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Förord 
Detta är ett examensarbete på Energiingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad som 

omfattar 15 högskolepoäng, av den treåriga utbildningen på 180 högskolepoäng.  

Utan hjälp hade detta arbete aldrig kunna genomföras och därför vill vi först och främst 

tacka Göran Sidén, vår handledare på Högskolan i Halmstad och Sofia Frising som har varit 

vår handledare på Länsstyrelsen i Hallands län. Vi vill också tacka alla andra kontaktpersoner 

som har bidragit med information till arbetet. 

Tack alla för all hjälp! 
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Sammanfattning 
Idag ökar antalet solenergianläggningar stort i Sverige, framförallt inom solelen. Samtidigt 

finns det inte någon långsiktig hållbar metod för att statistikföra solenergin. Det finns heller 

ingen regionsspecifik statistik, något som många svenska län och kommuner är intresserade 

av. Med bakgrund till detta behandlar arbetet frågor om solenergins utveckling med 

utgångspunkt för Hallands län, där fokus ligger på statistikinsamling. 

För att få en god uppfattning om utbyggnaden av solenergi i länet görs en 

statistiksammanställning av regionens solenergi. Samtidigt läggs förslag på framtida 

statistikmetoder för att bättre kunna följa solenergins utveckling i framtiden, regionalt såväl 

som nationellt. En jämförelse med andra län samt Tyskland och Danmark görs för att fånga 

upp idéer. 

Jämförelsen visar att Tyskland och Danmark idag har mer utvecklade metoder för 

statistikinsamling av solel medan de likt Sverige, har begränsad solvärmestatistik. 

Även en lönsamhetsberäkning för en mindre privat solcellsanläggning gjordes. Det visade sig 

vara lönsamt om anläggningen får skattereduktion eller investeringsstöd. Utan ekonomisk 

hjälp är lönsamheten lägre, även om utsikterna kan ändras beroende på elprisutvecklingen. 

Resultatet av den regionala statistiksammanställningen visar att Halland i början av år 2014 

hade 1,6 GWh i årlig energiomvandling för solel respektive 7,3 GWh för solvärme. I länet 

finns 5,3 W/capita nätansluten solel jämfört med Sveriges 4,2 W/capita, vilket innebär att 

Halland har 21 % mer installerad effekt än Sverige i genomsnitt. 

De lämpligaste källorna för insamling av solenergistatistik är energibolag och installatörer 

där en kombination av dessa två källor ger en stor säkerhet och hög täckningsgrad. Finns 

bara resurser är detta det bästa alternativet. Rapportering går från dagens manuella metod 

till ett automatiserat system. En viktig ändring blir att rapportering av lokalisering införs 

vilket medför att regional statistik enkelt kan sammanställas. 



    

 
 

  



    

 
 

Abstract 
Today, the installation of solar energy is rapidly increasing in Sweden, especially for 

photovoltaic systems. At the same time there is currently no sustainable method for 

gathering solar energy statistics in the country. Also, there is no region-specific statistics 

which is something that many Swedish counties and municipalities are interested in. With 

this background, the thesis deals with questions regarding solar energy development on the 

basis of Halland County, with focus on solar energy statistics. 

To get a good idea of the expansion of solar energy in Halland, a statistical compilation of 

the region's solar energy is being made. In addition to this, suggestions for future statistical 

methods are proposed. The purpose of this is to more easily being able to monitor the solar 

energy development in the future, both regionally and nationally. A comparison with other 

Swedish counties, Germany and Denmark are being made to get ideas for a future method 

of gathering statistics. 

 

The comparison shows that Germany and Denmark today has more developed methods for 

data collection of solar energy, while they like Sweden have limited statistics in solar 

heating. 

 

A profitability-analysis for a small private photovoltaic system was also made. It proved to 

be profitable if the plant gets tax credit or investment support. However, profitability 

without financial help is lower but depending on the development of electricity prices. 

 

The compilation of regional statistics shows that Halland in the beginning of 2014 had 1.6 

GWh of solar power production and 7.3 GWh of solar heating production. The county has 

5.3 W/capita grid-connected solar power installed, compared to Sweden's 4.2 W/capita. 

That means Halland has 21 % more installed capacity than Sweden on average. 

 

The most appropriate sources for the collection of solar energy statistics are energy 

companies and installers. With a combination of these two sources, a good security and high 

coverage can be achieved. If only the sufficient means can be set aside, this is the best 

option for collecting solar energy statistics in Sweden. Reporting of statistics goes from 

current manual method to an automated system. An important change is that the reporting 

of localisation is introduced, which allows regional statistics to be easily compiled. 



    

 
 

  



    

 
 

Nomenklatur 
BSW – Bundesverband Solarwirtschaft. Engelsk översättning: Federal Solar Industry 

Association (1). En organisation jämförbar med Svensk Solenergi. 

Bundesnetzagentur – Engelsk översättning: Federal Network Agency. En tysk myndighet 

som bland annat förser alla energiproducenter inom el och gas med nätanslutning samt har 

uppgifter inom nätutbyggnad (2). Jämförbar med Svenska Kraftnät. 

BDH Köln – Bundesindustrieverband Deutschland Haus-, Energie- und Umwelttechnik e.V. 

På engelska Federal Industrial Association of Germany House, Energy and Environmental 

Technology. En branschorganisation för hus-, energi- och miljöteknik (3). 

GPRS-mätare – General Packet Radio Services. Denna teknik innebär att data från mätare 

kan överföras trådlöst och till exempel mätvärden kan loggas i en databas (4). 

Nätkreditering (Nätnytta) – Elnätsbolag ersätter mikroproducenter för deras 

egenproducerade el då bolagens överföringsförluster av elen minskar (5). 

IEA-PVPS – International Energy Agency – PhotoVoltaic Power System Programme. IEA har 

28 medlemsländer och är OECD-ländernas samarbetsorgan för energifrågor där IEA-PVPS är 

IEAs avdelning för solel (6) (7). 

IEA-SHC – International Energy Agency – Solar Heating and Cooling Programme. 

IEA-SHC är IEAs avdelning för solvärme och solkyla (8). 

SP – Sveriges tekniska forskningsinstitut (9). 

SCB – Statistiska centralbyrån (10). 

PuL – Personuppgiftslagen. 

 Samtycke – Frivilligt medgivande av en person där denne godtar behandling av 

personuppgifter. 

 Personuppgiftsansvarig – Den som bestämmer vad som ska göras med behandlingen 

av personuppgifter. 

 Personuppgiftsombud – Den person som på uppdrag av den 

personuppgiftsansvarige ska se till att dessa uppgifter behandlas på ett korrekt sätt 

(11). 

Diffusionsspärr – Fuktbarriär som hindrar fukt att tränga in i material (12). Kan användas i 
exempelvis en solfångare. 

Värmeutbyte – Producerad värmeenergi från solfångare. 

Nätkoncession – Tillstånd för att bygga eller använda en starkströmsledning (13). 
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1. Inledning 
Detta projekt är en del i ett större projekt vid namn SolKoll, som Länsstyrelsen i Halland 

driver med finansiering från Energimyndigheten. Delprojektet behandlar frågor om 

solenergins utveckling med utgångspunkt för Hallands län, där fokus ligger på 

statistikinsamling och solel. 

1.1 Bakgrund  

I dagsläget finns ingen regionsspecifik solenergistatistik i Sverige och den nationella 

metoden för insamling är inte hållbar på lång sikt. För solvärmen finns begränsad statistik 

nationellt och för solelen hänger insamlingen på manuellt arbete beroende av en person. 

Långsiktigt kan solenergin öka till sådan volym att dess effekt och produktion inte går att 

bortse från i den svenska energibalansen. Denna utveckling kan ske relativt snabbt och 

därför är det viktigt införa ett pålitligt insamlingssystem för solenergistatistik i ett tidigt 

skede. Ett införande av regionsspecifik statistik skulle kunna stimulera län och kommuner att 

installera mer solenergi, då det finns ett värde i att profilera sig som klimatsmart. 

1.2 Frågeställningar 

Frågor som ska besvaras i detta projekt är följande: 

 Hur mycket solvärme respektive solel finns installerad i Halland? 

 Hur har utvecklingen för solceller och solfångare sett ut? 

 Vilken metod finns för statistikinsamling av solenergi i andra län och länder? 

 Hur ska en effektiv och hållbar metod för insamling av solenergistatistik kunna utvecklas 

i Sverige? 

o Vad är den bästa metoden för statistikföring?  

o Hur ska solanläggningar som inte fått stöd kunna kartläggas?  

o Går det att få information om när anläggningar tas ur bruk? 

 

 Är det lönsamt för en privatperson i Halland att skaffa solceller? 

 Hur har stöden påverkat solenergins utveckling i Halland? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med projektet är att ge en bild av den nuvarande utbyggnaden av solenergi i Halland 

och undersöka alternativen för att bättre kunna följa utvecklingen av solenergi i framtiden.  

Ett annat syfte med statistiken är att bilda opinion och sprida kunskap om solenergi till 

allmänheten. 

1.4 Målsättning 

Målet är redovisa statistik på hur mycket solenergi det finns i Halland idag samt komma med 

olika förslag till en hållbar och effektiv metod för nationell statistikinsamling. 
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1.5 Avgränsningar 

 Icke nätanslutna anläggningar för solel utan stöd kartläggs inte. En sådan kartläggning 

prioriteras inte i dagsläget av Länsstyrelsen i Halland. 

 

 Solvärmeanläggningar utan stöd eller icke kommunala anläggningar statistikförs inte. 

 

 Tekniken för solvärmeanläggningar skiljer sig helt från den för solel. Forskning på 

solfångare och dess system bedrivs för ständig optimering men tas inte upp i denna 

rapport.  

1.6 Metod 

1.6.1 Procedur 

I början av projektet sker insamling av regional solenergistatistik parallellt med en 

litteraturstudie av solenergins utveckling. 

Därefter görs en förstudie där förutsättningarna för statistikinsamling reds ut och som syftar 

till att lägga grunden till förslag för en ny insamlingsmetod. I nästa steg kontaktas olika län 

och länder för undersökning av deras insamlingsmetoder för att få ett större underlag vid 

förslag till ny statistikmetod. Parallellt med förstudien görs också en lönsamhetsberäkning 

för en privat solcellsanläggning i Halland.  

När förstudien och insamlingen av den regionala solenergistatistiken är klar påbörjas arbetet 

med att lägga förslag till framtida insamlingsmetoder. 

Av insamlad data skapas diagram till de olika kategorierna i Microsoft Excel, för att 

visualisera statistiken och göra den lättillgänglig. 

1.6.2 Material 

Den regionala statistiken för solel samlas in genom personlig kontakt med kommunerna i 

Halland och de elnätsbolag som är verksamma i länet. Genomgång görs av Länsstyrelsens 

uppgifter om anläggningar som fått utbetalda stöd för att sedan kunna sammanställa 

stödstatistik. Regional statistik på anläggningar med elcertifikat hämtas från 

Energimyndighetens internethemsida. 

Regional statistik för solvärme samlas in och sammanställs via genomgång av uppgifter om 

solvärmeanläggningar som fått utbetalda stöd från Länsstyrelsen. Även kommunerna 

kontaktas för att få uppgifter om de kommunala anläggningarna. 

Information om solenergins funktion, stödsituation, Ellagen, Personuppgiftslagen och 

forskning hämtas från Internetkällor och facklitteratur. Nationell statistik för solel och 

solvärme samlas in från Internetkällor till Energimyndigheten, Svensk Solenergi, SP och 

genom personlig kontakt med dessa organisationer. Global statistik för solceller och 

solvärme hämtas från IEA-PVPSs respektive IEA-SHCs internethemsidor. 
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2. Teori 

2.1 Förutsättningar i Halland 

Solinstrålningen som träffar en horisontal yta är i Halland ungefär 1 000 kWh per m2 och år, 

där det generellt är mer direkt solinstrålning vid kusten. Optimal lutning för solpaneler ligger 

kring 40 grader i Halland och för att få bästa möjliga förutsättningar ska anläggningen också 

ligga i rakt söderläge. Vid optimal lutning och riktning i rakt söderläge träffas anläggningen 

av drygt 1200 kWh per m2 och år. Detta gäller för både solceller och solfångare (14). 

Verkningsgraden ligger idag på i genomsnitt 15 % (15) för solcellsmoduler respektive 50 % 

för solfångare. På ett år producerar då 1 m² solceller 150 kWh el medan 1 m² solfångare ger 

400 kWh värme (16), även om dessa värden individuellt kan variera relativt mycket på grund 

av prestanda och temperaturer 

I Halland finns det 7 olika elnätsbolag i form av Fortum Distribution, AB Varbergsortens 

Elkraft, Varberg Energi AB, E.ON Elnät Sverige AB, Falkenberg Energi, Södra Hallands kraft 

och Vattenfall Eldistribution (17). 

 

Figur 1- Karta över elnätsbolagen i Halland (17).  Använd med tillstånd. 
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2.2 Solelens utbyggnad 

2.2.1 Globalt 

IEA-PVPS publicerar årsrapporter om utvecklingen av solceller där bland annat 

sammanställning av världsstatistik ingår. Sedan mitten av 00-talet har det skett en dramatisk 

ökning av nätansluten solcellseffekt, vilket kan ses i (Figur 2). Vid slutet av år 2013 fanns 

minst 134 GW effekt varav mer än 36,9 GW installerades under samma år. Trots detta stod 

solceller bara för 0,85 % av världens elproduktion. 

Italien är det land som har störst andel elproduktion från detta energislag, drygt 7,8 % under 

år 2013. I övrigt var det Kina, Japan och USA som installerade mest effekt under samma år. 

Denna statistik är inte helt fullständig utan inkluderar bara de länder som är medlemmar i 

IEA-PVPS samt de övriga länder som har störst solelproduktion, vilket gör att det verkliga 

värdet på installerad effekt är något högre (18). 

 

Figur 2 - Utveckling av nätansluten installerad solcellseffekt i världen 2000-2013. Data tagen från varje 

årsrapport (19). 

2.2.2 Nationellt 

Sverige har haft en trend som liknar den för övriga världen och det är nätanslutna lokala 

system som har stått för den absolut största ökningen, när den började ta fart runt år 2007. 

År 2013 var den installerade effekten 43,1 MW (se Figur 3) och hela 45 % av den totala 

effekten installerades under året. Ökningen beror mycket på de statliga subventionerna som 

infördes 2005 samt att priserna på solceller har sjunkit markant, vilket ökat efterfrågan (20). 
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Figur 3 - Installerad solcellskapacitet i Sverige 1992-2013 (21). 

Prisutvecklingen för solcellssystem i Sverige beskrivs i (Figur 4) nedan. En dramatisk 

prissänkning har skett för framförallt mindre nätanslutna system, de har blivit nästan fyra 

gånger billigare jämfört med för fyra år sedan. 

 

Figur 4 – Prisutveckling av solcellssystem i Sverige (21). 

2.2.3 Regionalt 

Länsstyrelsen i Halland gjorde år 2011 en uppskattning där solelsproduktionen bedömdes 

vara 0,5 GWh och potentialen för solel på hustak beräknades till 640 GWh. (17). HEM 

kommer i början av år 2014 att bygga en solcellsanläggning som planeras ha en total area på 

3240 m2, med en beräknad årlig elproduktion på 500 MWh. Detta kommer bli en av de 

största solcellsanläggningarna i Sverige (22). 
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2.3 Solvärmens utbyggnad 

2.3.1 Globalt 

IEA-SHC är den gren inom IEA som bland annat står för statistikinsamling och 

sammanställning av solvärme. Deras senaste årsrapport från år 2013 beskriver 

solvärmekapaciteten i världen i slutet av 2011. Vid denna tidpunkt fanns det 234,6 GW 

termisk effekt installerad i världen. 65 % av den totalt installerade kapaciteten i världen 

återfanns i Kina, som också stod för 84 % av den nyinstallerade effekten i världen.  

En uppskattning av installerad effekt och energiproduktion har gjorts för år 2012 med data 

från Österrike, Brasilien, Kina, Tyskland och Indien. Dessa länder stod år 2011 för 89 % av 

världens installerade kapacitet av solvärme. De övriga ländernas nyinstallation uppskattades 

utifrån deras trender de två senaste åren och resultatet blev då 268,1 GW termisk effekt 

som producerade 225 TWh värme. 

Ett diagram på installerad solvärmekapacitet har sammanställts av projektmedlemmarna i 

samband med denna rapport, med uppgifter från IEA-SHCs årsrapporter. År 2000, 2001 och 

2002 fanns endast siffror på total solfångararea och då gjordes en omräkning enligt faktorn 

0,7 kW = 1m2. Denna omräkning är densamma som IEA-SHC använder sedan år 2004 vid 

konvertering från area till effekt (23). 

 

Figur 5 – Utveckling av installerad solvärmeeffekt i världen, 2000-2012 (24). 

  

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

E
ff

e
k

t 
 (

M
W

)

Årtal

Installerad solvärmekapacitet i världen

Kumulativ effekt i MW



    

7 
 

2.3.2 Nationellt 

Idag finns i nedanstående (Tabell 1) offentlig statistik för solvärme i Sverige.  I normala fall 
har denna skattning ett urval på 7000 småhus spritt i Sverige men 2010 var urvalet av 
småhus 70 000 stycken, vilket gav en större säkerhet i undersökningen  (25). 

Tabell 1 – Solfångare på småhus år 2007-2012 (26). 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Antal hus, 1000-tal 19 ± 7 28 ± 9 25 ± 9 27 ± 3 31 ± 9 30 ± 9 
Solfångararea per hus, m2 14 ± 5 15 ± 6 22 ± 7 11 ± 1 9 ± 1 11 ± 1 

 

Nedanstående diagram (Figur 6) beskriver de årliga solvärmeinstallationerna till och med år 

2013. Från toppåret 2006 ses en något nedåtgående trend och efter 2011 sker en stor 

sänkning, troligen beroende på att solvärmestödet upphörde vid årsskiftet 2011/2012. 

 

Figur 6 – Årliga solvärmeinstallationer i Sverige (27). Använd med tillstånd. 

2.3.3 Regionalt 

Solvärmeproduktionen i Halland uppskattades år 2011 vara minst 1 GWh där värdet var 

baserat på de större kommunala anläggningarna (17). 
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2.4 Solcellens funktion 

Solcellstekniken bygger på att fotonerna, som är solljusets energibärare omvandlas i en 

solcell direkt till elektrisk energi (28). 

Den vanligaste typen av solceller är kiselsolceller, som idag dominerar världsmarknaden. Det 

finns huvudsakligen två varianter av kiselsolceller, monokristallina och polykristallina. De 

förstnämnda cellerna har högre tillverkningskostnad och högre verkningsgrad på grund av 

att det råder mycket bra symmetri av atomerna i kristallerna. De polykristallina är billigare i 

tillverkning men har lägre grad av symmetri i atomstrukturen vilket leder till sämre 

verkningsgrad. 

Även tunnfilmssolceller förekommer i betydande utsträckning med en världsmarknadsandel 

på 10-15 % (16) och tekniken tas upp i avsnitt 2.6.1. 

En vanlig solcell består av en tunn skiva av ett halvledarmaterial. För att få bättre 

ledningsförmåga ”dopas” solcellerna med fosfor och bor. När solljuset träffar cellen blir 

framsidan negativt laddad medan baksidan får en positiv laddning.  Skivan har 

metallkontakter på fram- och baksidan som tar upp denna laddning i form av elektrisk ström 

(16). 

En solcellsmodul är inte samma sak som en solcell, utan modulen består av 30-70 stycken 

seriekopplade celler. Detta är nödvändigt för att uppnå en användbar spänning då en 

kiselcell bara ger 0,5 Volt (29). 

Utrustning som krävs för ett mindre solcellssystem för uppkoppling mot elnätet är 

solcellsmoduler, eventuellt stativ, kopplingslåda, DC-brytare, växelriktare, AC-brytare och 

elmätare. Efter elmätaren kopplas anläggningen in till byggnadens elcentral och eventuellt 

produktionsöverskott går ut på elnätet. Växelriktaren behövs för att omvandla likströmmen 

från solcellerna till den växelström som används på elnätet. Det går också att ha fristående 

system med batterier som kan lagra en viss del av den producerade energin. 

I (Figur 7) visas en illustration över hur en solcellsanläggning för småhus ser ut. Modulerna är 

i detta fall seriekopplade i två olika strängar, vilket är ett vanligt tillvägagångssätt (30). 

 

Figur 7 – Schematisk bild över litet solcellssystem (30). Använd med tillstånd. 
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2.5 Solfångarens funktion 

Det finns huvudsakligen två olika typer av solvärmepaneler, traditionella plana solfångare 

och vakuumrörsolfångare. En plan solfångare är vanligen uppbyggd av en aluminiumram, en 

baksideplåt samt täckglas på framsidan. Innanför det yttre höljet ligger isolering intill 

baksideplåten och på den en diffusionsspärr. Solfångarens nyckelkomponent absorbatorn 

ligger i sin tur ovanpå diffusionsspärren. Absorbatorn är kopplad till en rörslinga där det 

cirkulerar ett värmebärande medium, vanligtvis glykolblandat vatten eftersom mediet måste 

vara frostskyddat. 

 

Figur 8 – Solvärmesystem i småhus (31). Använd med tillstånd. 

Som namnet antyder har vakuumrörsolfångaren sin absorbator omgärdat av ett rör där det 

råder vakuum. Eftersom vakuum varken leder värme eller kyla minskas förlusterna och 

effektiviteten ökar gentemot traditionella plana solfångare (16). 

Systemet fungerar så att solen värmer upp mediet i solfångarens absorbator, solenergi 

omvandlas därmed till värmeenergi. Värmen som fångats i rören går ner till en 

ackumulatortank som värms upp. Solvärmen är oftast en sluten krets och när värmen 

avgetts och vattnet i rören kylts ner går det tillbaka och kyler solpanelen innan det värms 

upp igen. Denna kylning är fördelaktig eftersom att lägre temperaturskillnader mellan 

uteluft och solfångare ger mindre värmeförluster.  

Utrustning till ett vanligt solvärmesystem består av solpaneler, ledningsrör, 
ackumulatortank, värmeväxlare och cirkulationspump. 

Det finns olika typer av system, bland de vanligare är uppvärmning av varmvatten 

tillsammans med elpatron eller värme från vedeldning, ett annat är kombisystem där 

solfångaren ger värme till både uppvärmning och varmvatten tillsammans med exempelvis 

en värmepump (32). 
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2.6 Forskning och framtidsutsikter (solel) 

Kiselsolceller dominerar världsmarknaden för att de är relativt effektiva sett till deras låga 

pris, men de är också materialkrävande och potentialen för ökad verkningsgrad är 

begränsad. Inom solcellstekniken pågår det mycket forskning om hur solceller kan utvecklas 

och under denna rubrik tas alternativa solcellstekniker upp. 

2.6.1 CIGS - tunnfilmssolceller 

CIGS-solceller tillhör gruppen tunnfilmsolceller och består av ämnena koppar, indium, 

gallium och selen. Som namnet antyder är solcellerna väldigt tunna och materialåtgången 

för tillverkning av en tunnfilmsolcell är betydligt mindre än vid tillverkning av en kristallin 

kiselsolcell.  

Det finns även en teknik vid namn CZTS-solceller som ligger väldigt nära CIGS-tekniken, där 

den ovanliga metallen indium inte behöver användas. 

På flera platser i världen pågår en strävan efter att höja verkningsgraden på CIGS-solceller 

från dagens 10-15 procent till 20 procent, något som uppnåtts i laboratorium (33). 

2.6.2 Tandemsolceller och nanotrådsolceller 

Både tandem- och nanotrådssolceller kan fånga upp ett bredare spektrum av solstrålningen 

än kiselsolceller, något som ger potential för höga verkningsgrader. 

De mest högeffektiva solceller som används idag är Tandemsolceller och tekniken bygger på 

att flera halvledare är staplade på varandra (34). 

Tandemtekniken har för närvarande världsrekordet i verkningsgrad för solceller, efter att 

44,7 % effektivitet uppnåddes av forskare vid ett laboratorietest på Fraunhofer Instistute of 

Technology. Solcellen som testades hade 4 halvledare staplade på varandra och är tänkt att 

användas i koncentrerande solcellssystem (35). Nackdelen med tandemsolceller solceller är 

det dyra materialet, vilket ger en mycket hög tillverkningskostnad (34). 

 

Ett substitut till det dyra materialet är användning av nanotrådar, något som minskar 

materialkostnaden. Istället för att stapla halvledarna på varandra består varje nanotråd av 

flera halvledare, där trådarna är lika tunna som en tusendels hårstrå. Trådarna fungerar som 

antenner, de suger åt sig solljuset och genererar sedan ström. Materialkostnaden minskar 

jämfört med tandem-tekniken men verkningsgraden är i dagsläget lägre. Nanotrådssolceller 

kan däremot ge hög effekt per ytenhet, många gånger mer på samma yta jämfört med 

kiselsolceller (36). 

2.6.3 Färgsensibiliserade solceller 

Michael Grätzel heter den schweiziske forskaren som uppfann färgsensibiliserade solceller 

(Grätzel-solceller). Samma typ av solceller kallas också Dye-sensitized solar cells eller 

molekylära solceller. 

Grätzel-solceller innehåller en film med nanopartiklar gjorda av titandioxid, som sedan 

blandas med ett färgämne vilket gör att de får en fotosyntesliknande funktion. Här sker 

omvandlingen från solstrålning till el genom att elektroner exciteras i nanomolekylen, 

medan energiomvandlingen i traditionella solceller bygger på att elektron-hål-par skapas i 

halvledarmaterial. 
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Grätzel-solceller är okänsliga för solinstrålningens riktning, vilket betyder att de är bra på att 

ta upp diffust solljus. Dessa solceller kan också göras halvt genomskinliga och det gör dem 

intressanta för tillämning på glasytor. Idag kan färgsensibiliserade solceller tillverkas på ett 

kostnadseffektivt sätt men om tekniken ska bli kommersiellt gångbar krävs längre hållbarhet 

och högre verkningsgrad (37). 

2.6.4 Organiska solceller 

Solceller av organiska polymerer är tunna och böjbara. De kallas även för plastsolceller då 

polymerer är just plast. Organiska solceller kan produceras med liknande teknik som 

används i tryckeri. Med avseende på tillverkningshastighet och materialkostnad är den 

mycket konkurrenskraftig, medan bristerna ligger i den korta livslängden och den låga 

verkningsgraden. Med sänkt tillverkningskostnad kan den här tekniken bli kommersiell och 

plasternas formbarhet gör att de går att integrera på ytor där traditionella solceller inte kan 

sättas (38). 

2.7 Tidigare insamling av solenergistatistik i Sverige 

Solelprogrammet samlade fram till år 2006 (39) in statistik över solceller genom att ringa 

runt till dåvarande installatörer. Förr fanns det bara några få installatörer och när någon 

installerade solceller så visste många om vad som hände direkt. I dagsläget finns däremot 

många fler verksamma installatörer vilket gör att Solelprogrammet inte har resurser till att 

upprätthålla en sådan statistik (5). 

Solvärmestatistik samlades tidigare in av SP via stöden samt leverantörer och försäljare. 

Numera sker insamlingen endast från leverantörer och försäljare eftersom stöden har 

upphört (40). 

2.8 Solenergistatistikinsamling i Sverige idag 

Nuvarande insamling av solelsstatistik görs av en person vid namn Johan Lindahl, på uppdrag 

av Energimyndigheten (17). Han samlar manuellt in försäljningsstatistik från landets 

installatörer och försäljare och utifrån de siffrorna sammanställer han information om 

installerad effekt, driftsättningsår, anläggningstyp och genomsnittlig anläggningskostnad. 

Installatörerna och försäljarna har ingen skyldighet att lämna ut dessa siffror. För att kunna 

få in den statistiken Energimyndigheten behöver är det därför viktigt att Johan har en god 

relation med installatörerna. 

En nackdel med dagens metod är att det krävs mycket arbete med informationsinsamlingen, 

eftersom det numera är många företag som säljer solceller. Det går inte heller att se när 

solcellssystemen tas ur bruk och eftersom endast en person har hand om statistikföringen 

finns en ostabilitet i systemet (41). 

SP samlar idag in nationell solvärmestatistik åt Svensk Solenergi (27). Det är denna statistik 

och SCBs skattning för solfångare på småhus är den tillgängliga statistik som finns om 

solvärme idag (25), se avsnitt 2.3.2. 

SP har i tio års tid tecknat ettåriga avtal med alla leverantörer och tillverkare i branschen. De 

lämnar ut sin försäljningsstatistik och i retur får de den sammanställda statistiken. Innan 

kunde SP jämföra stödstatistiken med statistiken från leverantörer och tillverkare, men nu 
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när stödet för solvärme försvunnit är detta inte längre möjligt. Denna metod täcker upp en 

stor andel av solvärmen samtidigt som mörkertalet och osäkerheten i statistiken blir större 

nu när det inte går att jämföra med stöden längre (40). 

2.9 Olika stöd 

I detta avsnitt redovisas avslutade, befintliga samt eventuellt kommande stöd och styrmedel 

för solenergi. Detta görs för att i resultatet kunna se hur dessa stöd har påverkat solenergins 

utveckling. 

2.9.1 Solcellstöd 

Investeringsstödet för solceller togs i bruk den 15 maj 2005 och gällde fram till den 31 

december 2008. Då var sökbart stöd upp till 70 % av investeringskostnaden och endast 

avsett för offentliga byggnader (42). 

Den 1 juli 2009 kom ett nytt stöd som gällde fram till den 31 oktober 2011 och maxnivån på 

investeringsstödet var 60 % samt 55 % för större företag (43). 

Den 1 november 2011 kom senare nästa stöd och upphörde den 31 januari 2013. Här blev 

stödnivån på 45 procent av den totala investeringen (44). 

I februari 2013 blev det nya lagar för solcellsstöd. Stödet är på maximalt 35 procent av den 

totala investeringskostnaden och får högst uppgå till 1,2 miljoner kr. Dessutom finns ett 

maxbelopp per installerad kW på 37 000 kr. Alla ägare till nätanslutna solcellssystem och 

solel/solvärmehybridsystem har rätt att söka stödet (45). 

Regeringen har planerat att betala ut 210 miljoner i solcellsstöd fördelat över hela Sverige, 

från och med den 1 februari 2013 fram till den sista november 2016. 107,5 miljoner har 

redan betalats ut under år 2013 och ansökningarna om stöd till solcellsanläggningar uppgick 

till 220 miljoner vid slutet av år 2013. På grund av detta bestämde sig Energimyndigheten att 

betala ut ytterligare 45 miljoner till investeringsstöd, också för att bland annat förkorta 

beslutstiden. De 210 + 45 miljoner kr som är avsatta för tidsperioden 2013-2016 kan alltså 

förbrukas tidigare än beslutat (46). 

Halland betalar ut 19 miljoner i solcellsstöd mellan år 2014-2016 på upp till 35 % av 

investeringskostnaden och 200-250 anläggningar står fortfarande i kö för stöd (17). 

2.9.2 Solvärmestöd  

Solvärmestödet från år 2000 till 2010 låg på ungefär 145 miljoner kr, varav 113 miljoner kr 

betalades ut till 2010. Beloppet av den årliga utbetalningen har ökat från 7 miljoner i stöd år 

2001 till cirka 15 miljoner 2010 (47). 

 

Vid årsskiftet 2011/2012 upphörde solvärmestödet på grund av att solvärmen ansågs vara 

tillräckligt konkurrenskraftig utan stöd. Detta betyder att om stöd ska kunna erhållas måste 

ansökan ha lämnats in under 2011, om inte ROT-avdraget utnyttjats (48). 

 



    

13 
 

2.9.3 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el 

Ett lagförslag från regeringen lämnades den 30 januari 2014 in till Lagrådet där det föreslås 

en ”skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el”. Reduktionen gäller den som 

producerar förnybar el, som i en och samma anslutningspunkt både levererar och köper in el 

till och från nätet. Beloppet för ersättningen blir 60 öre/kWh. 

Ramarna som satts för detta förslag är att huvudsäkringen får vara på högst 100 Ampere, 

levererad el får inte överstiga 30 000 kWh per anslutningspunkt samt att skattereduktionen 

endast gäller den mängd levererad el som inte överstiger mängden kWh inköpt el. Detta 

förslag föreslås träda i kraft den 1 juli 2014 (49). 

Den 5 juni publicerades av skatteverket besked om skattereduktion på solcellsanläggning för 

privatbostad i form av villa eller fritidshus. Det har bestämts att efter installation av 

solcellsanläggning behövs vanligtvis inte energiskatt betalas på den egenproducerade elen. 

Säljer en solcellsanläggning el till elnätet, ständigt eller endast vid överskott, är detta en 

ekonomisk verksamhet. Vid ekonomisk verksamhet har solcellsanläggningsägaren skyldighet 

att betala mervärdesskatt oavsett belopp. På mervärdeskatten finns det en avdragsrätt. En 

villa som enbart säljer all producerad el till elnätet får avdragsrätt på mervärdeskatten, 

eftersom elen produceras endast för ekonomisk verksamhet. Däremot vid överföring av 

endast överskottsel till elnätet gäller inte avdragsrätten eftersom anläggningen inte enbart 

används till ekonomisk verksamhet utan använder även viss el till sin bostad.  

Trots att ägaren av solcellsanläggningen betalar mervärdeskatt för försäljning av el får 

ägaren inte en F-skattsedel eftersom det inte är en näringsverksamhet.  (50). 

2.9.4 ROT-avdrag 

Användning av ROT-avdrag vid byggnation av olika solanläggningar är möjligt att få men inte 

om annat statligt stöd tagits emot (51). 

ROT-avdragets stöd får vara maximalt 50 procent av installationskostnaden och 

totalbeloppet får inte överstiga 50 000 kr per person och år (52). 

Den 7 juni publicerades av svensk solenergi att det nu finns, vid installation av 

solvärmesystem, en schablon för uträkning av ROT-avdraget. Schablonen används vid 

uträkning av arbetskostnaden som kan, inklusive mervärdeskatt, enligt skatteverket 

beräknas till 30 procent av totalkostnaden. Hälften av det 30 procentiga beloppet blir 

skattereduktionen (53). 

2.9.5 Elcertifikat 

Elcertifikat är ett ekonomiskt styrmedel som gäller i Sverige och Norge och målet med detta 

stöd är att öka produktionen av förnybar el. Elcertifikat tilldelas producenter av förnybar el, 

däribland solenergi. Dessa producenter får ett elcertifikat för varje producerad MWh, som 

längst i 15 år och systemet upphör år 2035. Elcertifikaten säljs av producenterna och köps av 

elhandelsbolag som sedan indirekt debiterar sina kunder. Elhandelsbolagen och elintensiva 

företag är pliktiga att köpa en viss kvot av elcertifikat (54). 

Priset på elcertifikat varierar beroende på marknaden Pristrenden har varit nedåtgående 

sedan toppnoteringen på 372 kr/MWh år 2008 och fram till 2012 och därefter har priset 

ökat något. I januari 2014 var priset 174 kr/MWh (55). 
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Även privata mikroproducenter av förnybar el kan ansöka om elcertifikat och 

ansökningsavgiften är 100 kr (56). 

För att en anläggning ska bli godkänd i elcertifikatsystemet ställs det krav på timvis mätning 

och rapportering av elproduktionen. Timvis mätning av mikroanläggningar sker på levererad 

el till nätet med en mätare som installeras kostnadsfritt av elbolagen. 

Det är dyrt för mikroproducenter att få elcertifikat på hela sin produktion, på grund av att de 

måste installera en timmätare mellan modulerna och byggnadens elcentral. Priset för 

ytterligare mätning kan då i många fall bli högre än intäkterna för elcertifikaten. Bortfallet på 

elcertifikatsintäkter kan vara mellan 20 - 50 % beroende på situation. Det beror på att den el 

som går till egenanvändning inte mäts med elbolagens konventionella mätare (57). 
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2.10 Personuppgiftslagen 

Personuppgiftslagen syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet 

kränks genom behandling av personuppgifter (58). 

Vid insamling av solenergistatistik kan det krävas behandling av så kallade indirekta 

personuppgifter, vilka är sådana uppgifter som kan hänföras till en fysisk person i livet. En 

indirekt personuppgift är till exempel en hemadress, som kan vara aktuell vid statistikföring 

av lokalisering på en solenergianläggning. 

Personuppgifter för historiska, vetenskapliga och statistiska ändamål får användas en längre 

tid än för övriga ändamål, det finns alltså en undantagsrätt i dessa fall. Normalt krävs 

samtycke för behandling av personuppgifter men i samband med myndighetsutövning eller 

om ett ändamål har ett så kallat berättigat intresse behövs inte samtycke från den 

registrerade. Ett berättigat intresse innebär att personuppgifter ska lämnas ut om intresset 

hos den personuppgiftsansvarige väger tyngre än privatpersonens intresse för skydd mot 

kränkning av dennes personliga integritet. 

Ett exempel på berättigat intresse kan vara behandling av personuppgifter i samband med 

insamling av statistik. Om Energimyndigheten skulle samla in statistik får de göra detta utan 

samtycke från den registrerade, med koppling till deras myndighetsutövning. 

När behandling av personuppgifter är helt eller delvis automatiserade krävs 

anmälningsskyldighet, där en skriftlig anmälan måste skickas in till tillsynsmyndighet. 

Regeringen bestämmer sedan om undantag får göras från anmälningsskyldigheten, om 

behandlingen av uppgifter sannolikt inte inkräktar på personens integritet. 

Undantaget här är om den personuppgiftsansvarige anlitat ett personuppgiftsombud och 

meddelat det till Datainspektionen, då behöver ingen anmälan göras (59). 

Sammanfattningsvis är reglerna i personuppgiftslagen oftast avidentifierade när det gäller 

statistikinsamling och behöver inte anmälas till tillsynsmyndighet. Den 

personuppgiftsansvarige har som ansvar att följa lagen självständigt (60). 

2.11 Ellagen (1997:857) 

En delstudie görs här och beskriver vilka delar av ellagen som kan beröras vid införandet av 

en ny statistikinsamlingsmetod för solenergi. Detta underlag kan också ligga till grund för att 

se om en ändring i ellagen är lämplig, för att bättre kunna statistikföra solenergi i framtiden. 

Ellagen omfattar elsäkerhet, elektriska anläggningar och i vissa fall om handel och el. Lagen 

beskriver först och främst elleverantörers skyldigheter där en elleverantör är den som 

levererar el yrkesmässigt, som antingen har producerats själv eller av någon annan. 

Nätkoncessionsinnehavare har en skyldighet att mäta överförd el och hur den fördelas över 

tiden för konsumenter med ett säkringsabonnemang på högst 63 Ampere. Det ska vara en 

preliminär- och sedan en slutlig schablonräkning på mängd överförd el fördelat över tiden. 

Detta gäller inte om elanvändaren bestämt att dess elproduktion ska mätas, om ett sådant 

krav framkommer ska nätkoncessionsinnehavaren stå för detta. Denna paragraf om mätning 

kan exempelvis vara intressant vid framtida mätning av produktion från solelsanläggningar. 

Ellagen reglerar också bland annat ersättning för nätnytta, som finns beskrivet i 

Nomenklatur (13).  
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3. Lönsamhet privat solcellsanläggning Halland 

3.1 Förutsättningar 

Här undersöks lönsamheten för en nätansluten solcellsanläggning på en villa i Halland. En 

undersökning för två grundfall görs, en kalkyl med nuvarande situation och en med 

skatteavdrag på 60 öre/kWh. Det första fallet undersöks med och utan investeringsstöd.  

Fallet med skatteavdrag utreds med och utan ROT-avdrag, på grund av att stödpengarna 

börjar ta slut, samtidigt som skatteavdraget bör ses som ett substitut för investeringsstödet. 

Produktionen för denna anläggning är tänkt att täcka hushållselsanvändningen under ett år. 

Det betyder dock inte att all egenproducerad el går till hushållet. Solinstrålningen och 

därmed produktionen är som högst mitt på dagen, medan elanvändningen i en normalvilla 

har toppar på morgon och kväll. Dessutom är det stora skillnader mellan vinter- och 

sommarproduktion. Detta medför att en stor del av den producerade elen levereras ut på 

nätet och el från nätet måste köpas in när effekten från egna anläggningen är låg, samtidigt 

som hushållets elanvändning är hög. Solinstrålning i Halland som träffar modulerna när de 

har 45° lutning och är placerade i rakt söderläge blir ungefär 1 200 W/m2. Detta är ett 

medelvärde beräknat från 4 olika platser i Halland utifrån PV-GIS data för solinstrålning (14). 

I de undersökta situationerna har 75 % av produktionen beräknats gå till försäljning och 

25 % till egen användning där el köps för 1,2 kr/kWh, medan egenproducerad el säljs för 

0,38 kr/kWh. Detta pris är baserat på den nordiska elbörsens genomsnittspris för 2013 på 34 

öre/kWh inklusive en uppskattning av normal ersättning för nätnytta på 4 öre/kWh (61). 

Investeringsstödet uppgår till 35 % av investeringen, se avsnitt 2.9.1. 

Redan idag har en del elnätsbolag ett ersättningssystem liknande det nya lagförslaget på 

skattereducering för sina kunder, men de flesta stora bolag inte erbjuder den möjligheten. 
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3.2 Kalkyl 

Här följer de formler som lade grund till produktionsberäkningen och i (Tabell 2) redovisas 

de värden som användes i investeringskalkylen. 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑦𝑡𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 (
𝑘𝑊

𝑚2
) = 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 (

𝑘𝑊

𝑚2
) ∗ 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 (%) 

Å𝑟𝑠𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑘𝑊ℎ) =  𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑦𝑡𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡 (
𝑘𝑊

𝑚2) ∗ 𝑆𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠𝑦𝑡𝑎 (𝑚2) ∗ 𝐹𝑢𝑙𝑙𝑎𝑠𝑡𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟(ℎ) ∗

(1 − 𝐹ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 𝑣ä𝑥𝑒𝑙𝑟𝑖𝑘𝑡𝑎𝑟𝑒 ∗ (1 −  𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟)  

Tabell 2- Värden investeringskalkyl. 

Specifik investeringskostnad 20 000 kr/kW 

Effekt 4,5 kW 

Total kostnad 90 000 kr 

Kalkylränta 4 %  

Investeringsstöd 31 500  kr (35 %) 

Kostnad efter stöd 58 500 kr 

Solinstrålning Halland 45° lutning, 
rakt söderläge 

1 200 W/m² 

Fullasttimmar 1000 h 

Modulrelaterade förluster 0,14 (14 %) 

Verkningsgrad moduler 0,15 (15 %) 

Solcellsyta 30 m² 

Effektminskning, 5 %, på 30 år 0,2 % per år 

Förlust växelriktare och kablar 0,05 (5 %) 

Produktion 4 400 kWh/år 

Elkostnad 1,2 kr/kWh 

Elförsäljningspris nuläge 0,38 kr/kWh 

Realprishöjning el (uppskattning) 1 % per år 

Användning av hushållsel, 
normalvilla 

5 000 kWh/år 

Läge SÖDER  

Lutning 45 grader  

Den specifika investeringskostnaden är medelpriset för nyckelfärdiga anläggningar i Sverige, 

se avsnitt 2.2.2. Närmast idealt läge och lutning är antaget men en mindre avvikelse från 

detta gör ingen stor skillnad. Effektminskningen på modulerna är uppskattade till 5 % efter 

30 år, detta värde är baserat på en rapport från Elforsk där effekttappet under en 

solcellsanläggnings livslängd undersöktes (62). De hade en minskning, på 3,8 % efter 25 år 

och en normal garanti från leverantör är 80 % effektgaranti (63). Enligt en undersökning 

gjord av Fraunhofer Institute år 2012 var medelverkningsgraden för kisel-solcellsmoduler 

15 % (15). Enligt kalkylen blir produktionen från anläggningen ungefär 4,9 MWh per år. 

I kolumnen modulrelaterade förluster ingår förluster från reflektionseffekt, hög temperatur 

och låg instrålning. 14 % i förluster är ett vanligt förekommande standardvärde och även i 

nivå med PV-GIS värden för Halland vad gäller dessa typer av förluster (14). 
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3.3 Resultat 

För att få en rättvis jämförelse av lönsamheten räknas elpriset ut för de olika fallen enligt 

följande formel: 𝐸𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 =  
 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑘𝑙.𝑟ä𝑛𝑡𝑎 (𝑘𝑟)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑘𝑊ℎ)
.  

Denna formel tar hänsyn till hushållets totala snittkostnad per kilowattimme under 30 år, 

även inklusive inköpt el och detta visualiseras i (Figur 9) nedan. 

 

Figur 9 – Elkostnad per kilowattimme för hushållet i de olika fallen. Realprishöjning på det uppskattade 

elpriset är 1 % per år. 

En investering i en solcellsanläggning på en villa kan ses som att elpriset binds i 

anläggningens livslängd, eftersom driftkostnaderna är försumbara. Det ger en god säkerhet 

för eventuella prishöjningar på el i framtiden. Denna kalkyl ger en beskrivning av nuläget och 

inom de närmsta åren kommer troligtvis priserna för solcellsanläggningar fortsätta sjunka 

något. 

Det är också möjligt att använda en högre andel än 25 % av anläggningens egen produktion. 

För att göra detta kan tvättmaskiner, varmvattenberedare och dylikt koordineras så dessa 

används när solcellerna generar som mest el. Om en fastighet dessutom har värmepump 

bidrar värmepumpslasten till att en högre andel egenproducerad el kan användas i 

hushållet, förutom under sommarmånaderna. 
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4. Statistikbehandling 
Här beskrivs underlaget som ska ligga till grund för förslag på framtida statistikmetod. 

4.1 Övriga läns statistikinsamling 

Som en del i projektet kontaktades samtliga länsstyrelser i Sverige för att se hur långt de 

övriga länen kommit med statistikinsamling av solenergi och utveckling av metoder inom 

området. Nedan redovisas de län som kommit längst i detta arbete. Alla län har tillgång till 

Boverkets databassystem Svanen, där anläggningar som erhållit investeringsbidrag 

statistikförs (64). 

4.1.1 Jönköping 

En redovisning av energitillförsel från solfångare samt solceller i Jönköpings län har gjorts av 

Klimatskyddsbyrån i Sverige AB på uppdrag av den lokala länsstyrelsen. Bakgrunden till detta 

var att Länsstyrelsen i Jönköping hade tagit fram energibalanser för Jönköpings län 

respektive kommuner för år 2011 och i underlaget ingick också att redovisa energitillförsel 

från solenergi (65). 

Gällande solceller sammanställde Klimatskyddsbyrån statistik på effekt och produktion från 

kommunala anläggningar samt anläggningar som fått investeringsstöd respektive 

elcertifikat. Produktionen år 2013 beräknades vara ungefär 1,8 GWh. 

För solfångare gjordes en grövre uppskattning med hjälp av SCBs och länsstyrelsens statistik. 

Produktionen år 2011 uppskattades till 6,9 GWh (66). 

4.1.2 Södermanland 

Länsstyrelsen i Södermanlands genomför i dagsläget studier på potentialer och ska därefter 

göra en uppskattning av hur mycket solceller samt solfångare det finns i länet (67). 

4.1.3 Skåne 

Länsstyrelsen i Skåne län kommer under år 2014 att undersöka möjligheten att få bättre 

statistik, vilket ingår i en förstudie till ett större EU-projekt inom solenergi (68). 

4.1.4 Gotland 

Länsstyrelsen på Gotland kommer under år 2014 att göra en uppföljning av länets klimat- 

och energimål som sattes år 2012. I samband med denna uppföljning kommer länsstyrelsen 

troligtvis försöka att hitta ett sätt att följa upp hur produktionen av förnybar energi 

utvecklas inom olika områden, däribland solenergi (69). 

4.1.5 Norrbotten 

I Norrbotten pågår det ett projekt för solvärmen där de ska mäta utbytet ifrån några 
solfångare. De har fått pengar till mätutrustning och loggers med mera (70). 
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4.2  Andra länders statistikinsamling 

Här görs en genomgång av Tysklands och Danmarks metoder för statistikinsamling av 

solenergi. Dessa länder valdes för att de har samhällssystem som liknar Sveriges, vilket ger 

förutsättningar för en relevant jämförelse. 

4.2.1 Tyskland 

Myndigheten Bundesnetzagentur är jämförbar med Svenska Kraftnät och samlar månadsvis 

in all nyinstallerad solcellseffekt på det tyska elnätet. Insamlingen utförs genom att de 

skickar frågeformulär till elnätsoperatörerna. Informationen som ska fyllas i frågeformuläret 

är installationsdatum, postnummer, förbundsstat samt installerad effekt i kW för varenda 

solanläggning, där även mycket små anläggningar ingår.  

Statistiken är offentlig och publiceras på Bundesnetzagenturs hemsida. Från och med 2014 

kan dessutom elnätsoperatörerna rapportera in deras data i en webbaserad portal istället 

för genom frågeformuläret (71). 

Denna statistikinsamling och publicering av densamma är lagbunden i Tyskland, närmare 

bestämt under Paragraf 17 och 20 i deras lag (EEG) om förnybara energikällor (72). 

BSW är den tyska branschorganisationen för solenergi och de sammanställer årsrapporter 

för solel. Dataunderlaget till deras rapporter är Bundesnetzagenturs månadsstatistik (73). 

European Energy Exchange (EEX) behandlar och publicerar tillförseln av solcellseffekt på 

elnätet i Tyskland och Österrike. Statistiken beskriver mängden inmatad effekt per timme 

och publiceras med två timmars fördröjning, uppdelat på Tysklands fyra elnätsnätoperatörer 

(50Hertz, Tennet, Amprion och Transnet Bw). Dessa elnätsoperatörer bestämmer den 

inmatade effekten på sina nätområden med hjälp av extrapolering (74). Utifrån EEX värden 

för effekttillförsel beräknar BSW elproduktion från solceller per månad. 

Inom solvärme har Tyskland, likt Sverige också begränsad statistik. 

BSW gör en årlig sammanställning som är baserad på undersökningar från BDH Köln, där 

vissa tillverkare rapporterar deras försäljningsmängd i kvadratmeter solfångarpaneler per 

månad. BSW räknar sedan om kvadratmeter (m2) till termisk effekt (kW), med faktorn 1m2 

0,7 kW. Efter en uppskattad marknadsandel som dessa tillverkare har görs sedan en 

approximation av total installerad solvärmeeffekt. Av detta skäl föreligger en betydande 

osäkerhet om exaktheten i statistiken (73). 
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4.2.2 Danmark 

Danmark för månads- och årsstatistik på installerad effekt och produktion av solel 

sammanställt med övriga energislag (75). 

Energinet.dk har en huvuddatabas där installerad solcellskapacitet finns aggregerat per 

132/150 kV-transformatorstation. Driftsättningen av en anläggning är definierat som den 

tidpunkt när ett en elnätsoperatör ger uppgift om att anläggningen är nätansluten (76). I 

övrigt är det möjligt att urskilja enskilda anläggningars effekt samt viss kontaktinformation  

(77). 

Vid slutet av år 2013 uppgick Danmarks installerade solcellseffekt till lite över 500 MW, 

jämfört med Sveriges 43,1 MW. För Danmarks del är detta en så pass hög siffra att 

produktionen från solceller inte kan ignoreras. 

Tidigare har Danmark haft nettoavräkningssystem där de har fört statistik på produktion. 

Det systemet upphörde att gälla år 2012 varför de nu inte har någon riktig statistik på 

området utan uppskattar denna siffra genom att ta hjälp av uppgifter om global 

solinstrålning. Vidare har Energistyrelsen som motivering att en uppskattning av 

produktionen ger en god approximation i dagsläget, tills annan metod för insamling av 

produktion införs. 

Energinet.dk arbetar dock med att förbättra metoden, på grund av att dagens 

approximation anses relativt osäker (76). 

Innan slutet av 2013 infördes ett nytt system vilket baseras på onlinemätningar på 800 

solcellsanläggningar över hela Danmark, som nu har ökat till över 1 300 stycken och där 

anläggningarna har en god geografisk spridning. Från dessa mätningar är det möjligt att göra 

en uppskattning av den totala produktionen, där de uppmätta anläggningarna är ett 

representativt urval av det totala antalet anläggningar. Samma metod har länge använts för 

att uppskatta produktionen från vindkraft i Danmark (77). 

Vad gäller solvärme visar den enda tillgängliga statistiken 30 stycken fjärrvärmeanslutna 

anläggningar som ger 151 MW (78). Det finns således ingen heltäckande statistikinsamling 

av solvärme (77). 
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4.3 Intressenters förhållning kring statistikinsamling 

Energimyndigheten har tittat på lösningar kring statistikinsamling av solel och varit i kontakt 

med en organisation för detta. De tänker att organisationen ska samla in uppgifter från 

nätbolagen samtidigt som SCB också samlar in samma statistik, detta för att senare kunna 

jämföra och stämma av uppgifterna (79). 

Solelsprogrammet har tidigare gjort en undersökning om hur intresserade 

solelsanläggningsägare var att samla in statistik och intresset för detta visade sig vara väldigt 

lågt (5).  

En fråga ställdes av projektmedlemmarna till några installatörer om de var redo att lämna ut 

solenergistatistik i framtiden. De visade sig vara positiva till att lämna ut statistik, där någon 

nämnde att de lämnar ut känslig försäljningsstatistik om konkurrenterna gör detsamma. En 

annan nämnde att problemet för solvärmen ligger mer på anläggningsägaren. Om ägaren 

ska samla in vill denne också få något i retur och då måste bland annat mätutrustning 

installeras. 

4.4 Intressant information för statistikinsamling 

De mest intressanta typerna av information är rangordnade enligt följande lista: 

1. Installerad effekt 

Effekten är utgångspunkten för alla beräkningar vilket är något som IEA samlar in från 

Sverige och övriga 27 medlemsländer. 

2. Effektändringar och drifturtagning av system 

Den installerade effekten ändras när solpaneler tas bort eller läggs till i 

solenergianläggningar och denna ändring kan vara betydande. På lång sikt är det också 

mycket viktigt att få med drifturtagning, när anläggningarnas livslängd passeras och 

måste tas ur drift. 

3. Driftsättningsdatum 

Nödvändigt för att kunna följa utvecklingen fördelat över tiden. 

 

4. Lokalisering, kommunspecifik alternativt postnummer 

Behövs för att följa utvecklingen regionalt. Här finns stort intresse från kommuner och 

länsstyrelser. En annan fördel är att produktion kan beräknas något mer exakt med 

tanke på lokal solinstrålning. Adress eller enbart postnummer är exempel på uppgifter 

som visar lokalisering. 

5. Nätanslutet eller fristående system 

För solceller anslutna till elnätet och solvärme anslutet till fjärrvärmenät. Denna punkt 

är viktig för energibolag, de behöver veta vilken belastning som finns på elnätet och 

fjärrvärmenätet. 

 

6. Pris på anläggning 

Inrapportering av anläggningspris kan ge ett medelvärde för kostnaden på en 

solanläggning och kan vara värdefullt för både försäljare och konsumenter. 
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7. Typ av anläggning 

Uppdelning kan förslagsvis ske inom kategorierna centraliserade, lokala, kommersiella 

och privata system. 

 

8. Årligt energiutbyte 

Om inte produktionen kan mätas från alla anläggningar är det möjligt att uppskatta 

energiutbytet utifrån installerad effekt och geografiskt läge. Danmarks metod är också 

en möjlig modell för uträkning av energiutbytet. 

 
9. Total panelyta  

Med denna uppgift fås en mer exakt siffra på total installerad area samtidigt som en 

medelverkningsgrad för system kan räknas ut. 

4.5 Mest intressant typ av solenergi 

Här rangordnas den mest intressanta typen av solel med efter bedömning från 
projektmedlemmarna. Underlaget till bedömningen är huvudsakligen intressenters åsikter 
och även hur utvecklingen av de olika typerna av solenergi sett ut. 

1. Nätansluten solel 

Nätansluten solel är den typ av solenergi som ökar mest i Sverige. Med sjunkande priser 

och ökad effektivitet har denna solenergikategori störst potential att fortsätta växa, 

vilket gör den mest intressant i dagsläget. 

 

2. Nätansluten solvärme 

Nätansluten solvärme är angelägen för fjärrvärmebolagen och kommuner, som sannolikt 

redan statistikför data från sådana anläggningar. Solvärme bygger på en relativt enkel 

teknik där större innovationer inte är så troliga längre och då blir solvärmen beroende av 

bidrag för att utvecklingen av den stagnerade marknaden ska ta fart igen. 

 

3. Fristående solelsanläggningar 

Även om de fristående solelsanläggningarna inte har ökat mycket på senare kan denna 

kategori komma att se ett lyft i takt med att lagringsbatterier blir billigare och får ökad 

kapacitet. 

 

4. Fristående solvärmeanläggningar 

Som sagts under punkt 2 ovan har utvecklingen för solvärme stagnerat men den kan 

fortfarande vara intressant och det är bland annat en användbar värmekälla för 

uppvärmning av varmvatten i bland annat villor. 

 

4.6 Möjliga källor för statistikinsamling 

Insamling av statistik kan göras från följande listade källor. Det är möjligt att kombinera mer 

än en källa för insamling. En genomgång görs av vilken typ av information som källan kan ge 

samt hur stor del av det totala antalet anläggningar som kan täckas upp. 
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4.6.1 Energibolag 

Elnätsbolagen registrerar redan i dagsläget statistik om effekt för solel, däremot finns det 

ingen ansvarig för detta på företagen. Elnätsbolagen kan få med drifturtagning av system, 

eftersom anläggningsägarna ska anmäla detta till dessa bolag däremot har de inte uppgifter 

om anläggningspris och kan därför inte rapportera detta. Underförstått täcker denna källa 

inte in fristående anläggningar. 

 

Vad gäller nätansluten solvärme har fjärrvärmebolagen uppgifter på all typ av information 

som nämns i avsnitt 4.4. Bolagen har också en skyldighet att rapportera driftförhållanden i 

sin årsrapport (80). 

4.6.2 Elcertifikat (enbart solel) 

Här täcks endast en begränsad andel nätanslutna solelssystem in men däremot finns det 

registrerad information om effekt, effektändringar, drifturtagning och lokalisering i systemet  

(81). 

4.6.3 Olika investeringsbidrag 

Det förs detaljerad och omfattande statistik om solenergianläggningar som fått statliga 

investeringsbidrag, med nackdelen att stöd kan upphöra. Anläggningar utan stöd täcks inte 

upp i denna statistik. 

4.6.4 Installatörer 

Installatörer och försäljare har koll på pris, driftsättningsår, effekt, och lokalisering där både 

fristående och nätanslutna anläggningar täcks in. Undantaget här är ägare som installerat 

sina solenergisystem själva men dessa är i minoritet (41). 

Effektändring kan också registreras när detta arbete är utfört av en installatör. Den typ av 

information som inte täcks in är drifturtagning av system, samtidigt som installatörerna är 

de enda som kan rapportera prisstatistik på kompletta anläggningar. 

4.6.5 Försäljare och leverantörer 

Vid insamling från leverantörer går det inte att få reda på lokalisering och 

driftsättningsdatum vilket installatörer täcker in, då de är ett steg längre fram i kedjan. 

4.6.6 Solanläggningsägare 

Med solanläggningsägare som statistikkälla finns en teoretisk potential att täcka in samtliga 

anläggningar, både nätanslutna och fristående för solvärme såväl som solel. Det är också 

möjligt att få med de anläggningar som sätts upp av ägarna själva, utan installatör. 

Problemet är att få samtliga ägare att rapportera, det skulle krävas allas samarbetsvilja för 

att få fullständig statistik. Dessutom är det mycket svårt att följa upp och säkra statistiken. 

4.6.7 Bygglov 

Endast ett fåtal anläggningar kräver bygglov. Som regel behövs inte bygglov när en 

anläggning följer ett hustaks lutning (82). 
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4.6.8 ROT-avdrag 

ROT-avdrag är en möjlig källa för statistikinsamling men täcker endast in en begränsad del 

och ger inga detaljerade tekniska uppgifter. Detta avdrag gör att andra stöd som 

investeringsstödet för solel och solvärme inte kan utnyttjas. 

4.6.9 Skattereduktion (enbart solel) 

Om skattereduktionen träder i kraft ska det läggas till en rad på energideklarationen, andel 

utmatad el på nätet. Detta för att kunna få ersättning på utmatad överskottsel. Fullständig 

statistik på produktion kommer i så fall enbart erhållas från de anläggningar som är 

kopplade direkt till nätet och inte har någon egen användning av producerad el (5). 

4.7 Potentiella statistikansvariga 

Under denna rubrik listas de myndigheter eller organisationer som bedöms ha möjligheten 

och resurserna att samla in solenergistatistik. 

4.7.1 Energimyndigheten 

Med Energimyndigheten som ansvarigt organ ge fås ett långsiktigt säkert system och där de i 

samband med myndighetsutövning har mer befogenheter än organisationer.  

4.7.2 Svensk Solenergi 

Svensk Solenergi skulle både på eget initiativ eller på uppdrag av Energimyndigheten kunna 

samla in solenergistatistik. Denna organisation skulle också kunna sammanställa statistik 

utifrån rådata som samlats in av en myndighet, något som görs i Tyskland.  

4.7.3 SCB 

Energimyndigheten ser SCB som potentiellt ansvarig för statistikinsamling av nätansluten 

solel (79). Eftersom SCB är specialister på insamling och sammanställning av statistik kan de 

vara en rimlig insamlare av solenergistatistik. 

4.7.4 SP 

Då SP idag samlar in solvärmestatistik åt Svensk Solenergi, skulle de med tanke på sin 

erfarenhet och sina resurser kunna tänkas hantera en ny metod för detta. 

4.7.5 Svenska Kraftnät (solel) 

Svenska kraftnät övervakar stamnätet och kontrollerar så att det finns balans mellan 

förbrukning och produktion (83). Bundesnetzagentur, som är Tysklands motsvarighet till 

Svenska kraftnät registrerar statistik från alla nätanslutna solelssystem. 

4.7.6 Svensk Fjärrvärme (solvärme) 

Svensk fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme där medlemmarna står för 98 % 

av de svenska fjärrvärmeleveranserna. De samlar idag in statistik på fjärrvärmeproduktion 

och priser och skulle tänkas kunna samla in statistik över fjärrvärmeanslutna 

solvärmesystem (84). 
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5. Resultat 

5.1 Sammanställning av solenergistatistik i Halland 

Statistiksammanställningen av den nuvarande solelen och solvärmen redovisas i detta 

avsnitt. 

5.1.1 Solceller 

Här följer sammanställningen av installerad effekt på solcellstöd, nätanslutna solceller och 

de solceller som har elcertifikat. All statistik i detta avsnitt avser Hallands län. 

I (Figur 10) ses att Kungsbacka kommun hade mycket effekt installerad med stöd år 2012 

och har mest installerad solcellseffekt med stöd i Halland. Falkenberg har sett en stor ökning 

av solelsinstallationer under 2012 och 2013. I Hylte, Laholm och Varberg installerades 

ingenting år 2010. 

 

Figur 10 – Installerad effekt på solcellstöd i Halland, uppdelat kommunvis. 
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I (Figur 11) redovisas även den kumulativa effekten, för att få en mer översiktlig bild av totalt 

installerad effekt på solcellsstöd i Halland. Stöden visar sig ha haft en stor inverkan på 

ökningen av solceller i Halland. 

 

Figur 11 – Installerad effekt på solcellstöd i Halland, årligt samt kumulativt. 
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De olika färgerna i (Figur 12) indikerar säkerheten i uppgifterna, där svart färg betyder 

säkerställd uppgift. De andra färgerna på Fortum, Eon och Varberg symboliserar de olika 

metoderna som använts föra att få ett slutligt värde. 

På Fortums elnät fanns det 58 anläggningar med en effekt mellan 1,5 och 4,5 kW, därför 

användes ett medelvärde på 3 kW per anläggning. På Varberg Energis nät hade 4 av 15 

anläggningar ingen registrerad effekt. För dessa gavs ett medelvärde på 5,0 kW, baserat på 

de 11 övriga anläggningarna inom Varberg Energis elnätsområde.  

Eons elnät är indelat per elområde och inte länsvis, vilket betyder att området överlappar 

Hallands länsgräns. Det medförde en osäkerhet på länstillhörigheten för några anläggningar. 

Vattenfalls elnät hade i sin tur endast en solelsanläggning i Halland men försummas 

eftersom den har okänd effekt. 

 

Figur 12 – Nätansluten solcellseffekt uppdelat på de olika elnätsbolagen i Halland, vid början av år 2014. 
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Fortum och Eon har elnät som sträcker sig över stora områden vilket gör att de har flest 

anläggningar anslutna till sina nät. Vid en jämförelse av (Figur 12) och (Figur 13) ses att HEM 

har mycket installerad effekt sett till det relativt lilla antal anläggningar de har. Det beror på 

att HEM har flera större, egenägda och kommunala anläggningar inkopplade på sitt nät. 

Även om Fortum har näst mest antal solelsanläggningar i Halland står de för en 

anmärkningsvärt liten effektandel, på grund av att anläggningarna på deras nät är små. 

 

Figur 13 – Diagrammet visar antal solelsanläggningar nätanslutna på Hallands elnät, vid början av år 2014. 

Totalt finns det 215 anmälda nätanslutna anläggningar i Halland med en total installerad 

effekt på 1,61 MW. 

För att jämföra hur långt regionen kommit i utvecklingen beräknas hur mycket nätansluten 

solel det finns installerat per capita i Halland respektive Sverige. Resultatet blev 4,2 W/capita 

för Sverige i genomsnitt, medan Hallands resultat visade 5,3 W/capita. Det betyder att det 

finns 21 % mer installerad solcellseffekt per capita i Halland än genomsnittet i Sverige.  

Tabell 3 – Nätansluten solel per capita i Halland och Sverige. Information om invånarantal från SCB. 

Område Invånarantal Installerad effekt Solel per capita 

Sverige 9 625 000 40 430 kW 4,2 W 

Halland 306 000 1 610 kW 5,3 W 
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I (Figur 14) nedan ses projektmedlemmarnas sammanställning av Energimyndighetens 

uppgifter på solcellseffekt med elcertifikat i Halland. Till en början var det endast några få 

företag som skaffade elcertifikat medan de första privata anläggningarna med certifikat kom 

år 2011. Därefter har privata anläggningar som innefattas i elcertifikatsystemet ökat stort. 

Vid årsskiftet 2013/2014 fanns det 40 stycken privata- respektive 4 stycken företagsägda 

anläggningar i Halland. 

 

Figur 14 – Årligt installerad solcellseffekt med elcertifikat i Halland, fördelat på privatpersoner och företag. 

I (Tabell 4) är regionens solelsstatistik uppdelad per kategori där anläggningar med 

elcertifikat och solcellsstöd är inkluderade i Totalt nätanslutna. Kategorin Totalt nätanslutna 

är däremot inte en summering av de två ovanstående kategorierna, eftersom det inte går att 

veta om anläggningar med stöd har elcertifikat eller vice versa. Årsproduktionen är 

uppskattad med formeln nedan och fullasttimmarna har antagits vara 1000 h. 

Å𝑟𝑠𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 (kWh) =  𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 (𝑘𝑊) ∗ 𝐹𝑢𝑙𝑙𝑎𝑠𝑡𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟(ℎ)  

Tabell 4 – Översikt mängd solel per kategori i Halland. 

Anläggningskategori Antal anläggningar Effekt (kW) Uppskattad årsproduktion (MWh) 

Med elcertifikat 44  456  456 

Med solcellsstöd 130 1 280  1 280 

Totalt nätanslutna 215 1 610  1 610 
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5.1.2 Solfångare 

Solfångarstatistiken består av anläggningar med stöd samt kommunala 
solvärmeanläggningar utan stöd i Halland. 

År 2009 var året med mest beräknat värmeutbyte från solfångare. I (Figur 15) visas att 

Kungsbacka har en jämn nivå på installerad effekt fram till år 2012, då den går ner betydligt 

för att sedan landa på en anmärkningsvärt hög effekt år 2013. 

 

Figur 15 – Årligt värmeutbyte vid färdigställande datum från solfångare med stöd, uppdelad kommunvis. 
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(Figur 16) visar att installerad effekt med solvärmestöd har ökat relativt linjärt och hade år 
2013 ett värmeutbyte på 4,54 GWh. 

 

Figur 16 – Kumulativ och årlig ökning av solfångare med stöd i Halland från 2000-2013. 

Utöver statistiken från stöden har följande statistik från kommunala solvärmeanläggningar 
utan stöd rapporterats: 

Det kommunala bostadsbolaget Eksta i Kungsbacka har ca 20 termiska solanläggningar i 
varierande storlek, effekt och årtal, från slutet på 70-talet till de som driftsätts i dagarna. 
Totalt omfattar det ca 7000 m2 och ger 2 660 MWh. Endast en av dessa har fått stöd och 
energiproduktionen är uträknad enligt (Bilaga 1). 

Halmstad kommun har tre egna solfångaranläggningar: i Furulundsbadet, Gården Ön och 
gruppboendet Ålderstigen. Furulundsbadet och Ålderstigen har en uppmätt produktion på 
65,7 MWh respektive 2,2 MWh medan Gården Ön har en beräknad produktion på 3,7 MWh, 
se (Bilaga 1). 

(Tabell 5) beskriver uppskattad och uppmätt produktion från Solfångare i Halland. Detta ger 
värmeproduktion utöver stöden på 2,7 GWh. 

Tabell 5 – Kommunala solvärmeanläggningar utan stöd. 

Kommuner Area (m2) Effekt (kW) Energiproduktion (MWh) 

Halmstad (kWh) 179 125 71,6 

Kungsbacka (kWh) 6 650 4 655 2 660 

Summa  6 830 4 780 2 730 
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(Tabell 6) visar summan av solvärmeutbytet i Halland 2013 och den totala 
värmeproduktionen uppgår till 7,3 GWh. 

Tabell 6 – Totalt solvärmeutbyte i Halland 2013. 

Kategori Area (m2) Effekt (kW) Energiproduktion (MWh) 

Solvärmestöd 11 340 7 940 4 540 

Övrig 6 830 4 780 2 740 

Summa 18 170 12 720 7 280 

 

5.2 Förslag till nya insamlingsmetoder för solenergi 

Vid införandet av en ny metod bör det finnas en avvägning mellan förutsättningar för 

heltäckande uppgifter, möjlighet att samla in de mest intressanta uppgifterna samt en 

långsiktig säkerhet i systemet.  

Där det är möjligt rapporteras följande uppgifter in: installerad effekt, drifturtagning- och 

driftändring, driftsättningsdatum, lokalisering, anläggningstyp och prisinformation. 

Produktion från solceller och solfångare kan uppskattas med olika metoder. 

Alla förslag utförs genom att rapportörerna för in statistik i en dataportal som en myndighet 

eller organisation ansvarar för. Detta bör inte ge speciellt krävande administration för 

varken rapportör eller statistikansvarig, förutom möjligtvis framtagandet av ny dataportal. 

5.2.1 Förslag 1, via elnätsbolag och fjärrvärmebolag 

Tidigare nämndes att elnätsbolagen redan idag har uppgifter på de anläggningar som 

kopplas in på deras nät. Det betyder att det enda de måste göra är att utse någon ansvarig 

för insamling av dessa uppgifter, som sedan vidarebefordras till en myndighet eller 

organisation. Reglering av insamling sker genom ändring eller tillägg i ellagen, så att 

elnätsbolagen blir skyldiga att rapportera in solelsstatistik. Denna metod kan också inkludera 

drifturtagning och effektändring. 

Solvärme ansluten till fjärrvärmenätet rapporteras in av fjärrvärmebolag till förslagsvis 

Svensk Fjärrvärme. 

Fristående anläggningar för solel och solvärme utelämnas i detta förslag. 

5.2.2 Förslag 2, installatörer 

Installatörer för solel rapporterar in installerade anläggningar, fristående och nätanslutna till 

en myndighet eller organisation, som säkras med införande av exempelvis ett direktiv från 

Energimyndigheten. Rapportering av effektändring är möjlig eftersom installatörer kan 

anmäla när de utför ett sådant arbete. En brist i denna metod är att drifturtagning av 

anläggningar inte täcks in, eftersom installatören inte kan veta när en sådan tas ur bruk. Ett 

förslag till detta kan vara att meddela solanläggningsägaren efter 25 år och fråga ifall 

anläggningen fortfarande är i bruk, men att fråga ägarna efter 25 år kan däremot vara 

resurskrävande och svårt att följa upp. 
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Installatörerna för solvärme rapporterar in alla anläggningar de installerar, både fristående 

och fjärrvärmeanslutna och där rapportering sker till lämplig myndighet eller organisation. 

Effektändring rapporteras som för solelsanläggningar. 

Som tidigare nämnts täcks en stor majoritet av solenergianläggningarna upp i denna metod 

och installatörerna är också den bästa källan för att samla in prisinformation på 

solenergianläggningar. 

5.2.3 Förslag 3, anläggningsägare 

Det införs en lag eller regel om att anläggningsägare måste rapportera in solenergistatistik 

till en myndighet eller organisation. Staten bekostar en mätutrustning till anläggningsägarna 

för fristående solel och solvärme. Det behövs inte för nätanslutna solenergianläggningar 

eftersom de redan har mätutrustning från energibolagen. Effektändring och drifturtagning 

måste också rapporteras.  

När någon köper solfångare eller solceller registreras köpet med effekt i en databas. Den 

enda grupp som inte innefattas i detta förslag är de som köper sina solenergianläggningar 

utomlands eftersom ingen registrering då sker. Registreringen behöver dock inte inkräkta på 

personuppgiftslagen, då den statistik som samlas in inte är personlig, utan endast redovisas 

kommunalt. Finns det dessutom ett berättigat intresse får dessa grundlagar överträdas, se 

avsnitt 2.10. Däremot finns en problematik i att veta var själva anläggningen sätts upp. 

Denna metod är mycket resurskrävande och kan vara svår att genomföra. En annan sak som 

kan göras är att införa ett belöningssystem för att samla in statistik för icke nätanslutna 

anläggningar. 

5.2.4 Förslag 4, kombination av förslag 1 och 2 

Elnätsbolagen samlar in och rapporterar statistik efter samma metod som i Förslag 1. 

Installatörerna för solel rapporterar in alla anläggningar de installerar, nätanslutna som 

fristående. Detta gör att det går att stämma av uppgifterna på nätanslutna anläggningar från 

installatörerna och elnätsbolagen. 

Rapportering sker till en gemensam myndighet eller organisation, exempelvis 

Energimyndigheten eller Svensk Solenergi som sedan behandlar och sammanställer 

statistiken. 

Effektändring och drifturtagning fås med på nätanslutna anläggningar. Effektändring kan 

inkluderas för fristående anläggningar men däremot inte drifturtagning. Ett förslag till detta 

kan vara att som tidigare nämnts i Förslag 2, kontakta solanläggningsägaren efter 

exempelvis 25 år då anläggningen snart är förbrukad. 

Installatörerna för solvärme rapporterar in alla anläggningar de installerar, både fristående 

och fjärrvärmeanslutna till lämplig organisation eller myndighet. Fjärrvärmeanslutna 

solvärmesystem rapporteras in av fjärrvärmebolag till Svensk fjärrvärme eller SCB. Angående 

drifturtagning och effektändring råder samma förutsättningar som för solelen. 

Installatörerna för både solel och solvärme rapporterar in prisstatistik på sina system. 
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5.3 Sammanställning av förslag 

 (Tabell 7) beskriver och jämför täckningsgrad för de olika förslagen och baseras på tidigare 

information i avsnitt 4.6 samt 5.2. I kategorierna effektändring- och drifturtagning 

(fristående) egenuppsatt anläggning inkluderas de anläggningar som ägarna sätter upp 

själva. Anläggningsägare kan teoretiskt sett täcka upp allt utom prisinformation. 

Installatörerna är de enda som kan ge prisinformation, fast med dem är det svårare att 

inkludera effektändring jämfört med energibolagen. Elnätsbolagen (som ingår i kategorin 

energibolag) har möjlighet att täcka in drifturtagning, men i dagsläget behöver inte detta 

anmälas till elnätsbolagen. 

Tabell 7 – Sammanställning av täckningsgrad för de olika förslagen. Ifylld ruta täcker upp kategorin. 

Kategori 
 

Förslag 1 
Energibolag 

Förslag 2 
Installatörer 

Förslag 3 
Anl. ägare 

Förslag 4 
Kombination (E & I)            

Nätanslutna 
     

Fristående 
     

Effektändring (nätanslutna) 
   möjligt   

Effektändring (fristående), 
installatörer  möjligt  möjligt 

Drifturtagning 
(nätanslutna)     

Drifturtagning (fristående), 
installatörer     

Prisinformation 
     

Effektändring (fristående), 
egenuppsatt anläggning     

Drifturtagning (fristående), 
egenuppsatt anläggning     
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I (Tabell 8) nedan görs en samlad bedömning av förslagen med en betygsskala från 1-5, där 

höga betyg är fördelaktiga. Kategorin Ekonomi kan även beskrivas som ”icke 

resurskrävande” och ett mycket lågt resursanvändande ger en femma, medan en etta ges 

för mycket resurskrävande förslag. Genomförbarhet syftar främst på enkelheten i att 

genomföra en berörd metod i praktiken, där stor enkelhet ger högt betyg. Säkerheten 

bedöms efter hur korrekta uppgifter som kan fås in samt om det finns stor sannolikhet att 

verkligen kunna erhålla den efterfrågade informationen. Bedömningen för Täckningsgrad är 

grundad på (Tabell 7), där hög täckningsgrad ger högt betyg. 

Tabell 8 – Bedömning av förslagens lämplighet i skala 1-5, där 1 är svagast och 5 starkast. 

Kategori 
(1-5) 

Förslag 1 
Energibolag 

Förslag 2 
Installatörer 

Förslag 3 
Anl. ägare 

Förslag 4 
Kombination (E & I) 

Ekonomi 4 3 1 2 

Genomförbarhet 4 3 1 3 

Säkerhet 4 3 1 5 

Täckningsgrad 2 3 5 4 

Total 14 12 8 14 

 

Bedömningen är att förslag ”energibolag” är det minst resurskrävande, eftersom uppgifter 

som sagts tidigare redan finns idag och det enda som då återstår är att sammanställa och 

skicka in till en organisation eller myndighet. Någon ansvarig för statistikinsamlingen måste 

utses på framförallt elnätsbolagen gällande solel. Installatörerna är mer resurskrävande som 

insamlingsskälla än energibolagen, då det är fler anläggningar som ska täckas in. 

Kombinationen av energibolag och installatörer blir också mer resurskrävande på grund av 

behandlingen av ett större antal uppgifter från en extra källa. Anläggningsägarna kommer i 

princip att täcka in allt men en sådan insamling blir ytterst oekonomisk med tanke på att 

staten i så fall måste förse alla med mätutrustning. 

Genomförbarheten är beroende av den ekonomiska aspekten. Om det är resurskrävande 

kan det också vara svårt att genomföra, vilket ger en förklaring till varför genomförbarhet 

och ekonomi ligger nära varandra i betyg hos de olika förslagen. 

Den säkraste informationen får anses vara kombinationen av energibolag och installatörer 

eftersom det är möjligt att stämma av uppgifterna för de nätanslutna anläggningarna. 

Energibolagen bedöms kunna ge säkrare information om lokalisering än installatörerna 

eftersom de måste veta var på nätet anläggningarna kopplas in. Anläggningsägarna ger den 

största osäkerheten, det bedöms både vara svårt att garantera korrekt informationen såväl 

som att få in allt som efterfrågas. 
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6. Diskussion 
Det är möjligt att införa en hållbar och effektiv metod för statistikinsamling av solenergi. 

Däremot får kompromisser göras då det inte verkar finnas en självklar väg för hur 

solenergistatistiken ska samlas in. Det är upp till myndighet eller organisation att spekulera 

kring hur mycket resurser de vill lägga på insamlingen samt hur fullständig statistiken ska 

vara. 

Förslag 1 är den säkraste och enklaste metoden för statistikinsamling. Däremot utelämnar 

den fristående anläggningar och prisinformation. Förslag 2 kan ses som en relativt säker 

metod där det går att få in alla typer av anläggningar och intressanta uppgifter, samtidigt 

som den är något mer resurskrävande än Förslag 1. Nackdelen med Förslag 2 är att 

effektändring är mycket svårt att få med för fristående anläggningar, vilket då ger en obalans 

i statistiken. Det går teoretiskt sett att täcka in drifturtagning av nätansluten solel i det andra 

förslaget genom att den elinstallatör som kopplar ur anläggningen anmäler detta. 

I jämförelse med Förslag 1 och 2 har Förslag 4 en större säkerhet och högre täckningsgrad 

men med något mer omfattande administration som följd. En speciell fördel med detta 

förslag är att det går att säkra statistiken genom att jämföra data från elnätsbolagen och 

installatörerna. Förslag 3 är mycket svårt att genomföra och följa upp men har en optimal 

täckningsgrad. 

Denna rapport ger en bättre bild av solenergiutbyggnaden i Halland, framförallt för solceller. 

Om en rapportering av lokalisering införs i den nationella metoden för insamling, kommer 

det i framtiden vara enklare att ta fram regional statistik. 

I den regionala statistiken för solcellsstöd har stapeln för år 2013 halverats från 2012, vilket 

kan bero att pengarna till stöden var slut. Detta skiljer sig från med vad som tidigare nämnts 

i avsnitt 2.2.2, där det visas att total installerad effekt i Sverige har dubblerats från år 2012 

till 2013. 

Ifall skattereduceringsstödet införs bör det ses som en ersättning för investeringsstödet. När 

investeringsstödet upphör kan statistiken som finns länsvis i och med stöden bli mer 

bristfällig, vilket ger ytterligare ett argument för ett tidigt införande av regionsspecifik 

statistik. 

I statistiken för Hallands nätanslutna solelsanläggningar råder en viss osäkerhet, eftersom 

elnätsbolagen har sin statistik organiserat per elområde och inte länsvis. Det medför en 

oklarhet i vilka anläggningar som ligger innanför eller utanför Hallands län. 

Det är en relativt liten skillnad i effekt mellan totalt nätansluten solel och anläggningar med 

stöd. Ett rimligt antagande är då att stöden har uppfyllt sitt syfte och stimulerat 

utbyggnaden av solel i Halland. 

I ellagen står det att nätkoncessionsinnehavare måste mäta produktion som matas ut på 

nätet, vilket betyder att de har uppsikt över storleken på de anläggningar som är 

nätanslutna. Effektändringar för nätansluten solel ska anmälas till elnätsbolagen. 

Drifturtagning är en brist och behöver i dagsläget inte rapporteras till elnätsbolagen. Det 
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råder dock meningsskiljaktigheter om vad som behöver rapporteras och det borde bringas 

en klarhet i detta. 

I (Tabell 6) finns en osäkerhet då en av Kungsbackas 20 anläggningar har stöd men utan att 

uppgifter på vilken har kunnat fås fram. 

Installationerna av solvärme har en nedåtgående trend nationellt, troligtvis beroende på att 

investeringsstödet för den upphörde årsskiftet 2011/2012. Kungsbacka installerade ytterst 

lite solvärmeeffekt med stöd år 2012, men det verkar som att utbetalningen blev förskjuten 

till år 2013 istället, (se Figur 15). Den regionala solvärmestatistiken indikerar att stödet inte 

alls täcker upp hur mycket effekt som finns installerat i länet, mycket beroende på den stora 

volym som finns installerat utan stöd i Kungsbacka. 

Eftersom solvärmestatistiken i dagsläget samlas in från leverantörer, går det inte att få reda 

på lokalisering och driftsättningsdatum. Om insamling istället sker från installatörer innebär 

det ett steg längre fram i kedjan, där lokaliseringen och driftsättningsdatum kan rapporteras. 

Prisinformation (som installatörer rapporterar) kan vara värdefull för både nuvarande och 

blivande installatörer samt konsumenter. De nuvarande installatörerna kan se hur deras 

priser står sig i jämförelse med deras konkurrenter, medan de blivande installatörerna får en 

uppfattning om hur de ska lägga sina priser. Konsumenterna kan jämföra priser och se om 

de är rimliga. 

Ytterligare ett argument för utökad statistikföring av solenergi är att installatörer och 

framförallt de som funderar på att starta ett företag lättare kan se hur den allmänna 

utvecklingen inom branschen ser ut. 

Energimyndigheten har tidigare spekulerat kring i att ha SCB som sammanställare av 

solenergistatistik. SP samlar idag in solvärmestatistik åt Svensk Solenergi och Johan Lindahl 

rapporterar in solelsstatistik till Energimyndigheten. Det kan vara bättre med en gemensam 

insamlare istället, förslagsvis Svensk Solenergi. Metoden för insamling av solelsstatistik som 

idag hänger på en person bör ändras. Systemet blir inte hållbart när insamlingen beror på 

en ”god relation” med installatörerna, även om det fungerar i dagsläget. Därför borde ett 

system med en gemensam dataportal där insamlingen sker automatiskt också införas. 

I vidare studier om nya metoder för insamling av solenergistatistik går det att titta mer på 

uppskattning eller mätning av produktion. Loggning och sammanställning av GPRS-mätning 

på anläggningarna skulle kunna införas i takt med att de smarta elnäten byggs ut. 
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7. Slutsats 
Resultatet av den regionala sammanställningen av statistik visar att Halland idag har 1,6 

GWh solel och 7,3 GWh solvärme. I länet finns 5,3 W nätansluten solel per capita jämfört 

med Sveriges 4,2 W/capita, vilket innebär att Halland har 21 % mer installerad effekt än 

Sverige i genomsnitt. 

Att skaffa en solcellsanläggning kan ses som att elpriset binds i anläggningens livslängd 

(redovisat i avsnitt 3). Med enbart investeringsstöd till solcellsanläggningen blir 

totalkostnaden för hushållselen 1,2 kr/kWh, vilket är i nivå med dagens elpris. I situationen 

där skatteavdrag och ROT-avdrag erhålls blir totalkostnaden för elen 1,1 kr/kWh medan 

elpriset blir 1,6 kr/kWh utan något stöd. Med en uppskattad realprishöjning på 1 % per år, 

tar det 30 år innan hushållens kostnader för elen blir lägre med solceller installerat. 

De flesta länen i Sverige har endast stöden som statistikkälla medan några län har gjort 

undersökningar om mängden regionalt installerad solenergi. Tyskland och Danmark har idag 

mer utvecklade metoder för statistikinsamling av solel, medan de likt Sverige har begränsad 

solvärmestatistik. 

Investeringsstödet har tillsammans med sjunkande systempriser påverkat solelen mycket 

positivt, vilket har lett till en stor ökning de senaste åren. För solvärmen ses däremot en 

nedåtgående trend, mycket beroende på borttagandet av investeringsbidraget. Trenderna 

för solelen och solvärmen är likvärdiga både regionalt och nationellt. 

De lämpligaste källorna för insamling av solenergistatistik är energibolag och installatörer. 

En kombination av dessa två källor ger en stor säkerhet och hög täckningsgrad. Finns bara 

resurser är detta det bästa alternativet. Rapportering går från dagens manuella metod till ett 

automatiserat system, förslagsvis en dataportal för statistikinsamling.  

En viktig ändring blir att rapportering av lokalisering införs, vilket gör att regional statistik 

enkelt kan sammanställas. Överhuvudtaget är det en resursfråga om införandet av en ny 

insamlingsmetod för solenergistatistik är möjlig. 

För nätanslutna solelsanläggningar finns en oklarhet i reglerna om drifturtagning och 

effektändring, vilket är något som borde tydliggöras. Det borde införas en regel om att 

drifturtagning måste anmälas till elnätsbolagen.  
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Bilaga 1 
 

Energin från några kommunala solvärmeanläggningar i Halland  

 

 

 

Genomsnittvärde (kWh/m2, år) 400 

Omräkningsfaktor från area till effekt 0,7 
 
Halmstad 
Gården ön (m2) 9,24 

Produktion Gården ön (kWh/år) 3696 

Furulundsbadet (kWh/år) 65700 

Ålderstigen (kWh/år) 2200 

  

Kungsbacka, Eksta (m2) 7000 

Antal anläggningar 20 

(m2/anläggning) 350 

  

Total area Kungsbacka 6650 

Produktion Kungsbacka kWh/år 2660000 
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