet 
redovisas i tabellerna och diagrammet på nästa sida.

3.6 Uträkningar
Det krävs inte lika mycket uppvärmning och nedkylning som det står i tabellerna och 
diagrammet. Den riktiga elanvändningen fås genom att ta hushållselens användning och 
subtrahera den från uppvärmningsbehovet, samt addera den till nedkylningsbehovet. 
Detta ska göras för att elen blir till värme i slutändan, och hjälper därmed till med 
uppvärmningen då det behövs. Det innebär också att den extra värmen måste kylas bort 
då det finns ett kylbehov.
Uppvärmningsbehovet och nedkylningsbehovet är dock inte desamma som hur mycket el 
det går åt för att värma och kyla. Då värmepumpar har en verkningsgrad på över 100%, så 
kommer de att förbruka mindre energi.
COP-värdet varierar med utomhustemperaturen. Genom att använda värdena från 
dellasttestet så kan COP-värdet, samt EER-värdet (Som COP, fast för kylning) uppskattas 
som en funktion av utomhustemperaturen. Det är oklart vilken last som ska användas. 
Genom att titta på olika test av värmepumpar från energimyndigheten så tycks det 
indikeras att för ett hus med ungefär samma uppvärmningsbehov och medeltemperatur, så 
tycks lasten i grova drag stämma överens med en genomsnittlig dellast på 75%. I 
dellasttestet från Ventilationsutveckling så finns inte denna dellast, så dellasten 80% 
används istället.
Det ska även noteras att Polar 2 även testas av energimyndigheten [4c]. Det finns dock för 
lite data tillgängligt där, så därför så används testet från Ventilationsutveckling istället.
För att få funktioner av värdena från dellasttestet så användes excel. Funktionernas 
värden placerades i en graf, och gav då följande funktioner:
COP=10^(-7)*Utetemp^6-5*10^(-8)*Utetemp^5-7*10^(-5)*Utetemp^4-2*10^(-
5)*Utetemp^3+0,0111*J15^2+0,0834*Utetemp+4,7957
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EER=0,0032*Utetemp^2-0,3749*Utetemp+15,106
Det ska påpekas att det nominella COP-värdet i produktspecifikationerna på 
Ventilationsutveckling's sida anges till 5,36. Det maximala COP-värdet är dock 6,52, så 
därför så kommer formeln för COP-värdet att få en övre gräns vid 6,52. Skulle formeln ge 
högre värden så sätts COP-värdet ändå till 6,52. För EER-värdet så är det nominella 
värdet angivet till 5,26. Något maximalt värde finns inte angivet, men formeln för EER-
värdet kommer att ge mycket höga värden vid aktuella temperaturer. Det är inte rimligt. 
Därför så sätts den övre gränsen till 5,26.
Med följande metod så fås elbehovet för uppvärmning till 1396 kWh/år för årsfallet, och 
256 kWh för 8-månadersfallet. Elbehovet för nedkylning blir både för ett år och 8-
månadersfallet 439 kWh, eftersom att nedkylningen bara behövs under de varma 
månaderna då huset används. Ventilationen hamnar på 218 kWh för årsfallet, samt 146 
kWh för 8 månader. Investeringskostnaden blir ungefär 169550 kr.
För uträkningar av värme-, ventilations- och kylbehovet, se bifogad fil [C].

1 år 8 månader
Värme [kWh] 1396 256
Kyla [kWh] 439 439
Ventilation [kWh] 218 146
SUMMA: 2053 841

Tabell 5: Sammanfattning av energianvändning för temperaturreglering och ventilation.
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Bild 3: Resultatdiagram från IDA



Kapitel 4: Elförsörjning
En uppsättning solceller kommer att stå för husets elförsörjning. Då solceller producerar 
mindre el på vintern och mer el på sommaren så är tanken att den totala elproduktionen 
sett över ett år ska vara lika med, eller överstiga den totala elkonsumptionen. Detta 
innebär att solcellerna kommer att producera ett överskott på sommaren, samt ett 
underskott på vintern. Då ett överskott produceras så ska elen säljas till en elleverantör.
För att få en ungefärlig uppfattning om hur mycket el ett givet solcellssystem kommer att 
producera så användes datorprogrammet PVSYST för att simulera solcellssystemet.

4.1 PVSYST
För att kunna simulera husets energitillförsel så behöver PVSYST känna till husets latitud 
och longitud, samt den årliga instrålningen och temperaturen på platsen. Koordinaterna 
togs fram med hjälp av Google Maps. Instrålningsdata togs från SMHI's sida Strång [22]. 
Temperaturdata togs från SMHI's hemsida [23].
Genom att undersöka ritningarna och situationsplanen över huset så kunde en 
tredimensionell modell byggas upp i programmet. Takytan som solcellerna ska placeras på 
är inte vänd direkt mot söder, utan står vinklad. Denna vinkel kallas azimut, och är på 60°. 
Taket är även vinklat i förhållande till marken. Denna vinkel ligger på 30°. Taket har en 
area på ungefär 61 m². Det står även en ek väster om huset som kan skugga solcellerna, 
och därmed minska mängden el de producerar. Ekens placering och storlek uppskattades 
utifrån satellitbilder från Eniro's kartor. Även en del mindre träd förekommer. För att få med 
dessa i beräkningen så lades en generell horisontlinje till.

Då modellen var färdig så valdes solceller med deras respektive växelriktare ut, och 
modellen kunde simuleras.
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Två offerter har fåtts från två olika företag.
Perpetuum Automobile (PPAM)
36 st Solcellsmoduler PPAM Paladmium 240 W poly
36 st aluminiuminfästning Mapab
1 st SMA STP 8000 TL
1 st Sunny Webbox Bluetooth
100 m Solar Kabel 4mm2
4 st MC4 kontakter
Total kostnad: 158500 kr [24].
SW Exergon
36 st Perlight PLM230P-60
1 st SMA STP 8000 TL
Total kostnad: Ungefär 165600 – 207000 kr [25].
För SW Exergon så kunde en exakt siffra inte fås, men priset ligger på ungefär 20 – 25 
kr/W [26].

Efter att simuleringen hade genomförts, så ficks följade resultat:

Total producerad el (kWh)
PPAM 7653
Exergon 7403

Tabell 6: Energiproduktion från solcellssystem.

PPAM's alternativ verkar vara det bästa. Skillnaderna är dock inte så stora, rent 
prestandamässigt. Det ska dock noteras att PPAM's alternativ också är billigare, med en 
kostnad på 158500 kr.
I verkligheten så kommer dock SW Exergon's alternativ att köpas för 90000 kr [18]. Det 
kan därmed finnas möjlighet att pruta ner priset.
Ett altantak på den sydöstra sidan med 30° lutning och täckt med solceller är även 
planerat [18]. Om solcellerna liknar de som ska användas till husets tak så skulle 
energiproduktionen vara högre per kvadratmeter än de på taket. Detta är dock något 
specifikt som ska göras på just detta hus, och då dessutom inga specifika uppgifter finns 
tillgängligt om detta så tas det inte med i detta examensarbete.
Fullständiga rapporter bifogas som Bilaga 7 och 8.
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Kapitel 5: Varmvatten
Den totala mängd energi till varmvatten som en familj på fyra personer använder om de 
duschar 20 minuter per dag ligger på ungefär 3000-4000 kWh per år. Med ett snålspolat 
duschmunstycke så kan detta minskas till ungefär 2000 kWh/år. Detta inkluderar all 
varmvattenanvändning. Det innebär att den dagliga genomsnittliga användningen av 
varmvatten hamnar på ungefär 5,5 kWh. Som förenkling så förutsätts att 
varmvattenbehovet är konstant över hela året [27a].
För att producera varmvatten så ska solfångare med vattentank användas. Det finns två 
solfångare som är intressanta. Den första är det kinesiska företaget Suntask's DAC-H 150 
L och är mycket billig med ett pris på 381 dollar styck (ungefär 2600 kr) [28]. Den andra 
(som tekniskt är väldigt lik DAC-H) säljs av företaget Solar Lab här i Sverige, och kostar 
6400 kr styck [29]. Deras produktspecifikationer kan variera beroende på vilken hemsida 
man tittar på. De mest rättvisande värdena fås från deras produktcertifikat från den 
oberoende certifikatutgivaren Solar Keymark [30]. Det är dessa värden som ska användas 
vid uträkningar [E, F].
Även en eldriven varmvattenberedare på 30 liter ska användas som backup i de fall då 
värmen från solfångarna inte räcker. En varmvattenberedare kostar ungefär 1800 kr [31].

5.1 IAM-modifier
En viktig faktor att ta hänsyn till är den så kallade ”IAM-modifier”. Om solfångarna hade en 
platt kollektoryta så skulle den mängd värme som producerades minska om ljusets 
infallsvinkel minskade. Man kan säga att arean på skuggan som kollektorn kastar på en 
tänkt yta vinkelrät mot det infallande ljuset motsvarar en ”effektiv area” som minskar då 
ljusets infallsvinkel minskar.
Men om kollektorytan inte är platt, utan istället består av en uppsättning vaakumrör, så 
kommer den effektiva arean inte att minska förrän rören börjar skugga varandra. Detta 
innebär att rören tack vare sin runda form passivt kommer att ”följa” solen, till viss del. 
Nedanstående bild illustrerar detta. A, B, C och D är skuggornas area.
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Den faktor som tar hänsyn till detta kallas för IAM-modifier. En solfångare av denna typ har 
två IAM-modifiers som ändras beroende på två olika vinklar. Den så kallade transversella 
vinkeln är den som går tvärs över rören, och den longitudella vinkeln är den som går 
utmed rören. Skulle ljuset falla in från en sådan riktning att infallsvinkeln är en kombination 
av en transversell och longitudinell vinkel (så som oftast är fallet) så är IAM-modifier de två 
separata modifiers multiplicerade.
IAM-modifiers för solfångarna fås från deras certifikat, och redovisas nedan:

Infallsvinkel 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70°
Transversiell 1.01 1.03 1.11 1.25 1.39 1.25 1.08
Longitudinell 1 1 0.99 0.97 0.93 0.85 0.71

Tabell 7: IAM-värden för DAC-H.

Infallsvinkel 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70°
Transversiell 1.02 1.08 1.18 1.34 1.55 1.53 1.46
Longitudinell 1 1 0.99 0.98 0.97 0.94 0.88

Tabell 8: IAM-värden för Solar Lab.

En intressant sak att notera är att terminologin i certifikaten av någon anledning är 
omvänd. Detta spelar dock ingen roll för själva uträkningarna.
Datorprogrammet PVSYST är primärt till för att simulera solceller, och är egentligen inte 
gjort för att simulera solfångare med vaakumrör. Det går dock att använda programmet till 
att få en någorlunda bra uppskattning på hur mycket värme som fås genom att undersöka 
vägen som solen tar över himlen för varje månad, och sedan knyta samman en viss 
azimuth-vinkel med en viss höjd-vinkel. För att de transversella och longitudella 
infallsvinklarna ska vara rättvisande så måste även hänsyn tas till solfångarens azimuth 
och lutning. Kalkylblad med de uträknade IAM-modifiers bifogas [G].

5.2 PVSYST och uträkningar
Det är fyra placeringar av solfångaren som ska undersökas:

1. På den sydöstra väggen med 45° lutning och ett azimuth på -30°.
2. På den sydöstra väggen med 90° lutning och ett azimuth på -30°.
3. På den sydvästra väggen med 45° lutning och ett azimuth på 60°.
4. På den sydvästra väggen med 90° lutning och ett azimuth på 60°.

Det är högst troligt att de sydöstra positionerna är de mest produktiva, då de är mest 
riktade åt söder. Det finns dock inte så mycket plats på väggen där, då det är mycket 
fönster. Det finns däremot massor med plats på den sydvästra väggen.
Ett problem med PVSYST är att infallsvinklarna inte delas upp i transversella och 
longitudella komposanter. Det går att föra in IAM-modifier som en funktion av 
infallsvinkeln, men inte som en funktion av den transversella och longitudella vinkeln. För 
att kringgå detta problem så sattes IAM-modifier till att vara en funktion av den 
transversella vinkeln (med dess tillhörande IAM-modifier multiplicerat med den tillhörande 

25



longitudella vinkelns IAM-modifier). PVSYST kommer då att tro att vinklarna som IAM-
modifier är en funktion av är infallsvinklar, fast de i själva verket är transversella vinklar. 
Infallsvinkeln är ju egentligen en kombination av den transversella och longitudella vinkeln. 
Det innebär att ett litet fel uppstår. Men den maximala höjden som solen någonsin kommer 
att nå på himlen är 55°, så det innebär att den longitudella IAM-modifier kommer att 
variera rätt så lite. Särskilt med tanke på att viss hänsyn även tas till den longitudella IAM-
modifier, eftersom att det är den totala IAM-modifier som sätts som en funktion av den 
transversella vinkeln (och inte bara den transversella IAM-modifiern).
Det ska även noteras att om solfångarens azimuth hade varit noll (om den hade varit vänd 
rakt mot söder) så skulle samma transversella vinkel höra ihop med samma longitudella 
vinkel (solens vandring över himlen är symmetrisk sedd från solfångaren). Men då den har 
ett azimuth som inte är noll så kommer samma transversella vinkel att vara förknippad 
med två olika longitudella vinklar. Felet som uppstår på grund av detta kan minskas genom 
att basera IAM-modifiern på de azimuth-värden för solen då den belyser kollektorn som 
mest. Det innebär att då kollektorn är på den sydöstra väggen så ska IAM-värdena 
baseras på de positioner då solen har ett azimuth mindre än noll (den är på den östra 
delen av himlen) och vice versa.
Ett antal IAM-modifiers som funktion av den transversella vinkeln räknades ut för varje 
månad, kollektorvinkel, samt position. Sedan togs ett årligt medelvärde på IAM-modifier 
som funktion av den transversella vinkeln. Dessa IAM-modifiers ska simuleras på åtta 
olika fall:

1. DAC-H på den sydöstra väggen med 45° lutning.
2. DAC-H på den sydöstra väggen med 90° lutning.
3. DAC-H på den sydvästra väggen med 45° lutning.
4. DAC-H på den sydvästra väggen med 90° lutning.
5. Solar Lab på den sydöstra väggen med 45° lutning.
6. Solar Lab på den sydöstra väggen med 90° lutning.
7. Solar Lab på den sydvästra väggen med 45° lutning.
8. Solar Lab på den sydvästra väggen med 90° lutning.

Då ett fall hade simulerats så togs timvärdena på omgivningstemperaturen och den 
mottagna instrålningen, och klistrades in i ett kalkylblad där uträkningarna utfördes [H]. 
Men för att räkna ut hur mycket värme som tillförs så behövs även en del andra värden. 
Solfångarnas verkningsgrad varierar nämligen enligt följande formel:
η(G(Tm – Ta)) = η0 – a1 (Tm – Ta) / G – a2 (Tm – Ta) ^ 2 /  G
Där η(G(Tm – Ta)) är verkningsgraden med värmeförluster inkluderat.
η0 är verkningsgraden utan förluster, och fås i produktscertifikaten. DAC-H har en 
verkningsgrad på 0,726, och Solar Lab har en verkningsgrad på 0,574.
a1 och a2 beskriver kollektorytans värmeförluster. Även dessa fås från certifikaten. DAC-H 
har ett a1 på 1,668, samt ett a2 på 0,0172. Solar Lab har ett a1 på 1,917, samt ett a2 på 
0,012.
Tm är genomsnittet mellan det inkommande kallvattnets temperatur, och det utgående 
varmvattnets temperatur. Då varmvattnets temperatur uppskattas till 60 grader och 
kallvattnets temperatur uppskattas till 10 grader, så blir Tm följaktligen 35 grader.
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Ta är omgivningens temperatur för varje timme, och fås via PVSYST.
G är den instrålning som kollektorytan tar emot för varje timme. Även denna fås via 
PVSYST.
Från deras Solar Keymark-certifikat så fås även ytan som mottar solinstrålning till 1,40 m² 
för DAC-H, och 1,42 m² för Solar Lab.
De åtta fallen med de genomsnittliga årliga IAM-modifiers gav med denna metod dessa 
resultat:

Solfångare Vinkel Position Årlig producerad 
värme (kWh)

DAC-H 45° Sydöst 1168.8
DAC-H 90° Sydöst 923.1
DAC-H 45° Sydväst 915.9
DAC-H 90° Sydväst 683.6
Solar Lab 45° Sydöst 989.9
Solar Lab 90° Sydöst 798.6
Solar Lab 45° Sydväst 760.8
Solar Lab 90° Sydväst 587.6

Tabell 9: Genomsnittlig värmeproduktion.

Det bästa alternativet är att placera en DAC-H med 45° lutning på den sydöstra väggen. 
Denna vägg har plats för två stycken solfångare. Det ska dock noteras att om ett altantak 
med solceller konstrueras på den sydöstra sidan så kan givetvis inte solfångare placeras 
där.
Skulle fler solfångare behövas så är det lämpligast att placera en DAC-H med 45° lutning 
på den sydvästra väggen. Denna vägg har mycket plats för solfångare.
Dessa två fall togs och simulerades med IAM-värden för varje månad, för att sedan klistras 
in i exceldokumentet där uträkningarna utfördes [I]. Då ficks detta resultat:
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Producerad värme i den sydöstra 
positionen (kWh)

Producerad värme i den sydvästra 
positionen (kWh)

Januari 12.9 8
Februari 29.8 22.6
Mars 85 71.5
April 121.7 109.2
Maj 146.6 126.6
Juni 152 128.8
Juli 143.5 122.7
Augusti 128.6 111.7
September 100.7 91.6
Oktober 49.3 38.2
November 18.9 13
December 12.1 5.9
Summa: 1001.1 849.6

Tabell 10: Månatlig värmeproduktion för DAC-H.

Det ska noteras att inte all värme som solfångaren producerar kan användas. 
Lagringstanken har tjock isolering, så förlusterna därifrån blir troligtvis rätt så små. Men 
förlusterna i rören kan dock inte försummas. Några uppgifter på hur stora rörförlusterna är 
för just DAC-H har inte hittats. Däremot så har en genomsnittlig procent baserad på andra 
solfångare räknats fram till ca 6%. Detta ger en ungefärlig approximation [32]. Dessa 
värden var dock från äldre solfångare, så troligtvis så kommer förlusterna att vara lite 
mindre. Hur mycket mindre är dock svårt att säga.
Det dagliga behovet av varmvatten som måste uppfyllas är 5,5 kWh. Då endast en mycket 
begränsad mängd varmvatten kan lagras i vattentanken så kommer ett överskott av värme 
inte att kunna sparas, utan gå till spillo. Det innebär att även om den uträknade 
producerade mängden varmvatten över året överstiger det årliga behovet, så kan det ändå 
uppstå ett underskott.
Hur många solfångare som bör användas är mer eller mindre subjektivt. Varje solfångare 
som läggs till kommer att bidra mindre till att uppfylla varmvattenbehovet, men ge ett större 
överskott på sommaren. Alltså så kommer varje extra solfångare att vara mindre prisvärd. 
För att täcka hela det årliga behovet så kommer det dock att behövas ett orimligt antal 
solfångare. Ett rimligt kriterium som kan sättas upp är att behovet ska nästan helt uppfyllas 
för 8 månadersfallet. Med två solfångare på den sydöstra väggen och två på den 
sydvästra väggen så fås följande varmvattenproduktion:
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Produktion (kWh) Över/underskott (kWh)
Januari 39.3 -131.2
Februari 98.66 -55.3
Mars 294.2 123.7
April 434 269
Maj 513.6 343.1
Juni 527.8 362.8
Juli 500.3 329.8
Augusti 451.8 281.3
September 361.5 196.5
Oktober 164.5 -6
November 59.9 -105.1
December 33.79 -136.7
Underskott 1 år: -434.3
Underskott 8 månader: -6

Tabell 11: Total värmeproduktion från fyra solfångare.

Med fyra solfångare så uppfylls alltså varmvattenbehovet nästan helt för åtta månader. Det 
fås ett underskott på 6 kWh för åtta månader, samt ett underskott på 434,3 kWh för ett år.
Då en DAC-H kostar 381 dollar (ungefär 2600 kr) styck, så blir kostnaden för fyra DAC-H 
1524 dollar, eller 10400 kr.
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Kapitel 6: Avlopp
Ett kommunalt reningsverk har några nackdelar. En nackdel är att allt slam som genereras 
i Oskarshamn's reningsverk skickas till deponi, istället för att användas i jordbruket [33].
Den största nackdelen är dock att BDT-vattnet (Bad, Dusch, Tvätt) och toalettvattnet är 
blandat. Detta är inte en bra lösning, då dessa två vattensorter har helt skilda egenskaper. 
BDT-vattnet har stor volym, men låg miljöbelastning, under förutsättning att man inte 
använder tvål och tvättmedel med fosfater.
Toalettvattnet innehåller å andra sidan mycket närsalter som kan bidra till övergödning, 
särskilt från urinet. Det mesta av detta rensas bort i reningsverket tillsammans med BDT-
vattnet. Men närsalterna kan även användas i jordbruket som gödning. I ett reningsverk så 
omvandlas det mesta av kvävet till atmosfäriskt kväve, och kan därmed inte utnyttjas. 
Samma sak gäller fosforn. Det tillsätts en kemikalie för att få fosforn att bilda flockar, som 
sjunker ner till botten som slam. Detta slam kan inte användas i jordbruket [5] [18].
Ett bättre alternativ vore då att behandla BDT-vattnet och toalettvattnet separat. BDT-
vattnet, som innehåller små, men varierande mängder kemikalier skulle inte lämpa sig till 
jordbruk, men skulle bara behöva enklare rening. Toalettavfallet som är relativt fritt från 
kemikalier, men innehåller en hel del närsalter skulle kunna användas till gödning.
Men för att kunna behandla de två vattensorterna separat så skulle de aldrig få blandas. 
Om de skulle behöva skickas till ett kommunalt reningsverk så skulle det därför krävas två 
separata rörsystem, vilket skulle bli dyrt. Ett bättre alternativ, både ekonomiskt och ur 
miljösynpunkt, vore att behandla avloppsvattnet på plats.

6.1 Separationstoalett
För att hantera toalettavfall så kan en separationstoalett användas. De kostar ungefär 
6890 kr [34a]. Till denna ska även en ejektortank användas för uppsamling av urin [34b]. 
Den kostar ungefär 1413 kr.
Fördelen med en separationstoalett är att urinen och fekalierna alltid hålls separerade. Det 
innebär att de kan behandlas separat. Detta är viktigt eftersom att fekalier är relativt 
näringsfattiga, så att de kan komposteras, eller förvaras för att sedan användas till 
biogasframställning, medan urin är rikt på närsalter och behöver därför tas om hand för att 
inte orsaka övergödning.
Fördelningen av närsalter visas nedan. Det är intressant att notera att närsaltsbehovet för 
den genomsnittliga mängd vete och ärtor som en person äter på ett år nästan helt uppfylls 
av det som vi människor utsöndrar över ett år. Det skulle med andra ord vara mycket 
ekonomiskt att använda urin och fekalier som gödningsmedel istället för att rena det i ett 
reningsverk.
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Viktigaste 
närsalter

Urin 500 liter Fekalier 40 liter Totalt Närsaltbehov för 
210 kg vete och 
40 kg ärtor

Kväve 4 kg 0,6 kg 4,6 kg 4,6 kg
Fosfor 0,35 kg 0,25 kg 0,6 kg 0,7 kg
Kalium 0,9 kg 0,4 kg 1,3 kg 1,3 kg
Total mängd 5,3 kg 1,2 kg 6,5 kg 6,6 kg

Tabell 12: Närsaltsinnehåll i urin och fekalier. Dessa siffror är baserade på den årliga  
genomsnittliga produktionen för en person. Notera att närsaltsbehovet för en årlig användning av  
vete och ärtor nästan helt uppfylls.
Källa: [35], [Bilaga 9]
Urinet som hamnar i vattentanken kan användas för privat odling, eller ges till en bonde. 
Om The Circle Resort skulle spara urinet som produceras så skulle en bonde kunna spara 
och tjäna en hel del pengar. Det ska dock noteras att urinet måste förvaras i 2-3 månader 
innan det kan spridas på åkrarna, för att garantera smittfrihet.
Förutom kväve, fosfor och kalium så innehåller toalettavfallet flera andra viktiga närsalter, 
bland annat kalcium, svavel och bor. Den totala mängden närsalter som vi utsöndrar per år 
blir därmed ungefär 8 kg. Konstgödsel kostar ungefär 12 kr/kg. Därmed så är våra 8 kg 
alltså värda ungefär 96 kr. Till detta ska tilläggas att det kostar ungefär 230 kr/person att 
rena närsalterna från tanken där de lagras. Om bonden får denna summa så blir alltså den 
totala inkomsten ungefär 330 kr/person (326 kr). En hektar kan ta emot växtnäring från 
ungefär 30 personer, om skörden är god. Inkomsten för att samla in närsalterna blir 
därmed ungefär 9900 kr/ha. Detta är mer än vad själva skörden ger [Bilaga 9].

6.2 BDT-rening
För att hantera BDT-vattnet så kan en värmeisolerad fyrkammarbrunn användas. Bakterier 
och virus avdödas mycket mer effektivt vid en temperatur på över 20 °C, än vid vanlig 
marktemperatur på ungefär 5 °C. Därför så ska temperaturen helst hållas vid ungefär 
denna nivå. Då fyrkammarbrunnen är värmeisolerad och BDT-vattnet har en temperatur 
på ungefär 30-35 °C så behövs ingen annan form av uppvärmning [35]. I slamavskiljaren 
så kommer den genomsnittliga temperaturen att minska till ungefär 25 °C. Den ungefärliga 
mängd virus som finns kvar efter en given tidsperiod och temperatur illustreras nedan 
[Bilaga 10].
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Vattnet kommer långsamt att gå igenom fyra olika kammare, medan partiklar i vattnet faller 
ner till botten. Sedan så kommer vattnet att spridas ut i marken via ett infiltrationsrör.
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Bild 6: Antalet viruspartiklar i slamavskiljaren beroende på temperaturen.
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Bild 7: Slamavskiljare i form av en fyrkammarbrunn.



Om träd planteras utmed röret så kommer närsalterna i vattnet att tas upp av träden. De 
renar därmed vattnet ytterligare, och förhindrar övergödning från att ske.
Reningssystemet med en fyrkammarbrunn är det som faktiskt kommer att användas för 
fritidshuset. Men systemet har dock ett problem: Det finns inte på marknaden. 
Fyrkammarbrunnen som ska användas kommer att vara specialbyggd. Därför så kan 
alternativet IN-DRÄN användas istället.

6.3 IN-DRÄN Plus Infiltration 5, BDT
IN-DRÄN är en specialkonstruerad infiltrationsbädd som grävs ner i marken. Den består 
av ett antal fack som omväxlande är öppnade uppåt respektive neråt. Mellan facken sitter 
en textilduk, där bakterier etablerar en biohud.. BDT-vattnet som tillförs ovanifrån rinner 
ner i de uppåtvända facken och filtreras sedan igenom textilduken och biohuden ut till de 
neråtvända facken, som även tillför luft. Från be neråtvända facken rinner vattnet ut i 
marken, där ytterligare en biohud etablerar sig så småning om. Liksom i ett reningsverk, 
så kommer det mesta av kvävet här att gå upp i atmosfären, men då det är urinet som 
innehåller större delen av kvävet och BDT-vattnet bara innehåller mindre mängder så blir 
spillet betydligt mindre [36a].
Priset för ett paket av typ IN-DRÄN Plus Infiltration 5, BDT ligger på ungefär 25000-35000 
kr för själva materialet. Den slutgiltiga summan beror på husets förutsättningar. En 
uppskattning är att det slutar på 50000 kr.

6.4 Rening
Det används tre mått på hur bra en reningsanläggning renar vattnet. BOD7, Kväverening 
och Fosforrening. BOD är en förkortning av ”Biological Oxygen Demand”, och är mängden 
löst syre i vattnet som förbrukas vid biologisk nedbrytning, vilket kan ses som ett 
ungefärligt mått på organiska föroreningar i vattnet. BOD mäts i milligram syrgas per liter. 
7:an avser att det är mängden syre som förbrukas under 7 dygn som anges [37a].
Tabellen nedan visar hur bra tre olika reningssystem renar: Ett konventionellt reningsverk 
[37b], en fyrkammarbrunn [38] samt ett IN-DRÄN-system [36b].

BOD7 Totalkväve Totalfosfor
Kommunalt reningsverk 95.00% 60.00% 95.00%
Fyrkammarbrunn 98.00% 60.00% 75.00%
Slamavskiljare och markbädd med 
IN-DRÄN 

97.00% 69.00% 75.00%

Tabell 13: Jämförelse mellan olika reningsmetoder.

IN-DRÄN är säme på fosforrening än ett kommunalt reningsverk. Men då det mesta av 
fosforet finns i urinen och IN-DRÄN systemet bara ska rena BDT-vattnet så kommer 
fosforutsläppen ändå att bli mindre.
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Kapitel 7: Ekonomi
7.1 Sälja Solel
En del elbolag tillämpar nettodebitering. Detta innebär att den förbrukade elen som har 
tagits från nätet kvittas mot den producerade elen som har utmatats till nätet under en 
given tidsperiod, till exempel månadsvis eller årsvis. Skatteverket anser att detta är 
olagligt, då de anser att energiskatt ska betalas på all levererad energi. Lagstiftning om 
nettodebitering är dock på väg. Fördelen med nettodebitering är att man får full 
kompensation för producerad el [39].
Nettodebitering är dock inte alltid tillämpbart i detta fall. Det är nämligen ofta ett krav att 
man måste vara nettokonsument över ett år, eller att man ligger inom företagets energinät. 
Därför så är möjliga köpare rätt så begränsat. Vallentuna AB har visat intresse för att ingå i 
ett avtal om mikroproduktion [Se bilaga 11]. De tillämpar nettodebitering på månadsbasis. 
De köper även ett överskott av el för Nordpool's spotpris minus 1 öre, samt säljer el för 
Nordpool's spotpris plus 2,5 öre. Man ska dock helst vara nettokonsument över året, 
annars så ska en omförhandling ske. Vad denna omförhandling resulterar i är givetvis 
mycket svårt att säga, men för beräkningarna så kommer det antas att de förblir 
desamma.
Ett annat alternativ är att helt enkelt sälja överskottselen till ett elbolag. Om man är elkund 
i Telge Energi så kan man sälja överskottselen för 1,5 kr/kWh om man har beviljats statligt 
solcellsstöd, respektive för 2,5 kr/kWh om man inte har beviljats statligt stöd. Detta gäller i 
fem år [39] [40a] [41].
Det finns givetvis även fler elbolag som är villiga att köpa egenproducerad el. Falkenberg 
Energi är ett exempel, men man måste då vara nettokonsument och elkund hos dom. 
Dessutom så erbjuder de endast 1 kr/kWh, så de är inte lika bra som Telge [42].

7.2 Elcertifikat
Om man är producent av el så kan man få elcertifikat. Det är ett system som kom till för att 
uppmuntra förnyelsebar energi, och drivs av Energimyndigheten och Svenska Kraftnät. 
Systemet innebär att en producent av förnyelsebar energi får ett elcertifikat för varje 
producerad MWh el. Producenten kan sedan sälja certifikatet till en elleverantör, och 
därmed tjäna pengar, både genom att sälja själva elen och certifikaten. Elleverantörer är 
skyldiga att köpa en viss mängd elcertifikat baserat på sin elförsäljning och elanvändning. 
Detta ser till att det finns en efterfrågan på elcertifikat på marknaden. Den extra kostnaden 
för elleverantören fördelas på kunderna i förhållande till deras årliga elanvändning [4d].

7.3 Solcellsstöd
Det är möjligt att få upp till 45% av kostnaden för solcellssystemet betalt av staten. Detta 
stöd kom till för att uppmuntra investeringar i solceller. De avsatta pengarna för detta syfte 
är dock begränsade, så det finns inga garantier att man får något stöd. Dessutom så gäller 
stödet i nuläget bara nätanslutna solcellssystem som slutförs senast den 31 december 
2012. En förlängning av stödet är förhoppningsvis på väg [4e]. 
Då det valda solcellssystemet kostar 158500 kr, så skulle kostnaden med solcellsstöd 
sjunka till 87175 kr.
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7.4 Uträkning
För att räkna ut hur lönsamt det är att investera i ett hushåll av denna typ så användes ett 
excelblad, där uträkningarna utfördes. De redovisas i bifogade filer [J]. Då priserna i 
Vallentuna's alternativ baseras på Nordpool's spotpris, så behövs ett värde på detta. Det 
varierar från år till år, och till och med från timme till timme. Dessutom så har Sverige från 
och med November 2011 varit indelat i fyra olika elområden, där fritidshuset ligger i 
område 3. Detta innebär att det bara finns rättvisande värden från och med det datumet. 
Det genomsnittliga priset sedan November 2011 har legat på ungefär 0,29 kr/kWh [43]. 
Denna siffra är dock inte relevant, då elpriset förutspås att stiga dramatiskt framöver. En 
mer rimlig siffra är 1,25 kr/kWh [18]. Detta värde förutsätter att elpriserna kommer att höjas 
en hel del, då priserna blir mer som i övriga Europa.
Det finns även ett antal andra värden som måste definieras för att avgöra lönsamheten:
Inflation: Värdeminskning. För dessa uträkningar så används energimyndighetens värde 
på 1,5 %.
Nominell energiprisökning: Hur mycket energipriset ökar från år till år. Även här används 
energimyndighetens värde på 5,5 %.
Degradering: Solceller blir lite ineffektivare med tiden. Energimyndigheten räknar på att 
de degraderar med ungefär 0,1 % per år.
Produktion: Produktionen är det som solcellerna producerar över året. Den årliga 
produktionen ligger på ungefär 7652 kWh.
Konsumption från solcellerna: Detta är inte samma sak som husets totala 
energikonsumption, då en del måste köpas in då solcellerna inte producerar tillräckligt. En 
grov uppskattning på hur mycket som används direkt från solcellerna kan utläsas från 
tabellen nedan:
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Producerad el 
[kWh]

Konsumerad 
el [kWh]

Konsumerad 
el från 
solcellerna 
[kWh]

Inköpt  el 
[kWh]

Såld el [kWh]

Januari 115 747 115 632 0
Februari 260 539 260 279 0
Mars 672 375 375 0 297
April 955 259 259 0 696
Maj 1166 229 229 0 937
Juni 1183 364 364 0 819
Juli 1076 345 345 0 731
Augusti 903 333 333 0 570
September 719 262 262 0 457
Oktober 369 280 280 0 89
November 151 486 151 335 0
December 83 668 83 585 0
Totalt: 7652 4887 3056 1831 4596

Tabell 14: Inköpt och såld el.

Den konsumerade elen från solcellerna blir alltså 3056 kWh för årsfallet, och 2447 kWh för 
åtta månader.
Såld el: Från tabellen så kan det utläsas att den sålda elen för årsfallet blir 4596 kWh, och 
för åtta månader så blir det 5205 kWh.
Investering: Summan av investeringskostnaden för solcellspaketet, värmepumparna, 
vitvarorna, och allt annat som behöver köpas in för att minska energianvändningen. Detta 
värde avrundas till 436000 kr utan solcellsstöd, samt ungefär 365000 kr med solcellsstöd.
Investeringskostnad för elcertifikatmätning: Kostnaden för utrustningen som mäter 
elcertifikat. Från Rejlers Energitjänster AB så kostar denna ungefär 3100 kr [44]. Då detta 
är en investeringskostnad så adderas den med investeringskostnaden i uträkningarna. 
Den totala investeringskostnaden kommer alltså att bli 439100 kr utan stöd, samt 368100 
kr med stöd.
Kvittad Elcertifikat: Den del av energipriset som är elcertifikat som man slipper att betala. 
Baserat på Svensk Energi's hemsida så uppskattas denna till 0,06 kr/kWh [45a].
Kvittad nätöverföring: Den nätöverföringsavgift som man slipper att betala. Baserat på 
Svensk Energi, så uppskattas denna till 0,15 öre/kWh [45b].
Kvittad energiskatt: Skatten på elen. Den är enligt Vattenfall ungefär 0,29 öre/kWh [27b]. 
Elcertifikatmätning: Kostnaden för att mäta för att få elcertifikat. Baserat på Rejler's 
energitjänster så är denna kostnad ungefär 1500 kr/år.
Elcertifikat: Den summa pengar man får för varje MWh el som man producerar. Baserat 
på Ceasar Elcertifikat så är det genomsnittliga certifikatpriset per MWh ungefär 198,9 kr 
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för perioden 25 November 2011 till 25 November 2012. Detta innebär att priset per kWh 
hamnar på ungefär 20 öre/kWh [46].
Nätnytta: Ersättning för att den inmatade produktionen avlastar elnätet. Någon bra siffra 
på denna kunde inte hittas, men baserat på flera mindre hemsidor så tycks 
storleksordningen ligga på ungefär 4 öre/kWh.
Kalkylränta: Energimyndigheten använder en kalkylränta på 6 %.
Minskad energianvändning: Det minskade energibehovet tack vare alla energieffektiva 
system. Elanvändningen för ett år är avrundat uppåt ungefär 4900 kWh, och för åtta 
månader ungefär 2500 kWh. För en genomsnittlig villa med direktverkande el på 149 m² 
så är det årliga energibehovet ungefär 23980 kWh. Av detta så utgör uppvärmningen 
13480 kWh (90,5 kWh/m²). Då detta fritidshus har en area på ungefär 161 m² så innebär 
detta ett uppvärmningsbehov på 14570 kWh. Alltså en total årlig energianvändning på 
25070 kWh. Då huset är energianpassat så att bara 4900 kWh behövs så innebär detta en 
årlig minskad elanvändning på 20170 kWh. För fallet med åtta månader så är det inte lika 
rakt på sak att räkna ut den minskade elanvändningen, på grund av att värmebehovet är 
större på vintern. För att ändå få en uppskattning, så kan fritidshusets värmebehov för ett 
år jämföras med behovet för åtta månader. Det kan sedan antas att förhållandet är 
desamma för en genomsnittlig villa. Då en genomsnittlig villa med area som detta 
fritidshus behöver ungefär 14570 kWh (alltså 90,5 kWh/m²) till uppvärmning för ett år, och 
fritidshuset behöver ungefär 4,8 gånger mer värme för årsfallet jämfört med fallet för åtta 
månader, så kan värmebehovet för ett vanligt hus för åtta månader uppskattas till ungefär 
3035 kWh (18,85 kWh/m²). Den övriga elanvändningen blir 10500 * 8 / 12 = 7000 kWh. Då 
dessa två värden adderas så fås den totala användningen för en vanlig villa under en 
åttamånadersperiod till ungefär 10035 kWh. Alltså en besparing på 7535 kWh [4a].
Det är dock viktigt att notera att denna besparing är i jämförelse med hus med 
direktverkande el. Ett värmebehov på 13480 kWh eller 14570 kWh med direktverkande el 
skulle bli mycket dyr. Många hus använder istället pellets, olja, fjärrvärme eller andra 
uppvärmningsformer som är billigare i drift. 
För varje av de två alternativen av elavtal, så finns det även fyra variationer:

1. Användning av fritidshuset i ett år med solcellsstöd.
2. Användning av fritidshuset i ett år utan solcellsstöd.
3. Användning av fritidshuset i åtta månader med solcellsstöd.
4. Användning av fritidshuset i åtta månader utan solcellsstöd.

Detta innebär att det totalt kommer att behövas åtta olika uträkningar. Av dessa så ska den 
med kortast payback-tid, eller störst NPV-värde väljas för fallet med åtta månader 
respektive ett år.
Det finns fyra olika sätt som det går att spara, eller tjäna pengar på att producera och sälja 
sin egen el.

1. Att producera viss el själv, så att man inte behöver köpa lika mycket el. I 
excelbladet så representeras denna av ”Real undvikt köpt el”.

2. Pengar från elcertifikat. Denna heter i excelbladet ”real elcertifikatförsäljning”.
3. Själva säljandet av överskottet. Denna heter ”real elförsäljning”.
4. Den minskade elanvändningen, tack vare alla energieffektiva system. Denna 

representeras av ”Besparing för mindre elanvändning”.
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Den totala besparingen plus den totala intjänade summan pengar utgör den totala 
lönsamheten.

7.5 Alternativ Vallentuna
Den el som säljs till Vallentuna är den producerade elen minus den konsumerade elen för 
varje månad. Notera att det därmed inte spelar någon roll om den producerade elen 
faktiskt används till huset, eller matas in på nätet. Produktionen och konsumptionen kvittas 
helt enkelt bara mot varandra. Därmed så kommer följande överskott att uppstå:

Kvittat elöverskott för 8 
månader [kWh]

Kvittat elöverskott för 1 år 
[kWh]

Januari 115 -632
Februari 260 -279
Mars 297 297
April 696 696
Maj 937 937
Juni 819 819
Juli 731 731
Augusti 570 570
September 457 457
Oktober 89 89
November 151 -335
December 83 -585
Totalt mängd kvittat 
överskott:

5205 2765

Total mängd inköpt el: 0 1831

Tabell 15: Nettoöverskott av el.

Notera att för åtta månader så kommer all el som behöver tas från nätet att kvittas mot den 
producerade elen, så att inte någon el behöver köpas. Det blir alltid ett överskott. Detta 
överskott säljs för Nordpool's spotpris minus 1 öre.  För årsfallet så behöver el ibland 
köpas in för Nordpool's spotpris plus 2,5 öre. Detta innebär att lönsamheten blir som 
följande:

Payback-tid [år] NPV-värde
8 månader utan stöd 11.1 160383
8 månader med stöd 9,9 231383
1 år utan stöd 7 583966
1 år med stöd 6 654966

Tabell 16: Vallentuna's lönsamhet.
Både för alternativet med åtta månader och ett helt år så är det bäst med stöd. Detta är 
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rätt så självklart för Vallentuna. För Telge däremot så är det inte självklart.

7.6 Alternativ Telge
Telge erbjuder att köpa solel för 1,5 kr/kWh om man har fått solcellsstöd, och 2,5 kr/kWh 
om man inte har fått solcellsstöd. Detta gäller i fem år. Det antas att detta kan förlängas i 
dessa beräkningar.
En viktig sak att notera här är att då Telge's pris inte baseras på Nordpool's spotpris så 
kommer inte prisökningen som sker där att ha någon effekt. Detta innebär att inflationen 
kommer att se till att det faktiska värdet av säljpriset minskar med tiden.
En annan viktig sak att notera är att Telge inte säljer el för Nordpool's spotpris. Det 
genomsnittliga elpriset från år 2005 har varit ungefär 41 öre/kWh. Detta är då enbart 
elpriset, och inkluderar inte skatter. Men då elpriserna förutspås att stiga så är denna siffra 
irrelevant. Därför så används elpriset 1,25 kr/kWh här också. Med värdena i denna 
uträkning så blir därmed det totala elpriset det första året ungefär 2,19 kr/kWh [40b].

Payback-tid [år] NPV-värde
8 månader utan stöd 10.2 179914
8 månader med stöd 9.9 180094
1 år utan stöd 6.4 642716
1 år med stöd 5.8 651297

Tabell 17: Telge's lönsamhet.

7.7 I förhållande till bankränta
Det kan vara intressant att undersöka hur lönsamt det skulle vara att investera i solceller 
istället för att sätta in pengarna på banken och få ränta. Om man räknar med en bankränta 
på 3 % [18] och endast räknar med själva solcellssystemet, dess försäljning, den undvikta 
köpta elen samt elcertifikatinkomsterna (och därmed inte alla energieffektiviseringar som 
har gjorts) så måste det fortfarande även vara känt hur mycket energi som används för 
varje månad. För ett hus av samma storlek som inte är energianpassat så används 
ungefär 25070 kWh/år, varav uppvärmning står för 14570 kWh. All energianvändning 
förutom uppvärmning kan fördelas jämnt över perioden. För att få en grov uppskattning på 
hur mycket värme som används varje månad så kan det antas att 
uppvärmningsfördelningen är jämförbar med den då huset är energianpassat. Den 
fördelningen fås i sin tur från resultatfilen från IDA (Bild 3). Fördelningen redovisas nedan:
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Månad Uppvärmningens fördelning för det 
energieffektiviserade huset, 1 år [%]

Värmeförbrukning för vanligt hus, 1 år

Januari 25,4 3700,8

Februari 18,2 2651,7

Mars 11,6 1690,1

April 2,8 408

Maj 0,6 87,4

Juni 0 0

Juli 0 0

Augusti 0 0

September 0,5 72,9

Oktober 5,4 786,8

November 13,5 1967

December 22 3205,4

SUMMA 100 14570,1

Tabell 18: Uppskattat uppvärmningsbehov för ett hus på 161 m² med direktverkande el.

Då detta adderas med den övriga elanvändningen, så kan det sedan räknas ut hur mycket 
el som man slipper köpa, samt hur mycket som man kan sälja.

Producerad el 
[kWh]

Konsumerad 
el [kWh]

Konsumerad 
el från 
solcellerna 
[kWh]

Inköpt  el 
[kWh]

Såld el [kWh]

Januari 115 4575,8 115 4460,8 0
Februari 260 3526,7 260 3266,7 0
Mars 672 2565,1 672 1893,1 0
April 955 1283 955 328 0
Maj 1166 962,4 962,4 0 203,6
Juni 1183 875 875 0 308
Juli 1076 875 875 0 201
Augusti 903 875 875 0 28
September 719 947,9 719 228,9 0
Oktober 369 1661,8 369 1292,8 0
November 151 2842 151 2691 0
December 83 4080,4 83 3997,4 0
Totalt: 7652 25070,1 6911,4 18158,7 740,6

Tabell 19: Inköpt och såld el för ett ej energianpassat hus.

Ytterligare en sak att räkna med är att till skillnad från att sätta in pengar på banken, så 
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kommer solcellernas värde att försvinna över tid, då de inte kan säljas för inköpspriset när 
som helst. Därför så måste deras kostnad skrivas av över en period. Solcellers livslängd är 
minst på 25 år, så detta används som avskrivningstid.
Därmed så kan det nu räknas ut hur stor räntan kommer att bli om man bara räknar med 
själva solcellssystemet. De fyra bästa alternativen från de ovanstående beräkningarna 
redovisas nedan:

Alternativ Investerings-
kostnad [kr]

Intjänad 
summa efter 
1 år [kr]

Ränta 
första 
året

Intjänad summa 
efter 25 år [kr]

Genomsnittlig
ränta (25 år)

Insättning på 
bank, utan 
stöd

161600 4848 3.00% 176754,5 3.00%

Insättning på 
bank, med 
stöd

94180 2825,4 3.00% 103012 3.00%

Telge utan 
stöd, 8 
månader

161600 12164,5 7.50% 547447 6.10%

Telge utan 
stöd, 1 år

161600 11643,7 7.20% 564503,8 6.20%

Vallentuna 
med stöd, 8 
månader

94180 12905 13.70% 623173,1 8.50%

Vallentuna 
med stöd, 1 
år

94180 13277,8 14.10% 639160,5 8.56%

Tabell 20: Ränta på solceller för ett ej energianpassat hus.

I samtliga fall så är räntan högre än bankräntan. Detta är i jämförelse med ett hus av 
samma storlek som använder direktverkande el, och tar endast med solcellerna som 
investering. Huset som detta examensarbete beträffar kommer dock även att investera i 
energieffektiviserande åtgärder, så räntan kommer inte att stämma överens med tabellen 
ovan. Om det antas att hela investeringskostnaden har en avskrivningstid på 25 år så ser 
motsvarande tabell för huset ut så här:
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Alternativ Investerings-
kostnad [kr]

Intjänad 
summa efter 
1 år [kr]

Ränta 
första 
året

Intjänad summa 
efter 25 år [kr]

Genomsnittlig
ränta (25 år)

Insättning på 
bank, utan 
stöd

439100 13173 3.00% 480278 3.00%

Insättning på 
bank, med 
stöd

368100 11043 3.00% 402620 3.00%

Telge utan 
stöd, 8 
månader

439100 21366,3 4.87% 861943,1 4.44%

Telge utan 
stöd, 1 år

439100 45391,7 10.34% 1882181,9 6.89%

Vallentuna 
med stöd, 8 
månader

368100 16593 4.51% 948319,5 5.23%

Vallentuna 
med stöd, 1 
år

368100 39255,5 10.66% 1876140,2 7.50%

Tabell 21: Ränta för ett energianpassat hus.

Det ger alltså alltid en högre ränta att energianpassa huset än att sätta in pengarna på 
banken och få en ränta på 3 %. Det ska dock noteras att räntan blir högre i tre av fyra fall 
om man bara investerar i solcellerna. Undantaget är Telge, utan solcellsstöd då huset är 
bebott året runt. Det är dock viktigt att inse att även fast räntan blir högre, så gäller det för 
alla fyra fallen att den intjänade summan pengar alltid är betydligt större om man inte bara 
köper solceller, utan även energianpassar.

7.8 Resultat
Det bästa alternativet då inget solcellsstöd fås tycks vara Telge. Både om man tittar på 
payback-tiden och NPV-värdet. För fallen med stöd så verkar dock Vallentuna vara det 
bästa alternativet, även fast payback-tiden kan bli lite längre, och NPV-värdet bara är 
marginellt högre för årsfallet. Skillnaden i payback-tid är dock liten, och ett högre NPV-
värde innebär att det blir mer lönsamt på sikt.
Det kan tyckas märkligt att det är mer lönsamt att bo i huset (och därmed använda ström) 
över hela året istället för bara åtta månader. Anledningen till detta är att mer el sparas i 
förhållande till hur mycket som skulle ha används över samma tidsperiod. 
Energieffektiviseringen kommer alltså till nytta även på vintern.
Det ska även noteras att priserna troligtvis kan prutas ner. Även mängdrabatt kan troligtvis 
fås till The Circle Resort. Detta innebär att det kan vara ännu mer ekonomiskt lönsamt än 
vad det förefaller i dessa uträkningar.
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Kapitel 8: Utvärdering
Att kontrollera hur systemet har utfört efter till exempel ett år är i de flesta fall rätt så enkelt. 
Eltillförseln som solcellerna producerar fås från växelriktaren. Subtraherar man den 
mängden el som har sålts över ett år från den producerade mängden, så fås den mängden 
av själva solelen som huset har konsumerat över året. Detta, plus den inköpta elen från då 
solcellerna inte räcker till ger husets totala elanvändning över året. Sedan så går det att få 
värmetillförseln från värmepumparna. Subtraheras värmetillförseln från den konsumerade 
elen så fås även hushållselen.
Det renade vattnet från slamavskiljaren kan ett prov tas på, som kan skickas till ett labb för 
kontroll.
Varmvattnet är lite svårare att kontrollera. Ett sätt att kontrollera om varmvattentillförseln 
har varit tillräcklig är att helt enkelt fråga de boende om de har behövt använda 
varmvattenberedaren mycket.

43



Kapitel 9: Slutsats
Ett fritidshus utrustat med systemen som har rekommenderats i detta examensarbete kan 
minska den totala energianvändningen till ungefär 4900 kWh/år för årsfallet, samt 2500 
kWh/år för fallet med åtta månader. Då ett vanligt genomsnittligt hus på 161 m² med 
direktverkande el beräknas förbruka 25070 kWh över ett år, samt 10035 kWh för åtta 
månader, så innebär detta en årlig minskning på ungefär 20170 kWh, respektive 7535 
kWh. Investeringskostnaden för samtliga system blir ungefär 439100 kr utan solcellsstöd, 
samt 368100 kr med solcellsstöd. I dessa priser så är prutningar och mängdrabatter inte 
medräknade, så priset kan bli betydligt lägre.
Solcellerna beräknas kunna producera ungefär 7653 kWh per år, och kan uppfylla en stor 
del av energibehovet över året, och även generera ett överskott. Om statligt solcellsstöd 
kan fås så är det bäst att ingå avtal om mikroproduktion med Vallentuna energi, som 
tillämpar nettodebitering. För fallet med åtta månader så innebär det en payback-tid på 9,9 
år och ett NPV-värde på 231383 kr. För fallet med ett år så blir motsvarande siffror ungefär 
6 år samt 654966 kr.
Om solcellsstöd inte kan fås så är det bättre att ingå avtal med Telge Energi. Då blir 
payback-tiden och NPV-värdet för åtta månader 10,2 år respektive 179914 kr. För årsfallet 
så blir motsvarande siffror 6,4 år respektive 642716 kr.
Med hjälp av en separationstoalett så kan närsalterna i urinet och fekalierna tas om hand 
för jordbruk. En bonde som tar tillvara på närsalterna skulle tjäna ungefär 330 kr/person, 
eller 9900 kr/hektar. Skulle användandet av separationstoaletter bli utbrett, så skulle en hel 
del pengar och resurser kunna sparas.
BDT-vattenreningen kan skötas av ett IN-DRÄN infiltrationssystem. Detta system renar 
vattnet bättre än ett kommunalt reningsverk på alla sätt förutom fosforreningen. Den mesta 
fosforn finns dock i urinet, så utsläppen kommer ändå att vara mindre än från ett 
kommunalt reningsverk. Om träd planteras runt biobädden så kan en stor del av de utläkta 
närsalterna dessutom tas upp av träden.
Varmvattenbehovet kan till större delen tillgodoses med hjälp av fyra solfångare. Det som 
inte kan tillgodoses med solfångarna kan en eldriven varmvattenberedare tillgodose.
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Kapitel 10: Diskussion
Det är viktigt att notera att alla framräknade värden är ungefärliga uppskattningar. Det är 
många faktorer som spelar in när det gäller både energianvändning och priser. Ett 
exempel på detta är att vädret varierar, och därmed varierar även solcellernas produktion 
och husets värmeförluster. Därför så ska detta arbete endast ses som en generell 
vägledning.
Det är även värt att notera att de flesta antagna värdena baseras på ett uppskattat 
genomsnitt. En familj kan mycket väl förbruka mer eller mindre energi. På grund av 
examensarbetets natur så går det inte att göra något annat än generella uppskattningar.
Det kan dock sägas att med tanke på siffrorna ifrån den ekonomiska analysen, så verkar 
det vara rätt så lönsamt att energi- och miljöanpassa ett hus, i alla fall om man bor där 
över hela året. Detta gäller både för husets ägare, klimatet, och samhället i stort. Särskilt 
om man räknar med användandet av närsalter för jordbruket, vilket skulle göra jordbruket 
betydligt mer lönsamt, och dessutom spara på resurser.
Varför det därför inte är mer populärt att energianpassa hus är nog mest en vanesak, och 
att det inte finns tillräckligt med kunskap om detta. Folk känner helt enkelt inte till vad som 
kan göras för att minska energianvändningen. Det har troligtvis också att göra med 
investeringskostnaden. En framtida studie som skulle kunna göras är därför att studera 
den ekonomiska lönsamheten i att lägga till några komponenter i taget, istället för att 
fullständigt energianpassa ett hus direkt. Det skulle givetvis i längden bli mindre lönsamt 
att energianpassa ett hus stegvis, men investeringskostnaden skulle bli fördelad över en 
längre tidsperiod, och därmed bli mer ekonomiskt tillgänglig, även om man inte direkt är 
villig att betala alla kostnader som behövs.
Det ska även noteras att då tekniken utvecklas, så blir systemen hela tiden billigare, 
särskilt solcellerna. Det kommer därför att bli mer och mer lönsamt att investera i att 
energianpassa hus. Förhoppningsvis så kommer vi därför att få se mer och mer 
energianpassade hus i framtiden.
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Bilaga 9

Lantbrukare; ta hand om human växtnäring och tjäna en miljon om året 
Vi vet alla att råvarorna för tillverkning av konstgödsel börjar sina redan inom några mans-åldrar. 
Dessbättre finns en källa som aldrig sinar, nämligen oss själva. Och som väntat räcker den för att 
gödsla den areal som krävs för att odla de 250 kg mat var och en varje år behöver:

    Närsalt Urin   Fast  Totalt Gödsling av
  500 l material 210 kg vete

  40 l  40 kg ärtor
    ________________________________________ 
    Kväve    4,0    0,6     4,6       4,6  kg
    Fosfor    0,35    0,25     0,6       0,7   ”
    Kalium    0,9    0,4     1,3       1,3   ”
    ________________________________________
    Totalt    5,3    1,2     6,5       6,6  kg
     ________________________________________

Källor: SNV 4425 samt Gödslingsråd i www.  
Yara. se. för 7,5 ton/ha.

I schemat ingår också baljväxter, dels därför att vi behöver deras proteiner, men också därför de inte 
kräver  kvävegödsling.  Våra  närsalter  innehåller  ytterligare  ett  tjugotal  viktiga  ämnen  såsom 
kalcium, svavel, bor, mangan, magnesium, kobolt, krom, selen etc. Den totala mäng-den närsalter 
ökar därigenom till ca 8 kg/person. Halten tungmetaller är låg, särskilt i urin. 

Idag kostar konstgödsel upp emot 12 kr/kg, och våra 8 kg är alltså värda 100 kr. Att rena våra 
närsalter från exempelvis sluten tank kostar förutom transporten i Uppsala 230 kr/person, en summa 
som nu lantbrukaren skall få. Bondens inkomst är alltså 100 + 230 = 330 kr/person. Om skörden är 
goda 7,5 ton/ha kan ett hektar ta emot växtnäring från 30 personer. Inkomsten blir då 30 x 330 = ca 
10 000 kr/ha eller närmare 1 miljon för 100 ha. Detta är till och med mer än vad skörden ger.

Det finns flera ekologiska system, de flesta byggda på separation av urin och fast material i  
toalettstolen. Det finns också ett nyutvecklat system med en konventionell toalett som bara spolar 7 
l/person och dag. Här avskiljs det fasta materialet i en tvåkammarbrunn medan urin och spolvatten 
fortsätter till en uppsamlingstank. På sin väg genom slamavskiljaren tar vatt-net också med sig den 
växtnäring som läcker ut från det grova materialet så att all växtnäring finns i uppsamlingstanken. 
Växtnäringen bör lagras i vatten; vid torr hantering förloras 70 %. 

Två till  tre  gånger  om året  körs  innehållet  i  uppsamlingstanken till  bondens urinbrunn.  Här 
förvaras  det  under  2-3  mån  före  spridning,  för  att  garantera  smittfrihet.  Det  fasta,  men  nu 
närsaltfattiga,  materialet  i  slamavskiljaren  får  däremot  ansamlas  under  3-4  år  och  används  för 
produktion av biogas. Resultatet är full återvinning av växtnäring och noll patogena bakterier. 

Investeringskostnaderna är mycket låga: 10 000 – 20 000 kr per hushåll, beroende på system och 
antal boende. Driftskostnaderna är också låga: 700 – 1 500 kr/år och hushåll 

Om en  lantbrukare  vill  sträva  efter  ett  kretsloppssystem bör  man dels  pröva  det  själv  samt 
kontakta sin kommun och be dem satsa på ett litet bostadsområde om kanske 40 hus som anknyts 
till gården. Och har man väl lyckats i ett projekt kan försöken utvidgas till att omfatta alla de cirka 1 
miljon fastigheter som saknar kvalificerat avlopp. Den stora svårigheten är att myndigheterna så 
förtvivlat hänger sig kvar i omodern teknik.  

Mats Wolgast
Professor  Fysiologi
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Bilaga 10

Infiltrationssystem för BDT-vatten vid stenbunden mark
Målsättningen för ett  avloppssystem är att  1) eliminera eventuellt  smittfarliga bakterier och 

virus och 2) återvinna växtnäring. 
För  att  rena  vattnet  användes  som regel  markbädd,  där  man ersätter  1,5  m av  det  översta 

marklagret med så kallad markbäddsand och under detta ett dräneringsskikt med exempelvis singel 
varifrån det renade vattnet förs ut till ett dike via ett perforerat rör. Att anlägga en markbädd korrekt 
kräver dock stor yrkesskicklighet av markentreprenören och kostar enligt Naturvårdsverkets mellan 
20 000 och 40 000 kr, där den högre summan avser besvärlig mark såsom i skärgården och ännu 
mer om man måste spränga. 

Av detta skäl har ett system utvecklats, som utnyttjar det faktum att patogener avdödas mycket mer 
effektivt vid 20  oC än vid marktemperaturer kring 5  oC Mag/tarm-virus är viktigast eftersom de i 
kalla vatten kan överleva upp mot ett halvt år samtidigt som infektions-dosen bara är något tiotal 
virus. Bakterier är mer harmlösa eftersom de endast överlever några veckor i havsvatten och att 
infektionsdosen som regel är  flera  tusen bakterier.  Som framgår av nedanstående bild  förkortas 
överlevnadstiden  för  ett  mag/tarm-virus  som Coxsackie  vid  20oC till  ca  en  vecka  och  samma 
förhållande gäller också för bakterier som Salmonella. 

För  att  nå  den 
önskvärda 
temperaturen 
utnyttjas  en 
slamavskiljare  i 
form  av  en  4-
kammabrunn 
isolerad med 70 mm 
extruderad  frigolit 
innesluten  i 
plastbehållare  av 
epoxi  och  glas-
fiberarmerad 
polyester. 
Bottenytan  är  1,2  x 
2,0 m och höjden 60 
cm,  det  senare  för 
att  kunna  ställa 

enheten  direkt  på 
marken utanför huset. Volymen är 1,2 m3, vilket ger en passagetid på önskvärda ca 7 dagar, så att 
bakterier och virus elimineras redan i slamavskiljaren. 

Vattnet infiltreras  via rör som kan läggas grunt i marken eller ställas  på marken. Röret täcks 
med markisoleringsskivor  av 70 mm mineralull  som böjs  över infiltrationsröret.  För  utseendets 
skull  bör  man dock täcka röret  med svart  plastduk följt  av ett  tunt  lager  jord och sedan gräs. 
Fördelen  med en  ytlig  infiltration  är  också  att  avståndet  ner  till  grundvattnet  blir  långt,  vilket  
tillsammans  med den effektiva elimineringen i  slamavskiljaren mer  än väl  kompenserar  för  att 
jordens kvalitet inte är helt optimal. 
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Vad gäller  återvinning av  växtnäring  är  markbädd ett  otillfredsställande  system,  för  här  släpps 
vattnet ut 1,5 m under markytan, medan större delen av trädens rötter inte sträcker sig mer än någon 
meter under markytan. Om däremot vattnet påförs markytan, som i här aktuellt system, kan man 
däremot räkna med ett  mycket  effektivt  upptag av både vatten och närsalter.  När sedan träden 
förbränns återfinns växtnäringen i askan. 

Om det inte finns lämplig mark invid huset, kan man med en nivåstyrd pump leda vattnet till ett  
infiltrationsrör lagd på ett ställe med plan mark och rikare vegetation.

Ett  annat problem är att  slamavskiljare enligt  lag skall  tömmas en gång per år,  vilket kan vara 
besvärligt i skärgården. Man kan då istället tömma slamavskiljaren via en avtappningskran i botten 
på enheten och sedan ut på marken under en 2 x 2 m stor presenning – helst vid varmt och torrt 
väder.  Det  organiska  materialet  kommer  då  deponeras  på  marken  medan  vattnet  silar  igenom 
marklagren för att stanna ca 10 cm från ytan. Om det ligger kvar här i en vecka, kommer virus och 
bakterier att elimineras. Slammet kan sedan användas för odling. 

Om marken är mycket stenig kan man utnyttja ett  så kallat mikroreningsverk. Detta är av samma 
typ av konstruktion som slamavskiljaren. Bottenytan är 2 x 2,4 m och höjden 1,2 m. Ytan är ungefär 
hälften av ytan av en markbädd, men detta kompenseras av att temperaturen är ca 15 oC istället för 
de 5 oC som vanligen råder i marken. Nedbrytningshastigheten kommer nu mer än fördubblas, och 
det är det som är fördelen med ovan nämnda mikroreningsverk. 

I  mikroreningsverket  läggs  längst  upp  ett  10  cm  tjockt  lager  av  ”luftiga”  Leca-kulor,  där 
huvuddelen av BDT-vattnets föroreningar  (inklusive bakterier och virus) bryts ner.  Den slutliga 
reningen sker sedan i ett 90 cm tjockt lager av markbäddssand. Vattnet samlas upp av ett perforerat 
rör placerat i ett dräneringslager av singel längst ner i mikroreningsverket och leds sedan ut på 
marken.

De  skisserade  systemen  är  sålunda  effektivare  än  konventionell  markbädd,  enkla  att  anlägga 
samtidigt  som kostnaderna är  avsevärt  lägre.  Det  är  dock önskvärt  också med effektivt  toalett-
system, där de så kallade separationstoaletterna med insamling av urin för gödsling synes erbjuda 
ett bra alternativ.      
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Bilaga 11

Avtal om mikroproduktion
Elverket Vallentuna AB ser fram emot ett bra samarbete för att bidra till mer miljövänlig 
elproduktion!
DE TTA AVTA L GÄ LLE R  S OM  TI LLÄ GGS AVTA L TI LL B EF I NTLI GT  TEC K NAT  AVTA L OM  E L- I NK ÖP  

Generellt
§1 Generellt om avtalet

• Detta avtal löper tillsvidare.
• Avtalet är uppsägningsbart med 3 månaders  varsel från båda parter.
• Avtalet får omförhandlas i de fall båda parter samtycker.
• Om lag, förordning eller regler från myndighet förändras, kan 

omförhandling av avtalet ske.
• Detta avtal gäller för både konsumerande anläggning och producerande 

bianläggning .
• Producerande anläggning kommer tillsammans med förbrukande 

anläggning att nettotimmätas.
• Konsumtionen måste vara större än produktionen över året. Om det är 

troligt att så ej är fallet, skall omförhandling ske.
• Skatter och moms tillkommer på belopp som krediteras respektive 

faktureras månadsvis.
• Betalning och utbetalning sker antingen via E-faktura eller autogiro.

Delar direkt hänförliga till Elhandel
§2 Betalning hänförlig till Elnät

• Nettodebitering, i kronor, sker månadsvis.
• Elverket köper nettoproduktion för spotpris i aktuellt elområde   - 1 öre.
• Elverket säljer nettokonsumtion för spotpris i aktuellt elområde + 2,5 öre. 

Övrigt
§ 3 Information

• Timvärden levereras i excelformat.
Utöver detta tilläggsavtal tillämpas våra standardvillkor för Elhandel.
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Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Avtalet gäller anläggning: ___________________________________

Kundnummer: ____________________________________________

Ort:
Datum:
Elverket Vallentuna  El AB 
(publ)

Ort:
Datum:

________________________
Namnunderskrift

________________________
Namnunderskrift

_______________________
Namnförtydligande

_______________________
Namnförtydligande
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