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Företaget Sol & Energiteknik ville undersöka möjligheten att göra ett vanligt hus 
energioberoende. Grundat på detta har jag under våren 2007 undersökt vilka möjligheter 
som idag finns på marknaden genom litteraturstudier, kontakt med olika företag samt 
läsning av olika rapporter på internet.

Det första jag har gjort är att undersöka en standardvillas energiförbrukning samt vilka 
bättre tekniker det finns för att förse ett hus med energi. När man ska bygga nya hus idag 
har man möjlighet att bygga energisnålare alternativ. 

Då jag kommit så långt att själva konstruktionen för huset var bestämt var det dags att 
välja vilka typer av tekniker jag skulle välja för att kunna producera och lagra energi. De 
energiproducenter jag valde var vindkraftverk samt solfångare som kommer att producera 
all värme och el till det energioberoende huset.

Det största problemet då man ska göra en villa energioberoende är att man måste kunna 
lagra den energi som produceras. Att lagra värmen är relativt enkelt eftersom det bara är 
att välja en stor volym på ackumulatortanken som lagrar värmen i vatten. Elenergin 
däremot måste lagras i batterier, vilket visade sig vara alldeles för dyrt för att kunna till-
ämpas på ett normalhushåll idag. I framtiden skulle eventuellt vätgas kunna lagras och 
användas som elproducent men än så länge är den tekniken både oprövad och dyr.

Mitt resultat är att det idag inte är ekonomiskt försvarbart att bygga ett hus som är helt 
energioberoende, såvida det inte är väldigt dyrt att koppla in sig på det befintliga elnätet. 
Men som en alternativ lösning har jag tagit fram ett förslag på en lösning där huset 
kopplas in på elnätet och som till viss del har egenproducerad energi. Det här huset visade 
sig vara ekonomiskt försvarbar att bygga redan idag, och skulle kunna vara en mycket god 
investering då energipriserna ökar för varje år.
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The company Sol & Energiteknik wanted to examine the possibility to make a standard 
house totally energy independent. Based upon this I have, during the spring of  2007, 
examined the possibilities available at the market today through litterature studies, contact 
with several companies and reading reports at the internet.  

The first thing to examine has been to determine the energy consumption for a standard 
house, and find out if  there are better technologies to be used for energy conservation. 
My conclusion in this matter is that there are possibilities today for building a house more 
energy efficient. 

When I had reached the point at which my design for the house was decided, I also had 
to choose the different products to use to produce energy as well as to store that energy. 
To produce heat and electricity to the house I decided to use a wind turbine and a solar 
water heater. 

The most difficult part of  designing a house that is energy independent is that the 
produced energy must be stored somehow. Storing the heat is relatively easy beacuse the 
heat can be stored in a large water tank. The electricity is a bigger problem beacuse it 
must be stored in batteries, which today are too expensive to be used in a standard house. 
In the future producing and storing hydrogen might be used to produce electricity, but 
today that technology is both expensive and not tested enough.

My final conclusion is that a standard house can not be built to be totally energy 
independent today, unless it is very expensive to connect the house to the electricity 
network. As an alternative solution I came up with a proposal for a house which is 
connected to the electricity network and have some amount of  own produced energy. 
This house prooved to be a good investment if  you choose to build it today, and it could 
be a very good investment in the long run beacuse energy prices increase every year.
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Som avslutning på min utbildning på Energiingenjörsprogrammet på 
Högskolan i Halmstad har jag gjort detta examensarbete.

Stefan Johansson på Sol & Energiteknik efterlyste någon som ville under-
söka om det fanns en möjlighet att göra ett hus energioberoende. Denna 
uppgift har utgjort mitt examensarbete under vårterminen 2007.

Min handledare på skolan, Göran Sidén, har hjälpt och väglett mig under 
arbetets gång. Jag vill tacka alla personer som har hjälpt mig genom att svara 
på mina frågor samt försett mig med information.

Jag vill dessutom rikta ett speciellt tack till Marie Osbeck som har hjälpt mig 
med korrekturläsning och den grafiska layouten på rapporten.
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Medvetenheten om vår energianvändning i Sverige ökar allt eftersom 
energipriserna stiger och genom medier som nästan dagligen rapporterar om 
växthuseffekten, energibesparingar, utsläppsrätter och andra miljöfrågor. 

Tidigare var det endast ett fåtal entusiaster som sysslade med energi-
besparingar mest med tanke på miljön, men idag har läget ändrats och nu 
kan man tjäna pengar på att vara miljömedveten. Intresset har även ökat på 
grund av de senaste årens kraftiga höststormar som har fått folk att inse hur 
beroende vi har blivit av tillgången på el. Människor har blivit mer 
intresserade av möjligheten till att vara energioberoende.

Årsskiftet 2008/2009 måste även alla byggnader i Sverige energideklareras19. 
Det innebär att man måste redovisa för hur mycket energi som går åt till 
varmvatten och värme i byggnaden. För villor gäller det bara att man måste 
kunna visa upp en deklaration som inte är äldre än tio år vid försäljning. Det 
ska vara ett incitament för villaägare att minska sitt energibehov eftersom om 
deras hus är väldigt energiineffektivt så kanske det kan bli svårsålt. Efter en 
deklaration kommer besiktningsmannen att ge kostnadseffektiva rekommen-
dationer på hur man kan minska sitt energibehov.
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I dagens samhälle är vi väldigt beroende av energi och därmed väldigt sårbara. Det har 
inte minst visat sig efter de senaste årens svåra vinterstormar. I det här examensarbetet 
ska jag titta på möjligheten att göra ett hus helt oberoende av inköpt energi, både när det 
gäller uppvärmning och elförsörjning. Tekniken finns redan idag men prislappen är kan-
ske för hög. Jag ska se om man kan få fram en ekonomisk försvarbar lösning som kan bli 
kommersialiserad. 

Mitt mål med det här examensarbetet är att undersöka om det är möjligt att göra ett 
nybyggt hus helt oberoende av inköpt energi. Visserligen finns det alltid entusiaster som 
skulle betala nästan vad som helst för att kunna visa att de är miljömedvetna och helt 
energioberoende. För att göra det hela intressant för ”vanliga” människor ska kostnaden 
inte vara orimligt hög. Om lösningen visar sig bli för dyr hoppas jag att mina tekniska 
lösningar på något sätt skulle kunna användas eller vidareutvecklas för nybyggnation av 
villor.

På uppdrag av Sol och energiteknik i Huskvarna har jag undersökt vilka tekniska lösningar 
som finns på marknaden idag. Under flera veckor har jag gjort omfattande litteraturstudier 
och sökningar på Internet över olika tekniker. Jag har även varit i kontakt med ett tio-
tal personer på olika företag för att få svar på mina frågor och diskutera mina idéer. De 
relevanta fakta som jag har inhämtat har utgjort grunden för min slutliga lösning som 
presenteras i den här rapporten.

Tekniker som inte finns tillgängliga för privatpersoner har inte behandlats i den här 
rapporten. Jag har gjort det här arbetet med avseende på ett hus beläget i södra Sverige.
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För att kunna utveckla en lösning på ett energioberoende hus behöver man 
ta hänsyn till en stor mängd olika fakta. I det här avsnittet kommer jag att 
redogöra för den fakta som jag har funnit relevant för mitt arbete. Faktan 
utgörs till stor del av beskrivningar av olika tekniska utrustningar.
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I Sverige år 2005 fanns det 260 miljoner m2 uppvärmd yta i form av småhus, inklusive 
lantbruk och permanentbebodda fritidshus17. Sättet som de värms upp på varierar och 
kan delas in som 15 % olja, 10 % fjärrvärme, 43 % elvärme, 1 % gas och 31 % ved, flis, 
pellets och spån17. 

Inom bostadssektorn i Sverige används i huvudsak miljövänliga bränslen till uppvärmning. 
Andelen fossila bränslen som används utgörs endast av 15 % olja och 1 % gas. El räknas 
inte in till de fossila bränslena, eftersom elen i Sverige framställs i huvudsak av vattenkraft 
och kärnkraft18. Även om kärnkraft inte är ett förnyelsebart bränsle så ger det inte några 
koldioxidutsläpp och därmed ej upphov till växthuseffekten. 

Ett normalhushåll i Sverige på 130 m2 har idag ett energibehov på ca 25 000 kWh/år. 
Detta kan delas upp på 15 000 kWh till uppvärmning, 5000 kWh till varmvatten och 
5000 kWh till hushållsel1. 

Bygger man en ny och modern villa behöver inte energibehovet för uppvärmning vara så 
stort som 15 000 kWh. Väljer man en bra konstruktion kan man istället få ett värmebehov 
på ca 10 000 kWh/år2. Men båda sortens hus har självdragkonstruktion vilket betyder att 
konstruktionen inte är tät för att vinden utifrån ska ge huset en acceptabel luftomsättning. 

Istället för att bygga en konventionell villa med självdragkonstruktion kan man istället 
bygga en som är helt lufttät, har extra tjock isolering samt treglasfönster. Eftersom huset 
är helt tätt måste man ha forcerad ventilation i form av en till- och frånluftsfläkt. Fläkten 
fungerar på så vis att den blåser in luft utifrån in till sovrum och vardagsrum, medan den 
suger ut luft ur kök, tvätt och toalett/badrum. Luften som går ut från huset passerar 
igenom en värmeväxlare som växlar över värmen från inneluften till den nya utomhus-
luften som sugs in. Effektiviteten ligger på mellan 60-90 %22. 

Tack vare den här konstruktionen kan värmebehovet istället vara så lågt som 3000 - 6000 
kWh/år för en villa på 130 m2 [3]. När man bygger en villa som är mer isolerad än en 
vanlig standardvilla går det åt mer byggnadsmaterial vilket medför att priset blir högre. 
Man kan säga att priset för en energisnål villa ligger 10-20% högre än för en standardvilla 
3, 34.
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I ett normalhushåll i Sverige idag använder man cirka 5000 kWh/år till att värma varm-
vatten, men det kan variera kraftigt beroende på vad för levnadsvanor hushållet har. Om 
man till exempel har badkar istället för dusch åtgår det mycket mer vatten. Är man bara 
medveten om sitt vattenbeteende och till exempel använder snålspolande munstycken i 
dusch och på kranar istället för konventionella produkter kan varmvattenbehovet minskas 
ner till 3000-4000 kWh/år utan minskad komfort4.

Hushållsel är den el som används för bland annat matlagning, belysning, TV, datorer, tvätt 
och disk. Hushållselen för normalhushållet kan fördelas ungefär enligt tabell nedan1.

I en villa finns det många produkter som använder el. Om man vid inköp medvetet väljer 
hushållsprodukter som förbrukar mindre energi kan man minska sin elräkning avsevärt. 
Även om produkterna är lite dyrare i inköp kan man ganska snabbt tjäna in de 
pengarna17. Om man är medveten om vilka produkter som förbrukar energi så kan man 
se till att inte ha dem påslagna då de inte används, som till exempel att släcka lampor i 
rum som man inte befinner sig i. Ytterligare ett sätt att spara energi är genom att använda 
lågenergilampor. 

Man bör även undvika att ha produkter i standbyläge. Ett mycket enkelt sätt att undvika 
detta är att ha förgreningskontakter med avstängningsknapp så att man kan bryta 
strömmen helt. Om man tycker att det är jobbigt att stänga av med en knapp på 
kontakten, om man till exempel har den dold under en möbel, kan man köpa en brytare 
som styrs med fjärrkontroll. De har i och för sig också en standby funktion men det är 
bättre att ha kontakten i standby än att till exempel ha TV, video, DVD, dekoder och 
spelkonsol i standby. Genom att vara medveten om sin elanvändning och med ganska 
enkla medel kan man sänka elbehovet till 2500 - 3500 kWh/år för en familj på fyra 
personer4. Nedanstående tabell visar energiförbrukningen för en villa där man medvetet 
har minskat sin förbrukning.



11

Solen är en gratis energikälla som vi borde ta tillvara på mer. Det är lätt att tro att Sverige 
har få soltimmar, men faktum är att vi nästan har lika många soltimmar som Tyskland och 
Nederländerna. De soligaste ökenområdena i världen har bara dubbelt så mycket solin-
strålning som Sverige35.

 I Sverige ligger den instrålade solenergin på 900-1250 kWh/år och m2, mot en yta som är 
vinklad 30 grader rakt mot söder15. Om man har solfångarna vinklade ungefär 45 grader 
ger det optimal årsproduktion per m2. Men om man istället placerar solfångarna vertikalt 
så kan man utnyttja så mycket som möjligt av solinstrålningen perioder då solen står lågt, 
som under hösten och vintern. Med den vertikala placeringen får man så mycket som 
30 % av solfångarnas årsproduktion under just hösten och vintern14.  

Det finns olika sorters solfångare där den absolut
enklaste är en så kallad poolsolfångare. Denna 
består av svarta rör i plast eller gummi som man
lägger ut på till exempel ett tak. Oftast sitter rören
ihop och bildar enklare moduler. Temperaturerna
i den här typen av solfångare är ganska låga men
fungerar bra till att värma upp en pool5. Eftersom
det är en väldigt billig konstruktion så betalar sig
investeringen snabbt. 

Plana solfångare är mer avancerade och består av 
en stålram med en isolerad baksida och en glasskiva 
på framsidan. Inuti solfångaren så har man koppar-
rör som är fastlödda på en absorbatoryta som 
värmer upp vatten som flödar genom koppar-
rören6. Den här formen av solfångare kan ge 
mycket högre energiutbyte än en poolsolfångare 
eftersom den är isolerad från väder och vind. En 
plan solfångare kan ge nästan lika stort energiutbyte 
under året som en vakuumsolfångare, men en plan 
solfångare har en mycket högre produktion under 
sommaren medan en vakuumsolfångare har en 
jämnare produktion över året5. 
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Vakuumsolfångare är den mest avancerade 
tekniken av de tre men också den teknik 
som ger störst energiutbyte över året. En 
vakuumsolfångare med så kallad torr över-
föring, består till största delen av glasrör 
där varje rör är uppbyggdt som en termos. 
I den inre svärtade glascylindern finns en så 
kallad Heat-pipe vari en liten volym vatten 
värms upp tills den förångas och därmed 
stiger uppåt i röret. I toppen av röret möter 
den förångade vätskan en värmeväxlande 
yta som växlar över värmen till glykolvatten 
som sedan transporterar iväg värmen. En 
sådan här torr överföring innebär även att 
ett trasigt rör är väldigt lätt att byta eftersom 
rören sitter separerade i solfångaren5. 
Eftersom det är vakuum mellan glas-
rören hindras värmen från att lämna 
solfångaren genom konvektion, vilket medför 
att den kan ha en väldigt hög verkningsgrad, 
upp till 70 % 5. 
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Vinden är en oändlig resurs som man med enkla medel kan ta tillvara på idag. Ett vind-
kraftverk är en ganska enkel konstruktion som består av en stolpe, turbinblad och en 
generator som alstrar ström. När man talar om vindkraft idag så tänker de flesta på stora 
verk som man kan se runt omkring i vårt land. Men det finns även mindre gårdsverk som 
man kan placera hemma vid sin fastighet. 

Energin som vindkraftverket producerar kan användas till en mängd olika saker. Antingen 
kopplar man in vindkraftverket till elnätet och säljer elen, vilket är det vanligaste för större 
verk. Men om mindre verk används kan man till exempel driva en pump och pumpa 
vatten eller lagra elen i batterier till sommarstugan eller båten8. En stor fördel med vind-
kraft är att det blåser som mest under vår, höst och vinter14 och då är även energibehovet i 
en villa som störst. 

En tillverkare som tillverkar vindkraftverk för villabruk är Hannevind. Deras vind-
kraftverk finns i olika storlekar, från 2,2 kW till 45 kW. Det minsta på 2,2 kW behöver 
man inte något bygglov för att placera på tomten förutsatt att det inte har en vingdiameter 
över två meter. För ett sådant verk gäller samma regler som för en flaggstång, nämligen att 
den ska inte ha möjligheten att ramla in på grannens tomt 7.

Nedanstående tabell visar data för Hannevinds olika vindkraftverk.

Innan man bestämmer sig för vilket vindkraftverk man ska köpa bör man först se hur 
mycket det blåser på den plats man har tänkt placera det. Översta bilden på nästa sida 
visar hur mycket medelvinden är per år i Sverige. Något som man måste tänka på är att 
energiinnehållet i vinden inte är proportionerligt mot vindhastigheten. Istället ökar 
energiinnehållet i kubik.
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Ett praktiskt exempel:
Man placerar ett Hannevind vindkraftverk 
på en plats med 4,5 m/s i årsmedelvind. 
Verket har en effekt på 5,5 kW, med en 
årsproduktion på 10 000 kWh vid en 
årsmedelvind på 6 m/s. Detta innebär 
att vindkraftverket kommer att ge 
4200 kWh/år. Men om det istället skulle 
blåsa 9 m/s skulle samma verk ge 
33 800 kWh/år. Det är med andra ord 
väldigt viktigt att se vilka förutsättningar 
man har på just den platsen man har 
tänkt placera ett vindkraftverk. Mer 
detaljerade uppgifter kan man få från 
SMHI, där medelvinden redovisas 
månadsvis. 

Hannevind har tre olika sätt att montera sina vindkraftverk: gavelmonterad, vajer-
monterad och fackverksmonterad. Till de mindre verken kan man använda sig av gavel-
montering och vajermontering men med de större verken måste man använda fackverks-
montering7. 
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I en villas värmesystem behöver man någon 
form av värmelagring så att man kan använda 
värmen när man behöver den och inte just när 
den produceras. Man lagrar värmen enklast i en 
stor ståltank som innehåller vatten. Tanken är 
även isolerad för att förhindra att tanken avger 
värmen. Man laddar sedan ur värmen ur tanken 
allt eftersom man behöver varmvatten och värme 
till huset20. 

På ackumulatortanken kan det finnas olika 
kopplingsmöjligheter om man vill koppla in 
till exempel solfångare, vedpanna, el-patroner 
eller varmvatten. En ackumulatortank bör 
vara hög istället för bred, eftersom man då får 
en bättre temperaturskiktning. Det innebär att 
i toppen av tanken kan man ha en temperatur 
på 90 grader medan det istället kan vara 
30 grader i bottnen20. 

Varmvatten måste hålla en lägsta temperatur i 
tanken på 65 grader Celsius och minst 55 grader 
vid tappstället12, annars kan legionellabakterier 
börja gro i vattnet. Men temperaturen kan sjunka 
lägre under kortare perioder utan att det är någon 
fara för hälsan20. 
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Ett hus som inte ska vara kopplat till elnätet måste ha ett eget elnät som kan klara av 
lagring och distribution inom fastigheten. Det kommer att bli en ganska avancerad kon-
struktion med många olika sorters komponenter. 

Idag finns det hus som inte är kopplade till elnätet i Sverige. I samband med att Svenska 
kraftnät avsatte pengar för att få elektricitet till alla hushåll i Sverige valde man att inte 
koppla alla till elnätet27.  Det var istället billigare att installera ett elsystem med batterilager 
som laddas av solceller och ett dieselkraftverk26. Från mars till oktober klarar sig hushållet 
på elen som solcellerna producerar men på vintern måste man använda sig av dieselaggre-
gatet för att få den ström man behöver.

Batterierna är av encelltyp där man har satt ihop 
24 stycken två-voltsceller vilket då ger en spänning 
på 48V. Lagrings-kapaciteten är 800 Ah, vilket 
motsvarar 38 kWh9. Batterierna har en livslängd på 
cirka tio år9. Solcellerna laddar i första hand batterierna 
men under vintern och då man behöver extra mycket 
ström måste man använda sig av dieselaggregatet.  

Dieselaggregatet har en effekt på 13 kW 
och startar när batterispänningen har gått 
ner till en förutbestämd nivå26. Aggregatet 
är en trefasgenerator men batterierna 
klarar inte av att laddas av tre faser 
samtidigt så endast en fas används till att 
ladda batterierna. De andra två faserna är 
också kopplade till varsin batteriladdare 
men de är direktkopplade till varsin 
omformare. För att få ut strömmen i 
huset i 230 V igen måste strömmen gå 
igenom en omformare. Normalt tar de 
sin ström från batteriet men om diesel-
aggregatet är igång tar de sin ström 
därifrån istället. Detta eftersom att när 
aggregatet är igång har det kraft till att 
både ladda batterierna och förse huset 
med den ström som det behöver9.
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Det enklaste sättet att göra om el till värme 
är genom att leda strömmen in i en el-patron, 
vilket är en metallslinga som hettas upp av 
strömmen. Man kopplar på el-patronen direkt 
på ackumulatortanken vilket gör att el-patronen 
kan överföra värmen till vattnet som finns inuti 
ackumulatortanken20. El-patroner finns i alla 
möjliga olika storlekar och med olika effekter28. 
Man väljer en patron som uppfyller de krav på 
effekt man har till just sitt system.

Normalt är effektbehovet i en villa inte så stort, 
man kan klara sig på 5 kW, men om man startar 
tvättmaskinen, torktumlaren och spisen samtidigt 
kan man få en mycket högre effekt. Då måste man 
ha en så kallad effektvakt10 som fungerar på så vis 
att den prioriterar olika apparater före andra. 
Spisen har till exempel högst prioritet. Om effekt-
behovet är större än kapaciteten bryts apparaterna 
i en förutbestämd ordning. 
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I det här avsnittet beskriver jag hur jag har utvecklat mitt projekt och vilka 
förutsättningar arbetet grundats på. Jag kommer att beskriva den geografiska 
platsen som jag kommer att bygga mitt hus på och vilka vind- och soldata 
som gäller för platsen. Vidare redogör jag för vilken typ av huskonstruktion 
som jag har tänkt använda samt dimensionering av de energiproducerande 
produkterna. Slutligen har jag räknat på hushållets användning av energi till 
el, värme och varmvatten och sammanställt detta i tabeller och diagram. 
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Om man vill bygga ett energioberoende hus måste man först och främst undersöka vilka 
förhållanden som råder på den plats där man har tänkt bygga sitt hus. Eftersom man 
måste använda sig av sol- och vindenergi som energiproducenter är det viktigt att huset 
är lokaliserat på en skuggfri och blåsig plats21, 6. Värden för just den plats man väljer kan 
man få från SMHI. Vinden varierar ganska mycket beroende på var i Sverige man befinner 
sig medan solinstrålningen är relativt likvärdig. Undantaget är fjälltrakterna där sol-
instrålningen är något lägre.

Jag har valt att placera villan i Halmstad eftersom västkusten erbjuder både starka vindar 
och hög solinstrålning. I Halmstad är den årliga solinstrålningen (för en södervänd yta 
som lutar 30 grader) 1200 kWh/m2 år[15]. Årsmedelvinden för Halmstad ligger på 4,3 
m/s14, vilket ungefär motsvarar medelvinden i Sverige. 

Om man ska bygga ett energioberoende 
hus är det viktigt att bygga en så 
energisnål byggnad som möjligt. 
Desto mer energi man kommer 
att behöva till sitt hus desto större 
vindkraftverk, värmelager, el-lager 
och solanläggning krävs. Villan 
kommer att vara 130 m2 och 
byggas med extra tjock isolering 
i väggar och tak för att minimera 
värmeförlusterna. I huset byggs 
även en ventilation in som 
återvinner värmen från 
inomhusluften. Ventila-
tionen har en effektivitet 
på mellan 60-90 %3. 
Konstruktionsmässigt kommer huset 
att se ut som ett vanligt hus, det enda 
som skiljer är att väggarna är lite tjockare 
än normalt. Bilden till höger visar en 
genomskärning av Villa Varms egen
huskonstruktion.
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Hushållets energibehov är beräknat på fyra invånare varav två vuxna och två barn. De ska 
inte ägna sig åt extrema energibesparingar som medför att komforten blir lidande, utan 
leva ett vanligt liv i huset. Men samtidigt måste de ha ett visst energimedvetande och inte 
slösa i onödan med den energi som de har tillgång till. Deras energiförbrukning ser ut 
enligt följande: 

I mitt tänkta hus finns det golvvärme inbyggt i golvet som primärt värmer upp huset. 
Den inbyggda ventilationen återvinner sedan den här värmen samtidigt som ny luft kan 
komma in i huset. Eftersom huset är byggt väldigt tätt skulle luften annars snabbt bli 
mycket dålig. Ventilationen som återvinner värmen förbrukar ungefär 800 kWh/år22, 
vilket finns med i beräkningen av den totala årliga energiförbrukningen.

På grund av att vi har olika årstider i vårt land varierar värmebehovet i ett hus kraftigt. För 
att kunna dimensionera huset så måste man ta reda på hur mycket av den totala energin 
som används per månad. På Fortums hemsida har jag funnit hur fördelningen av el-
förbrukningen ser ut över året för ett hus med direktverkande el. Procenttalet i tabellen 
nedan anger månadens andel av hela årets faktureringar av el. Fördelning av energiförbru-
kningen för mitt tänkta hus anges i kWh i tabellen nedan.

Användningen av hushållsel varierar inte över året, vilket innebär att den elen måste 
räknas bort för att få fram energibehovet för vatten och värme för varje månad. Som jag 
visar i en tidigare tabell använder hushållet 3770 kWh per år, vilket innebär att månads-
förbrukningen blir 314 kWh. Tabellen nedan visar månadsvis energibehov för vatten och 
värme under ett år.

Varmvattenbehovet varierar inte heller över året utan ligger varje månad på 333 kWh. Det 
skulle egentligen medföra att värdena för energiförbrukningen för juni, juli och augusti 
skulle bli negativa. Men eftersom vattnet har högre temperatur under sommarmånaderna 
medför det att energibehovet för framställning av varmvatten minskar. Kallvattnet som 
man får hem i kranen varierar mellan 6-10 grader Celsius i temperatur under året23. 
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Den tänkta el-producerande energikällan kommer att vara ett vindkraftverk med en effekt 
på 22 kW. Tillverkaren av vindkraftverket heter Hannevind och enligt dem har verket en 
årsproduktion på 40 000 kWh vid en årsmedelvind på 6 m/s7. Jag ska nu visa hur stor 
produktionen blir då man placerar vindkraftverket i Halmstad. Tabellen nedan visar hur 
stor elproduktionen blir varje månad i relation till platsens medelvind14.

Eftersom vindenergin varierar i kubik11 får man räkna om produktionen för varje månad 
enligt följande formel:

(produktion aktuell månad/Hannevinds uppgift)3 * (årsproduktion enligt Hannevind/12)

Till exempel för januari månad blir det då: 

Hannevinds månadsproduktion: 40 000/12 = 3 333 kWh/månad. 
(4,5/6)3 * 3 333 = 1406 kWh

Genom att använda den formeln på varje månad kan man få fram årsproduktionen av 
vindkraftverket på just den plats jag har valt.

De här värdena visar hur viktigt det är att välja en plats som är blåsig för sitt vind-
kraftverk. Platsen som jag har valt kommer bara att generera 31 % jämfört med fabriks-
uppgifterna.
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Till uppvärmning och varmvatten kommer även solfångare att användas som är av märket
Intelli-Heat och säljs av Sol & Energiteknik. Intelli-Heat är av typen vakuumsolfångare 
vilket är bättre att använda för att få en jämnare produktion över året jämfört med plana 
solfångare5. För att få en optimal årsproduktion ska man placera solfångarna med en 
lutning på 45 grader i rakt söderläge. Men detta innebär att man får högst produktion 
under sommarmånaderna, då värme och varmvattenbehovet är som minst. Ett alternativ 
är att istället placera vakuumrören vertikalt. Nedan finns två diagram som visar hur 
fördelningen av solinstrålningen ändras beroende på lutningen av solfångaren.

När solfångarna är vertikalt placerade kommer man lättare kunna ta tillvara på sol-
instrålningen när solen står lågt på hösten, vintern och våren16, 36. Att man förlorar 
produktion på sommaren är inget problem eftersom energibehovet då ändå är lägre.

Den bästa lösningen för mitt hus är att använda solfångare med ytan 15 m2 som är 
vinklade vertikalt. Månadsproduktionen blir då enligt tabellen nedan. Medräknat finns här 
en förlust på två procent som uppstår då vattnet transporteras tio meter från solfångarna 
till ackumulatortanken.

När solfångarna inte producerar tillräckligt med energi för att värma huset måste man 
använda sig av elen som vindkraftverket producerar. Elen leds då in till en el-patron som 
omvandlar elen till värme. El-patronen måste ha en storlek på 22 kW eftersom den 
maximala effekten för vindkraftverket är 22 kW. Den el som verket producerar måste 
el-patronen klara av att ta emot. Om el-patronen går på max effekt kommer det att ta 
cirka 10 timmar för den att värma upp hela värmelagret med 40 grader24.
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Eftersom sol- och vindenergi inte har någon konstant tillförsel bör man ha tillgång till ett 
ganska stort värmelager. Den månad man behöver mest energi är januari12. Jag har valt 
att dimensionera ackumulatorvolymen efter fyra dagars behov av värme och varmvatten 
i januari månad. Detta innebär att min ackumulatorvolym behöver vara 5 m3. Ackumu-
latortanken bör vara högre än bred eftersom man vill ta tillvara på den temperatur-
skiktning som uppstår i tanken. Tack vare uppkomsten av temperaturskiktning i tanken 
kan man ha både ett golvvärme- och varmvattensystem kopplat till samma tank. 

Temperaturen kan variera i tanken mellan 70 grader Celsius i toppen och 30 grader 
Celsius i bottnen. Varmvattensystemet är kopplat till toppen på tanken och kan få den 
temperatur som krävs för varmvatten till hushållet. Vatten från bottnen av tanken kan 
man använda till golvvärmen. Om man sänker temperaturen på en kubikmeter vatten 
med 1 grad Celsius får man tillgång 1,16 kWh i form av värme. När man har ett sådant 
här värmesystem blir det möjligt att sänka temperaturen i tanken med ungefär 40 grader, 
vilket ger en värmekapacitet på 232 kWh. Detta är något mer än vad som behövs för 
att klara ett värmebehov på fyra dagar i januari månad. Även om en ackumulatortank är 
välisolerad så sker en förlust på ungefär 1200 kWh under ett år25.

Utanpå tanken sitter två stycken plattvärmeväxlare. Den ena växlar värmen från sol-
fångarna till ackumulatortanken så att tankens vatten blir uppvärmt. Den andra växlaren 
utnyttjar det uppvärmda vattnet i tanken för att värma upp det varmvatten som ska an-
vändas i hushållet. 

Solvärmen ska jobba mot så kallt vatten som möjligt för att få maximalt värmeutbyte. 
Systemet transporterar vatten från bottnen av tanken, ut i solfångarna och sedan tillbaka 
till tanken. Temperaturen på returvattnet avgör om vattnet ska till mitten av tanken el-
ler till toppen20. El-patronen monteras i mitten av tanken för att undvika att värma upp 
vattnet i bottnen eftersom solvärmen ska jobba mot detta kalla vatten. 

Värmesystemet i villan kommer att vara vattenburen värme som leds ut i huset med golv-
värme. Ett golvvärmesystem kräver relativt låga vattentemperaturer och kan fungera med 
en framledningstemperatur på 30 grader Celsius11. Golvvärmesystemet kan hämta sin 
värme från både toppen, mitten och bottnen av tanken allteftersom var den kan ta värme 
ifrån20.

Värmen i villan kommer till stor del bibehållas tack vare en värmeväxlare som återvinner 
värmen från ventilationsluften. 
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Familjen i huset har en elförbrukning på 3770 kWh/år, vilket är 314 kWh per månad. 
Fördelningen ser ut enligt följande:

Det är vindkraftverket som kommer att producera all el som används i villan, men efter-
som elen inte alltid produceras när den ska användas, behövs det även ett lager för elen. 
För detta kommer det att finnas ett batterilager. Men batterier går på likström vilket 
innebär att elen från vindkraftverket först måste göras om från växelström med hjälp av 
en batteriladdare. Elen laddas in i batterierna, den omformas från växelström till likström 
och lagras sedan i batterierna tills den behövs igen. När elen sedan behövs går den 
igenom en omformare som gör om den till växelström igen. Att genomföra de här 
omvandlingarna med elen medför att det blir en del förluster. Tabellen nedan visar vilken 
verkningsgrad de olika produkterna har.

All el som används i huset måste inte gå genom batterierna, en del av elen kommer att 
användas direkt. Fördelningen kan vara ungefär 40 % direktdrift och 60 % batteridrift15. 
När man tar hänsyn till alla de olika förlusterna blir elbehovet 463 kWh per månad. 

Omformarna som gör om likströmmen i batterierna till växelström har en begränsad 
effekt, därför måste man kombinera systemet med en effektvakt. 
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När man ska producera all energi själv och lagra den på något vis är det ekonomiskt 
orimligt att dimensionera lagren så att de klarar av att lagra all energi som produceras. 
Det är enklare att ha större energiproducenter än nödvändigt och göra sig av med den 
överskottsvärme som uppkommer. Här nedan visas ett diagram över hur produktion och 
konsumtion ser ut för mitt energioberoende hus.

Systemet är konfigurerat efter att solvärmen prioriteras i första hand vilket gör att sol-
fångarna kommer att ha följande överproduktion per månad:

Tabellen ovan visar att januari och december har ett underskott på energi. För att undvika 
det här behöver man en extra energiproducent nämligen ett dieselverk. Det kommer att 
starta när det behövs.
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I det här avsnittet beskriver jag hur jag har utvecklat mitt projekt och vilka 
förutsättningar arbetet grundats på. Jag kommer att beskriva den geografiska 
platsen som jag kommer att bygga mitt hus på och vilka vind- och soldata 
som gäller för platsen. Vidare redogör jag för vilken typ av huskonstruktion 
som jag har tänkt använda samt dimensionering av de energiproducerande 
produkterna. Slutligen har jag räknat på hushållets användning av energi till 
el, värme och varmvatten och sammanställt detta i tabeller och diagram. 
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Alla värmeproducenter jobbar mot en ackumulatortank med volymen 5 m3. Den har en 
lagringskapacitet på 232 kWh vilket räcker för mer än fyra dagars behov i januari. I mitten 
av tanken sitter el-patroner med en effekt på 22 kW som värmer upp vattnet i tanken när 
solvärmen inte klarar av att göra det. El-patronerna hämtar sin ström antingen från vind-
kraftverket eller från dieselaggregatet.

Vindkraftverket är på 22 kW och skickar ut strömmen i 3-fas 400 Volt. Strömmen som 
vindkraftverket producerar går in i styrcentralen som känner av hur stor spänning som 
batterierna har. Om spänningen är låg tillåts vindkraftverket att ladda batterierna med en 
fas, de andra två faserna går först och främst genom batteriladdarna som sedan förser 
omformarna med ström. Om strömmen behövs i huset, om batterierna är fulladdade kan 
alla tre faserna gå igenom laddarna och förse huset med ström. Men om vindkraftverket 
producerar mer ström än vad batterierna eller villan förbrukar leds den vidare till el-
patronerna om temperaturen inte är för hög i tanken, det styrs av en temperaturgivare 
i tanken. Om givaren meddelar att temperaturen är tillräcklig i tanken måste tyvärr elen 
brännas bort i ett motstånd monterat på fasaden. 

Min lösning kräver sju stycken vakuumsolfångare av märket Intelli-Heat som tillsammans 
får en yta på 16 m2. För att få en så jämn produktion som möjligt över året ska sol-
fångarna placeras vertikalt. Solfångarna laddar värmen de producerat genom en av 
plattvärmeväxlarna på ackumulatortanken. 

Elpatroner

Ackumulatortank

Kallvatten

Varmvatten

Solfångare

Golvvärme

Nödkylning

Avlopp
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Under januari och december månad klarar inte vindkraftverket och solfångarna av att 
förse huset med tillräcklig energi. Då krävs det ett dieselverk som går in som spetslast. 
Antingen är det temperaturmätaren i tanken eller spänningsmätaren på batterierna som 
ger signal till dieselaggregatet att starta. Om det är batterierna som behöver laddas 
kommer dieselaggregatet även producera hushållselen. Detta på grund av att batterierna 
inte klarar av att laddas av tre faser utan endast av en fas. 

Om temperaturen i ackumulatortanken är låg kommer dieselverket även att tillföra energi 
till värmelagret. Om dieselverket har startat på grund av låg temperatur i tanken kommer 
all elenergi att gå till el-patronerna. När tanken väl är uppvärmd kontrollerar dieselverket 
även om batterierna behöver laddas, och om det behövs gör dieselverket det innan det 
stängs av. 

De tre omformarna i huset ger maximalt 3,5 kW vardera, alltså 10,5 kW tillsammans. Om 
det bara skulle behövas till exempel 2 kW, stängs två av omformarna av för att kunna 
spara energi. Men om huset kräver mer än 10,5 kW kommer en effektvakt att bryta av 
vissa hushållsapparater i en bestämd ordningsföljd. Det kommer inte att ske ofta men om 
tvättmaskin, diskmaskin, spis och torktumlare startas samtidigt kan effekten bli för hög. 
Prioriteringen bör ligga på spis och att torktumlare och tvättmaskin stängs av. 

Elverk

Elnät
i huset

Batteriladdare

Batterier 

Omformare

Vindkraftverk

Motstånd

Elpatroner

Ackumulatortank
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Om det ska finnas ett intresse för att bygga ett energioberoende hus måste det vara 
ekonomiskt försvarbart. Eftersom ett energioberoende hus innehåller fler komponenter 
så blir det dyrare än om man skulle bygga ett konventionellt standardhus. Mitt förslag till 
ett energioberoende hus kommer att kosta exklusive grund:

Årskostnaden för det energioberoende huset är cirka 1000 kr/år i form av lättare under-
håll av systemet samt diesel till elverket. Ett problem för ett hus av den här typen är att 
de olika komponenterna har en begränsad livslängd. Batterierna håller i tio år, vindkraft-
verket och solpanelerna i 25, vilket betyder att man måste ta hänsyn till att produkterna 
måste bytas ut med jämna mellanrum. Kostnaden, med en ränta på 5 %, avskrivning-
stid på 10 år för batterierna och 25 år för övriga komponenter, ger en årskostnad enligt 
nedanstående tabell.
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Det enda som ett standardhus har, som ett energioberoende inte har, är en inkoppling 
till elnätet, vilket enligt till exempel Kalmar energi, kostar 18 750 kr. Kostnaderna för ett 
standardhus från husföretaget Smålandsvillan exklusive grund kan se ut enligt följande:

Driftskostnaden för en villa med en elpanna beräknas att bli 27 500 kr/år beräknat på ett 
elpris av 1,10 kr/kWh. Systemet med elpanna beräknas ha en livslängd på 25 år innan det 
bör bytas ut. Med en ränta på 5 % och en avskrivningstid på 25 år blir driftskostnaden för 
ett standardhus följande:

Det energioberoende huset kommer att bli 906 250 kr dyrare att bygga än ett standardhus. 
Vid en försäljning av huset kommer man antagligen att kunna få tillbaka en del av 
pengarna eftersom huset är mer värt.

Detta visar också att det energioberoende huset är nästan dubbelt så dyrt i driftskostnad 
per år jämfört med ett standardhus. Detta lämpar sig därför inte för vanliga hushåll, vilket 
betyder att man endast kan tillämpa den här lösningen i områden där det kommer att vara 
väldigt dyrt att koppla in huset på elnätet. 

Dessutom är blybatterier ingen bra lösning eftersom de innehåller stora mängder bly 
vilket inte är bra för miljön. Ett alternativ är då att använda nickelkadmiumbatterier som 
har dubbelt så lång livslängd men är fyra gånger så dyra, vilket är ännu mindre 
ekonomiskt försvarbart29. 
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Lösningen med att ha ett helt energioberoende hus är inte ekonomiskt försvarbart för de 
flesta hushållen i Sverige. Ett bättre alternativ är därför att inte använda sig av ett batteri-
lager utan att använda sig av elnätet. Det som plockas bort från min förra lösning är 
batteriladdarna, batterierna, växelriktarna och elverket. Vindkraftverket och solfångarna 
reduceras till den grad att de inte ger upphov till någon överproduktion som inte kan tas 
tillvara på.

Strömavbrott sker oftast när det blåser mycket och träd faller över ledningar. Ett sätt att 
då undvika att bli helt strömlös är att installera en brytare och ett mindre batterilager som 
är kopplat till vindkraftverket. Vid strömavbrott används brytaren för att göra sig fri från 
elnätet. Batteriet kan sedan användas för att få en viss mängd el till att driva några mindre 
strömkrävande produkter i huset med. Batteriet kan även användas till att driva pumparna 
i värmesystemet för att hålla huset varmt. Vindkraftverket producerar alltså ström som 
både kan värma upp huset samt ge belysning tills strömmen kommer tillbaka igen.

Diagrammet nedan visar produktionen för ett vindkraftverk på 5,5 kW, 7 m2 solfångare 
samt husets el-, varmvatten- och värmeförbrukning under ett år.

Denna lösning visar att man kommer att få en teoretisk överproduktion från solfångarna 
på 388 kWh/år. I praktiken är den här siffran för hög eftersom solfångarnas produktion 
minskar när temperaturen ökar i tanken. Den överproduktion som trots allt sker kommer 
att kylas bort med kallvatten precis som i den förra lösningen.
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Vindkraftverket kommer inte att ge upphov till någon överproduktion, istället kommer all 
elenergi att användas av huset i form av antingen hushållsström eller som värme i acku-
mulatortanken. Men eftersom elbehovet i ett hus inte är konstant kan det förekomma 
tillfällen då en viss mängd energi trots allt måste brännas bort i ett motstånd. 
El-underskottet per månad ser ut enligt följande:

Eftersom en del el-energi eventuellt måste brännas bort på grund av att vindenergin inte 
är konstant, kan man avrunda el-energin som man kommer att behöva köpa till 7 000 
kWh. Med ett elpris på 1,10 öre/kWh kommer det att ge en driftskostnad på 7 700 kr/år. 

Kostnaderna för mitt alternativhus visas nedan.

De energiproducerande komponenterna har alla en livslängd på 25 år, vilket jag räknar 
som avskrivningstid, samt en ränta på 5 %. Den årliga kostnaden för att driva 
alternativhuset är då följande:

Alternativhuset är 300 000 kr dyrare än standardhuset förutsatt att man bygger energi-
snålt. När huset eventuellt ska säljas tror jag att det kommer att vara mer värt än ett 
standardhus och man kommer att få tillbaka en del av sin investering. 

Årskostnaden för alternativhuset är 18 343 kr och kan jämföras med en standardvilla med 
elpanna som kostar 32 467 kr/år. Man betalar alltså bara 55 % av motsvarande drifts-
kostnad för en standardvilla med elpanna, vilket definitivt är ekonomiskt hållbart. 
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Idag är det relativt vanligt att hus har en värmepump. Dessa hus har genom 
värmepumparnas smarta konstruktion mycket lägre energiförbrukning än en standard-
villa. En bra modern värmepump kan ge ett värmeutbyte på ett till tre20, vilket betyder att 
om man driver pumpen med 1 kWh så kommer man att få ut 3 kWh värme. Med andra 
ord kommer man att kunna minska sitt värme- och varmvattenbehov med två tredjedelar. 
Kostnaden för ett standardhus med värmepump kan se ut enligt nedanstående tabell.

Energibehovet i ett hus med värmepump är 5000 kWh för värme, 1667 kWh för varm-
vatten och 5000 kWh för el. Det ger ett totalt energibehov på 11667 kWh per år. Med 
5 % ränta och en avskrivningstid på 25 år för värmepumpen och det övriga värme-
systemet, får man en total årskostnad enligt nedan.

Jämfört med mitt alternativhus, som har en driftskostnad på 18 343 kr/år, är det här 
huset med värmepump 5 132 kr dyrare varje år. Jag valde att räkna på att huset med 
värmepumpen har en förbrukning av hushållsel på 5 000 kWh/år, men man skulle kunna 
tänka sig att de som flyttar in i huset är mer medvetna om sin energianvändning och min-
skar förbrukningen för värme och varmvatten till samma nivå som för mitt alternativhus. 
Den sammanlagda förbrukningen skulle då bli 9 303 kWh/år. Det gör att driftskostnaden 
skulle bli enligt nedan.
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För att göra en överskådlig jämförelse mellan de olika typerna av hus som jag nu har 
undersökt, har jag sammanställt samtliga bygg- och driftskostnader i en tabell.

Beräkningen jag gjort på standardhuset med bergvärmepump, där de boende är medvetna 
om sin energianvändning, är det billigaste alternativet för ett standardhus. Mitt alternativ-
hus blir ändå billigare i drift med 2 533 kr per år. 

Om jag räknar på en energisnål konstruktion med värmepump kommer den att bli 253 kr 
billigare per år än mitt alternativhus. Men eftersom alternativhuset bara behöver köpa 
50 % av sin energi är det en bättre investering långsiktigt om energipriserna fortsätter att 
öka.

Mitt första förslag på ett energioberoende hus blev för dyrt. Den alternativa lösningen jag 
då tog fram i form av ett alternativhus blev betydligt billigare både i bygg- och drift-
kostnad. Skillnaden är 456 250 kr för byggkostnaden och 38 713 kr för driftskostnaden.

För att enkelt kunna jämföra de olika värme- och elsystemen för mina två olika lösningar 
finns två produktskisser över systemen som bilagor.
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Mitt tidigare förslag på ett energioberoende hus visade sig blir för dyrt, 
mycket beroende på de dyra batterierna som dessutom inte är särskilt 
miljövänliga. I det här avsnittet kommer jag att beskriva den teknik som jag 
tror i framtiden skulle kunna ersätta batterierna och därmed göra mitt hus 
mer genomförbart. Tekniken utgörs av ett vätgaslager med en bränslecell. 
Denna teknik är i dagsläget också för dyr, men eftersom det är en relativt ny 
teknik som fortfarande befinner sig på ett utvecklingsstadium finns det goda 
möjligheter att få fram en lösning som både är billig, driftsäker och enkel att 
installera.
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För att få en mer genomförbar lösning på mitt energioberoende hus skulle man istället för 
att ha batterier kunna använda sig av ett vätgaslager med en bränslecell. Systemet fungerar 
så att överskottelektriciteten skickas in i en elektrolysör som omvandlar vatten till vätgas 
och syre. Vätgasen lagras i en tank och när man sedan behöver ström plockas vätgasen 
ut ur tanken och skickas in i bränslecellen. Där omvandlas vätet tillsammans med syre till 
vanligt vatten igen. Man får både värme och elektricitet från systemet31. Vätgaslagring är i 
dagens läge en relativt ny företeelse och det finns inte så många i drift i Sverige. Ett bygge 
som har projekterats är att göra om solel till vätgas på kulturhuset Vingen i Göteborg31. 

Det här systemet som jag vill använda till mitt förslag av ett energioberoende hus ger 
följande kostnad:

Ovanstående tabell visar tyvärr att det idag inte finns någon ekonomisk lönsamhet i att 
bygga ett hus med vätgaslagring. Förhoppningsvis kommer priserna att sjunka för ett 
sådant här system så att det kan förverkligas i framtiden.

Idag har dessutom en bränslecell en begränsad livslängd och måste bytas ut efter ett antal 
driftstimmar. Driftskostnaden för systemet till kulturhuset Vingen är beräknat till 80 000 
kr/år. De har tänkt använda sig av en bränslecellsstack från Volvo som beräknas ha en 
livslängd på 1000 timmar31. Det betyder att den här stacken inte är något som går att 
använda i ett hus eftersom det är 8760 timmar på ett år. Även om man tänker sig att 
bränslecellen bara kommer att användas hälften av tiden innebär det ändå 4380 timmar. 

Ett annat svenskt företag som säljer bränsleceller är Cellkraft som har bränsleceller som 
ska hålla för mer än 20 000 timmar32. Men om man tänker sig att man använder bränsle-
cellen under halva året kommer den bara att hålla i fyra och ett halvt år innan den måste 
bytas ut. Priset för en 2 kW-bränslecell är ungefär två miljoner kronor32. Men i dagens 
läge finns det ingen ekonomi i att satsa på vätgas med de priserna. Men förhoppningsvis 
kommer priserna att sjunka allteftersom tekniken utvecklas. 
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När jag har sammanställt den här rapporten har jag varit i kontakt med 
många olika människor. De har inte alltid haft tid att ge mig exakta uppgifter 
på förbrukningar, produktion och priser på olika produkter. Vissa kostnader 
har jag därför fått göra en uppskattning på.

Varje enskilt hus är dessutom unikt. Man kan inte generalisera och säga att 
lösningen kommer att kosta exakt lika mycket för alla hushåll. Men mina 
värden kan ändå ge en fingervisning om vad det kan kosta att göra ett hus 
energioberoende.
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Ett energioberoende hus utan inkoppling till elnätet visade sig i det här arbetet inte vara 
ekonomiskt rimligt. Detta berodde i huvudsak på batterilagret. Det krävs att batterierna 
antingen får väldigt mycket längre livslängd eller att de blir avsevärt mycket billigare för 
att ge en ekonomiskt hållbar lösning. Men även om detta skulle ske kan man inte komma 
ifrån att batterier inte är särskilt miljövänliga. Kan istället bränsleceller utvecklas till att bli 
billigare samt få en bättre livslängd tror jag att det är framtidens teknik för ett energi-
oberoende hus. 

Man kan välja att ta bort batterilagret och istället koppla in huset på elnätet samt använda 
sig av en energisnål konstruktion med solfångare och ett vindkraftverk. Detta skulle bli 
mer lönsamt plus att man inte blir lika beroende av inköpt energi. Jag tror att i framtiden 
kommer vi att se mer av den här lösningen eftersom energipriserna antagligen kommer 
att fortsätta stiga. Kommer dessutom reglerna om försäljning av egenproducerad el att 
ändras så att man inte behöver betala någon nätavgift kommer den här lösningen att vara 
ännu mer ekonomiskt försvarbar. 

Om man hade haft möjligheten att sälja sin överproduktion av el till elnätet hade man 
dessutom kunnat ha ett större vindkraftverk och tillåta överproduktion av el. Men i 
Sverige idag gynnar inte lagar och bestämmelser den här lösningen. Om man vill sälja el 
till nätet måste man betala cirka 3 500 kr i nätavgift till nätägaren30. Om man räknar på 
att man får 50 öre per kWh som man säljer till nätet måste man varje år sälja minst 7 000 
kWh för att betala nätavgiften. Därför passar det inte att göra så på mindre anläggningar 
idag där man endast har ett litet överskott.

Till skillnad från i Sverige behöver man i Tyskland idag inte betala en nätavgift för en 
mindre anläggning. Dessutom får man betalt 5 kr/kWh för egenproducerad solel. 
Försäljningspriset fasas sedan ut under 20 år och går mot marknadspriser20. Skulle det 
här systemet införas i Sverige skulle vi kunna få se en markant ökning av installationen av 
mindre anläggningar för egenproducerad el.

Så som utvecklingen på energipriserna har varit de senaste åren kan man konstatera att 
de knappast kommer att sjunka. Tänker man lite långsiktigt ska man satsa på att göra sig 
mindre beroende av inköpt energi och samtidigt försöka producera så mycket som möjligt 
själv. Med det här arbetet hoppas jag kunna öka medvetenheten om att det finns alternativ 
och nya möjligheter för hur ett nytt hus kan konstrueras så att det blir så oberoende av 
inköpt energi som möjligt. 
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