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Sammanfattning
Detta examensarbete behandlar möjligheten för utvidga den svenska solcellsmarknaden genom solcellskooperativ och solelbörs. Det finns i dagsläget flera stoppklossar för att producera el från solceller, därför visas möjligheten för hur dessa problem kan undvikas. För att
förstå dessa problem för solcellsproducerad el i Sverige ges först en bakgrund.
För att utvidga den svenska solcellsmarknaden beskrivs det hur ett solcellskooperativ samt
solelbörs skulle kunna fungera i Sverige. Vidare har det visats från vår marknadsundersökning
att intresset för att bli medlem i ett solcellskooperativ alternativt solelbörs är högt.
För att ta reda på hur lönsamma solceller är i Sverige har tre projekterade solcellsanläggningar
tagits fram. Detta har gjorts för att visa hur priset per kWh påverkas beroende på storleken av
anläggningen. Med hjälp av resultaten kan det fastställas vilken anläggning som är mest
gynnsam efter givna förutsättningar. Den solcellsanläggning som utnyttjar det svenska bidragssystemet optimalt samt har maximal storlek är i dagens läge mest gynnsam.
Arbetet har delats upp i fem avsnitt; bakgrund, projektering, kooperativ, solelbörs samt marknadsundersökning. Arbetet har begränsats till svenska förhållanden och baseras på information utifrån litteratur, rapporter och intervju.

Abstract
This candidate thesis contains the possibility of expand the Swedish photovoltaic market
through photovoltaic cooperatives and a photovoltaic exchange. In the current situation there
is a lot of problems with production of electricity from photovoltaic, that’s why we show
some possibilities how to avoid these. To understand the problem with photovoltaic produced
electricity we first give you a background.
We show how to expand the Swedish photovoltaic market by describing how a photovoltaic
cooperative and photovoltaic exchange could work in Sweden. It have been confirmed from
our market research that the interest of photovoltaic cooperative and exchange is high.
To find out how profitable photovoltaic is in Sweden, have three projections been made. These have been done to show how the price per kWh affect depending the size of the power
plant. With the help of these results it can be decided which of the projected plants who is the
most profitable for given conditions. The photovoltaic power plant that uses the Swedish
grand scheme optimal and has the maximum size is the most profitable today.
The thesis has been divided into five sections, background, projections, cooperative, photovoltaic exchange and market research. The thesis is limited to Swedish conditions and is
based on information from literature, technical reports and interviews.
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Förord
Detta examensarbete är utfört enligt en 22,5 högskolepoängskurs vid Energiingenjörsprogrammet i Halmstad. Målet med examensarbetet är att göra en undersökning inom energiområdet och göra egna slutsatser. Arbetet redovisas som en rapport. Kursen innehåller även tre
stycken seminarier där klassen samlas med lärare och diskuterar hur arbetet har gått och eventuella problem som uppkommit. Sista seminariet är redovisningsseminariet där slutsatser och
diskussion om det färdiga examensarbetet redovisas.
Det är även obligatoriskt att ställa ut examensarbetet på ”Utexpo” där alla examensarbeten har
en egen monter med information och bilder. Här har allmänheten chansen att diskutera och
fråga studenter om deras arbeten.
Slutligen vill vi tacka vår handledare Jonny Hylander, professor energiteknik Halmstad Högskola, för feedback och diskussion. Vi vill även tacka Göran Sidén, universitetslektor Halmstad
Högskola och Nils Hammar, handledare Göteborg Energi samt ScandInfo för hjälp och stöd.
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1 Inledning
Bakgrunden till arbetet är att främja solcellsmarknaden genom att undersöka solcellskooperativ, solelbörs och kostnader för solel. Uppdragsgivare är Göteborg Energi. Vår kontaktperson
är Nils Hammar, Tjänsteutvecklare.

1.1 Problemformulering
Problemet i dagens läge är att solenergi är relativt dyrt att omvandla till solel eftersom solcelller har låg verkningsgrad samt är fortfarande dyra att producera. I Sverige är marknaden för
solenergi bidragsberoende från staten och det finns avsatt en viss begränsad summa varje period vilket förhindrar en större marknad.

1.2 Syfte
Syftet är att undersöka förutsättningarna för att öka solelsproduktionen i Sverige utan skattefinansierade subventioner som sätter fart på marknaden.
Mer specifikt vill vi undersöka intresset hos allmänheten att betala ett högre pris för solel än
den vanliga elen, genom att till exempel köpa solel från en solelbörs och därigenom subventionera produktionen av solel.
Vi vill även undersöka intresset och möjligheterna att lansera solcellskooperativ som ett alternativ till vindkraftskooperativ.
Slutligen vill vi undersöka hur låga produktionskostnader som är möjliga i Sverige, om solceller installeras i större skala likt solcellsparker.

1.3 Frågeställningar







Hur är det svenska systemet för solceller uppbyggt?
Intresse för privatpersoner/företag att betala överpris för vad solel egentligen kostar
genom kooperativ/solelbörs?
Äga andel i en anläggning eller köpa solelen rakt av?
Möjligheten till att köpa en viss andel av sin elkonsumtion från solel?
Ekonomi för solcellsparker i Sverige?
Hur ser den svenska marknaden ut idag?

1.4 Avgränsningar
Arbetet ska inte gå in så djupt på tekniken för solceller, utan det skall ges en översikt utav de
viktigaste delarna inom solcellstekniken. Arbetet har utförts efter Sveriges förutsättningar,
men det görs även en granskning av andra länders solcellsmarknader (de som är världsledande
inom solel).
Projekteringen för solcellsparken kommer först och främst innehålla uträkning för dimensionering, där målet kommer vara att komma fram till ett kWh-pris som är så lågt som möjligt.
Med detta menas att vi inte går in på praktiska installationer.
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Vi kommer att undersöka uppförandet av vindkraftkooperativ därefter använda den kunskapen till att applicera i ett solcellskooperativ.
Deadline för arbetet är 27 maj 2011.

1.5 Resurser
Jonny Hylander Professor energiteknik, handledare.
Göran Sidén Universitetslektor energiteknik.
Nils Hammar Tjänsteutvecklare.
Dr. Gian Carle. Head of renewable energy trading, Ewz i Zurich.
Maria Karwonen, kontaktperson Sala Heby ekonomisk förening.
Katarina Åkesson, ScandInfo.
Bibliotek och Internet.

1.6 Kriterier
Kriterier för detta arbete inkluderar tre stycken seminarier, regelbunden kontakt med handledare och kontaktperson, hålla tidsplanen, utställning till Utexpo, redovisa på Halmstad Högskola och Göteborg Energi samt utföra arbetet inom gällande praxis.

1.7 Samarbetspartnerns
Jonny Hylander, handledare Halmstad Högskola.
Göran Sidén, handledare Halmstad Högskola.
Nils Hammar, Tjänsteutvecklare Göteborg Energi
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2 Historia solcellen
Solceller kom först att existera på 1800-talet, då var de gjorda av andra material än de typiska
kiselcellerna som finns idag. Men det var inte förrän i början på 1940-talet som Russel Ohl av
en slump upptäckte kiselcellens elektriska egenskaper. Upptäckten tillkom då Russel studerade en kiselcell med en vanlig ficklampa. Kiselcellen var kopplad till en voltmeter som visade utslag när cellen belystes.
Efter ytterligare forskning kom Russel och hans kolleger fram till att kiselcellen hade skilda
egenskaper beroende på vilken yta man studerade. Ytorna döptes till den positiva och negativa ytan (p-ledande och n-ledande). Detta berodde på vilken av ytorna som gav den största
positiva spänningen. Man vet idag att skillnaden i egenskaper berodde på de olika sammansättningarna av bor och fosfor i de olika ytorna.
Upptäckterna ledde fram till födelsen av mikroelektronikindustrin, fortsatta studier gav kunskap om halvledarmaterial1 som är grunden för mikroelektronik.
Under 1950-talet utvecklades halvledarmaterial väldigt snabbt, vilket resulterade till den
första effektiva solcellen. Den konstruerades 1954 på samma laboratorium som Russel först
upptäckte kiselcellens egenskaper. Framsteg för kontrollerade pn-övergångar inom kiseltekniken blev viktiga, dessa övergångar förbättrade verkningsgraden av solcellerna. I slutet av 50talet hade kiselsolcellerna en verkningsgrad på cirka 14 %.
Upptäckten av solcellstekniken gjorde människor lyriska över alla tillämpningar som tekniken
skulle kunna appliceras till, men det höga produktionspriset, den billiga kolen och vattenkraften innebar att marknad för solceller var liten[27].

2.1 Viktiga händelser för solcellen
Rymdprogrammet var en viktig händelse i solcellens historia. Programmet kom fram till att
solceller var perfekta att appliceras på satelliter pga. av deras låga elkonsumtion. När det varken fanns moln eller atmosfär som kunde störa solstrålarna blev produktionen högre från solcellerna och mindre yta krävdes på satelliterna. Från rymdprogrammet växte nu en stor och
livskraftig marknad för ”rymdsolceller” fram.
På 1970-talet kom oljekrisen. Krisen resulterade till ett ivrigt sökande efter någon alternativ
energikälla. Detta gav solcellsindustrin en chans att ta fram billiga solceller, huvudsakligen
genom övergång till tunnfilmstekniken. Det skapades en liten men stabil industri för solceller.
Marknaden uppkom på avlägsna områden vilka inte hade någon pålitlig energikälla[27].

2.2 Global uppvärmning
Oron över den stigande temperaturen och ökade koldioxidhalten i världen har resulterat i ett
uppsving för solceller och all förnybar energi. Eftersom det fortfarande är fossila bränslen
1

Halvledarmaterial; Elektronerna är fast bundna till sina atomer, ledningsförmåga är låg[1].
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som är den största energikällan i världen, och många som anser att koldioxiden från förbränningen av bränslet som ger vår ökande temperatur, har många åtgärder gjorts[27].

2.3 Taxebaserade system och grön el
Taxebaserade system bygger på att konsumenter röstar om de vill, eller inte vill, stödja förnybar energi genom att lägga ett tillägg på cirka 1 procent på elräkningen. Det extra tillägget
grundar sig i att man betalar extra för privatägd genererad el från förnybara energikällor. Sådana system fungerar bäst i städer med kommunala kraftbolag och med lokala politiker som
kan genomföra projektet.
Grön el bygger på att elkunden betalar ett överpris för den förnybara elektriciteten som konsumeras. Elleverantören som elkunden sluter avtalet med ger en garanti att leverera lika stor
andel förnybar energi som konsumenten konsumerar.
Ett liknande system som studeras i arbetet är ”solelbörsen” från Zürich. Där har en särskild
marknad etablerats för solcellsproducerad el[27].
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3 Teknik
Solcellen(PV,photovoltaic) fungerar så att fotonerna, ljusets energibärare, omvandlas till
elektrisk energi[1]. Omvandlingen sker direkt i solcellen och utan rörliga delar. En solcell har
en verkningsgrad på ca 7-15% beroende på typ av solcell.
Den solenergi som varje år når jordytan är ca 800 miljoner TWh vilket kan jämföras med
världens årliga förbrukning av fossila bränslen 80 000 TWh dvs. 0,0001 % av den energi som
når jordytan. Sveriges landyta mottar ca 360 000 TWh/år, potentialen för el omvandlad från
solen genom solceller är då stor[2].
Den energimängd som kan tillgodogöras påverkas beroende av tillgång, lokalisering, reduktion i atmosfär, reflektion och absorption i moln, samt vilken vinkel solcellen har till horisontalplanet. Den solinstrålning som vi kan tillgodogöra kallas globalinstrålningen.
Produktionen från solcellen ökar med ca 25 % om solcellens lutning är 30-45 grader från horisontalplanet. Ett ofta förekommande tal för solceller är energiinnehållet per
, kWh/ . I
Sverige ligger siffran mellan 900-1250 kWh/
vilket kan jämföras med Sahara, 2300-3400
kWh/ [3].
Solel kan framställas med solceller eller med termiska solkraftverk. Utomlands finns stora
termiska solkraftverk och det finns stora möjligheter för lönsamhet i dessa system. I Sverige
dominerar solceller där den främsta applikationen är lågeffektsystem utanför elnätet dvs. fritidssektorn[3].

Figur 3.1: Figuren visar globalinstrålningen over Europa.
(http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/radmonth.php?lang=en&map=europe)
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Diagram 3.1: Solspektrum utanför atmosfären (AM0), globalt solspektrum vid en solhöjd av 42 grader (AM1.5)
och spektrum vid en solhöjd av 5,8 grader (AM10). Den synliga delen av solspektrum är indikerad i figuren.
Området inom vilket kiselbaserade solceller har sin känslighet är också markerat. (www.solelprogrammet.se)

3.1 Hur fungerar solcellen
Omvandlingen sker fysikaliskt genom att ljusets fotoner absorberas av solcellen vilket frigör
elektronerna i den dopade2 kiselplattan. Elektronerna lyfts upp en energinivå, vilket kallas
ledningsbandet. Energin som krävs att flytta en elektron från valensbandet till ledningsbandet
kallas bandgapet, för kisel 1,1 eV3. Är energin: E >1,1 eV blir överskottet i form av värmeförlust. Energi för 1,1 eV motsvarar en våglängd av ljusets fotoner på ca 1100 Nm. Detta bidrar
till solcellens låga verkningsgrad, med ökat energiupptag i solcellen kan verkningsgraden
ökas markant.
Elektronerna som exciteras4 rör sig i kiselkristallen. För varje elektron som exciteras uppstår
även ett hål, s.k. positiv laddningsbärare. Elektronerna i ledningsbandet attraheras av N-kislet
och finns då på ovansidan av cellen. De positiva laddningsbärarna attraheras istället av pkislet på undersidan av cellen, en spänning uppstår.
Om solen lyser på solcellen är alltid elektronerna i rörelse vilket skapar en ström, skulle solcellen skuggas frigörs inga elektroner(E<1,1 eV), det elektriska fältet utjämnas och solcellen
slutar att fungera. Metallkontakterna på fram och baksidan tar upp laddningen i form av
ström. För en kiselsolcell ligger spänningen på 0,5 V vilket leder till att man seriekopplar cellerna till en modul för att få en rimlig spänning[1][2].

2

Dopning; Egenskaperna ändras genom ett annat grundämne(fosfor, kisel) tillförs[1].
Elektronvolt; ”Energienhet med beteckningen eV. En elektronvolt är det tillskott i kinetisk energi som en
elektron får då den i vakuum passerar ett potentialfall på en volt”[66].
4
Excitation; Energi tillförs en elektron som ”hoppar upp” ett skal som innehåller mer energi[1].
3
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Figur 3.2: Bilden visar hur en solcell
fungerar. (www.exotech.se)
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4 Solcellen
Kiselsolceller är den vanligaste typen och står för ca 80 % av marknaden(2009), kiselcellen
spås i framtiden vara fortsatt den mest verksamma tekniken[68]. Livslängden är minst 25 år,
leverantörer brukar lämna en 20 års effektgaranti.
Kislet är en dyr råvara pga. dyr rening och förädlingsprocess. Processen fungerar så att råkislet som används har en renhet av ca 98 % men för en solcell krävs 100 %. Processen omvandlar kislet till en kemisk blandning som sedan renas tillbaka till högrent kisel. Det finns olika
metoder för detta men den vanligaste metoden är siemensprocessen.
Det högrena kislet smälts sedan vid en hög temperatur till kiselblock eller kiselstavar beroende på processen, som sedan kyls. Från detta görs tunna kiselskivor, ca 0,2 millimeter. Beroende på strukturen utav blocken görs antingen mono- eller polykristallina skivor. Strukturen
påverkar hur elektronerna rör sig i solcellen.
Kiselskivan behandlas sedan kemikaliskt och metallkontakter appliceras, nu är skivan en cell.
Cellerna kopplas sedan ihop till en modul tillsammans med ett antireflexbehandlat glas.
Utvecklingen idag strävar efter att minska materialåtgången dvs. tunnare kiselskivor. I dagens
läge använder solcellsindustrin rester från halvledarindustrin men med större tillverkning ökar
efterfrågan, egenproduktion av kiselkristaller är på gång[1][54].

4.1 Typer av solceller
Monokristallina celler; fördelen med dessa celler är en hög verkningsgrad, ca 15 % samt att de är stabila och effektiva. Nackdelen är höga
kostnader för halvledarmaterialet eftersom materialåtgången är stor, trots
detta är tjockleken bara någon tiondelsmillimeter.

Figur 4.1: Bilden visar en monokristallin
solcellspanel. (www.exotech.se)

Polykristallina celler; har i stort samma tillverkningsteknik. Skillnaden
är att kiselstavarna består av många små enkristaller. Fördelen med detta
är att det blir billigare och enklare att framställa stavarna och därmed
kiselskivorna. Nackdelarna är något lägre verkningsgrad ca 13-14%, effektivitet och stabilitet [4].

Figur 4.2: Bilden visar en polykristallin
solcellspanel. ( www.exotech.se)
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Tunnfilmsceller; består av en glasskiva täckt av ett ljuskänsligt material.
Skivan är mycket tunn och flexibel. Tillverkningskostnaden är betydligt
lägre vilket även gäller materialtillgången. Nackdelen är en låg verkningsgrad på ca 5 % samt osäkerheten om livslängden. Den vanligaste typen är av
amorftkisel[1]. Forskning och utveckling sker med goda framgångar och
tunnfilm är en teknik att räkna med framöver.
Figur 4.3: Bilden visar en tunnfilmcell. (www.solelprogrammet.se)

Nanostrukturerade solceller, Grätzelcellen; är en relativt ny teknik som spås ha stora möjligheter. Dessa celler består av en delvis flytande elektrolyt5. Halvledarmaterialet består av
titandioxid och själva ljusabsorptionen sker i ett färgämne. Fördelen med denna teknik är enkel tillverkningsmetod, låg produktionskostnad samt bra tillgänglighet på material. Frågetecknet i dagsläget är hållbarheten på lång sikt[3].

4.2 Användningsområden
Utöver solcellsdrivna satelliter finns flera områden som det går att applicera solceller inom.
Från vanliga solcellsparker som producerar solel till nätet till självförsörjande vattenpumpar.
4.2.1 Självförsörjande fritidshus/husvagnar
Solceller lämpar sig bra till hus och husvagnar där ingen anslutning till elnätet har gjorts (s.k.
Off-Grid system). Med solcellspaneler på taket kan ägaren utav huset använda hushållsapparater precis som i ett hus som är anslutet till elnätet. Det förutsätts att solen lyser eller att solcellspanelen är kopplad till batterier som laddas upp under den tid på året då huset inte används[31].
4.2.2 Vattenpumpar
Solceller för pumpning av vatten är tillämpat på många områden på jorden. Batterier är inget
tvång då lagringen ligger i det pumpade vattnet. Systemet är även väldigt simpelt uppbyggt
och tillförlitligt.

Figur 4.4: Bilden visar ett solcellssystem med
batterier och pump. (www.conrad.se/)

5

Elektrolyt; ”benämning dels på ämne eller blandning som innehåller rörliga joner och därför kan leda elektrisk
ström, dels på ämne som helt eller delvis uppträder i form av joner i en lösning (elektrolytlösning)”[67].
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Solcellsdrivna vattenpumpar passar mycket bra i områden med brist på vatten då de är små
och driftsäkra. Pumparna brukar användas i borrhål på cirka 20 meter djup där vattendrag kan
finnas. Låg effekt på solcellsmodulen krävs oftast då lite vatten rinner till ”brunnarna” i vattenfattiga områden[27].

4.3 Placering
Rätt placering utav solceller på tak eller mark är viktigt, speciellt i Europa. Max produktionsuttag fås om solcellerna är orienterade mot söder och en aning åt vänster. Produktionsuttaget
beror även på lutningen av solcellen, optimalt mellan 30-40 graders vinkel.

Optimal lutning solcell
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Diagram 7.1: Optimal lutning för solceller under året i Göteborg, Sverige.
(http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/radmonth.php?lang=en&map=europe)

Även om solcellerna är placerade åt andra riktningar och vinklar ges fortfarande ett bra uttag.
Om solcellerna placeras vertikalt mot söder kan uttaget uppkomma till 70 % av maxuttag.
Detta beror på att med denna orientering får systemet mycket sol när solen står lågt på himlen,
t.ex. på morgon, kväll och på vintertid.
Om orienteringen är vertikalt mot öst eller väst får man ut cirka 50 % av maxuttag. Detta system skulle fungera bäst på morgon eller kväll.
En solcellspanel vertikalt mot norr skulle aldrig nås av direkt solljus i Europa, med undantag
vid korta tidsintervall på sommaren (tidig morgon och sen på kväll). Produktionen skulle ändå
ligga på 20-30 % utav maxuttaget då den diffusa strålningen skulle ge ett tillskott[27].
Solcellers prestanda beror på solljusets kvalitet, därför är det viktigt att de placeras så att det
inte förekommer några skuggor på modulen. Det är viktigare att undvika skuggning än att
placera solcellerna i rätt riktning och lutning. Därför bör de placeras högt samt utanför skuggområde från träd och andra objekt som kan ge skugga[3].
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Diagram 7.2: Genomsnittlig solinstrålning med optimal lutning38 grader i Göteborg, Sverige.
(http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/radmonth.php?lang=en&map=europe)

4.4 Nätanslutning

Figur 4.5: Bilden visar hur en solcellspanel ansluts till nätet. ( www.deson.se)
1) Solcellspanel 2) Kopplingsbox 3) DC-brytare 4)Växelriktare 5) AC-brytare 6) Elmätare 7) Husets elcentral 8)
Nätanslutning.

En viktig del i solcellernas framfart är när de anslöts till elnätet. Det stora problemet i dagens
läge är att få solcellselen ekonomiskt konkurrerande med andra energikällor som producerar
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elektricitet på nätet. Med statliga bidrag från eller andra stöd kan solcellselen däremot bli
konkurrenskraftig.
Solcellsel behöver inte lagras i batterier om de är anslutna mot nätet men så länge solelen inte
står för mindre än 10-15 % av elektriciteten på nätet. Detta skulle i sådana fall medföra problem med elreglering på nätet. Det innebär att elen används direkt av en konsument när den
skapas. Elnätet måste klara av att ta emot solel när solen lyser.
För att kunna ta emot solelen på dagen kan elnätet regleras med vattenkraft där effekten sänks
alternativt höjs snabbt beroende på efterfrågan. Vattenreservoarerna är då lagringen. För länder som inte har vattenkraft gäller andra elomvandlande tekniker vilka enkelt skall kunna
sänka eller höja effekten. Exempel på en sådan reglering skulle kunna vara kraftverk där man,
vid minskad efterfrågan, kan minska effekten genom att minska det tillförda bränslet.
Eftersom det oftast inte krävs lagring av el producerad från solcelller är solcellssystem relativt lätt uppbyggda. De viktigaste delarna
som krävs är helt enkelt solcellspanelen samt en växelriktare. Växelriktaren omvandlar likström till växelström som sedan transporteras ut på elnätet.
Figur 4.6: Växelriktare för
solcellsanläggning.

4.5 Miljökonsekvenser
Utifrån dagens kunskaper finns det inget miljö eller resurshinder för att solceller skall kunna
svara för en stor del av världens energitillförsel. En indelning kan göras i vad som talar för
och vad som talar emot solcellstekniken.
4.5.1 Fördelar


Solcellen har stora miljöfördelar då cellen endast utnyttjar energin från solen detta utan
rörliga delar och ljud. En solcellsanläggning vid solelproduktion tillför inga utsläpp som
kan påverka klimatet.



Jämförs solceller med andra energitekniker så är en viktig aspekt att dessa kan monteras
och integreras i redan befintliga eller nya byggnader.



Den långa livslängden på över 25-30 år är en stor fördel. Det som slits är främst lamineringen av plast och de elektriska kontakterna som åldras. Energi och materialtillgången
har minskat vid tillverkning och förväntas fortsätta att minska. Energin som går åt vid tillverkning av solceller betalas tillbaka på mellan tre och fyra år beroende på solcellsteknik.



Efter det att en solcellsmodul har tjänats ut tas den om hand som icke toxiskt material,
vilket är lätt att hantera. Moduler som innehåller kadmium kräver dock en något mer
avancerad återvinningsprocess.
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Fördelen med solceller är att Sverige inte behöver köpa eller producera in fossilproducerad el under vissa perioder. Vid solelöverskott kan det även vara möjligt att sälja el till
våra grannländer.



Det finns möjligheter att balansera produktionen över dygnet med vattenkraft[33][2].

4.5.2 Nackdelar


Tillverkningen av cellerna kan i sig innebära användning av fossila bränslen men de kan
även tillverkas från förnybar energi.



Förbrukning av naturresurser är en stor nackdel då den är dyr och energiförbrukande.
Branschen har länge levt av restprodukter från halvledarindustrin men när efterfrågan ökar
ställs det högre krav på egenproducerat kisel för solceller. Med forskning och utveckling
minskar materialåtgången och produktionsmetoderna blir effektiva.



Markanvändning är ett problem i större anläggningar(solcellsparker), men när det gäller
medelstora anläggningar integreras ofta solcellerna i byggnadsarkitekturen[2].

4.6 Estetik
Estetik är en viktig faktor i dagens samhälle. Detta är t.ex. ett hinder för alla vindkraftsbolag
som mottar hårt motstånd pga. vindkraftsverkens plats i naturen. Solceller sitter däremot oftast på tak i en redan bebyggd miljö, vilket sannolikt gör det lättare att integrera solceller till
skillnad mot vindkraft.
Om man som husägare vill att grannar och förbipasserande människor ska uppmärksamma sitt
hus kan det vara en bra investering att integrera solceller på fasaden istället för andra vanliga
material. Priset skulle vara mycket billigare en t.ex. marmor samt ge en produktion av elektricitet. Utöver solcellernas funktion är de också en slags symbol. En symbol för ett bättre och
modernare samhälle med förnybar energi.
Det finns företag (speciellt i Europa) som specialiserar sig på att integrera solceller i byggnader. Kunskapen inom detta område är stort nog att en garanti för installationens tekniska
funktion kan säkerhetsställas.
En undersökning har visat att integrering av solceller på alla tak i England skulle den producerade solelen vara större än hela landets produktion från alla konventionella kraftverk[27].

4.7 Underhåll
Underhåll är ingen stor del inom solcellsbranschen. Detta beror på att ett nyckelfärdigt solcellssystem inte har några rörliga delar och ytterst lättskött, vilket är väldigt tacksamt för solcellsanläggningens ägare.
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4.7.1 Rengöring
Oftast krävs ingen rengöring alls, väder och vind brukar hålla solcellspanelerna rena. Men i
vissa fall då regnet inte kommer åt solcellerna kan det krävas rengöring ur estetiska synvinklar.
4.7.2 Snöskottning
Solcellsappliceringar högre upp i landet medför större blir problem med snö. Ett snötäcke
ovanpå solcellspaneler ger en reducerande produktion. Som privatägare av en anläggning är
det definitivt värt att skotta av snön, men försiktighet bör iakttas då glaset kan vara väldigt
halt. Som företagsägare kanske det inte är värt att skicka någon anställd till att skotta av snön,
då det kanske kostar mer för arbetet än den energiförlust för solcellen som blir utav snötäcket.
4.7.3 Felsökning
För statuskontroll av sitt solcellssystem kan växelriktarna studeras. Om alla växelriktarna är
igång fungerar systemet normalt. Kontrollen sker genom att studera signallamporna hos växelriktarna under en solig dag. Vid felsignal finns det protokoll att följa för att identifiera felet.
4.7.4 Systemkontroll
Ett bra sätt att övervaka systemet på är att göra regelbundna mätningar av energiomvandlingen. Det går att göra övervakningen komplicerad om ägaren är intresserad, detta genom att
inkludera solinstrålning, temperatur m.m. Med simpla formler och antaganden kan en uppskattad verkningsgrad beräknas[28].
Exempel systemkontroll
Vi antar att vi har en solcellsanläggning på 10
. Vidare antas en solinstrålning ligga på
1000 kWh/
år. Mätning utav elproduktion görs under 12 timmar från anläggningen.

Antagandet vid avläsning gav anläggningen 2 kWh under dessa 12 timmar. Detta ger en verkningsgrad på solcellen: η = 2/13,7 = 14,6 %.
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5 Livscykelanalys kiselsolcell 40 W
För att visa den huvudsakliga miljöpåverkan en solcellspanel har på miljön kan en livscykelanalys utföras. Analysen kan göras på olika sätt beroende på vilket resultat författaren vill ha,
antingen jämförelse av två produkter, en livscykelanalys för en kommande produkt eller en
livscykel för en enskild produkt som redan finns.
Den del av examensarbetet är gjord i en annan kurs, ”LCA och andra miljöverktyg”(samtidigt
som examensarbete har pågått), och författarna är Simon Bengtsson, Christofer Houtkamp
och Frida Kvibling. Hela arbetet återfinns i bilaga 4 för de som är intresserade, här redovisas
endast slutsatser.
Avgränsningar är gjorda för själva solcellspanelen, inga skruvar, kablar osv. LCA brukar ofta
innebära från ”vagga till grav” för en solcellspanel, men med brist på tid då en LCA i sig kan
vara ett examensarbete avgränsades även avfallshanteringen bort.
Information om vad exakt en solcellspanel innehåller hade inga tillverkare intresse att ge ut,
därför har denna information tagits från ett medelvärde.

5.1 Miljöpåverkanskategorier
Följande miljöpåverkanskategorier betraktas i livscykeln:


Förbrukning av energi



Växthusgaspåverkan



Ozon-nedbrytning



Emission av tungmetaller



Försurning



Övergödning

5.2 Funktionell enhet
Den funktionella enheten sattes till att vara den energi som krävs för att tillverka en W solcell
(kWh/W), detta eftersom enheten är lätt att jämföra med andra energiomvandlande metoder
t.ex. vindkraft.

5.3 Inventering
Materialuppgifter för en solcell är hämtade från solelprogrammet hemsida. Storleken på en 40
W solcellspanel är tagen från solarlabs hemsida på en av deras 40 W kiselcellspaneler.¨
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Tabell 5.1: Huvudsakliga ämnena i solcellspanelen.

Material

Vikt

Härdat lågjärnglas

3,58 kg

Etylenvinylacetat (EVA)

0,358 kg

Teflon

0,0716 kg

Aluminium

0,2327 kg

Kisel

0,2685 kg

5.4 Processträd
För att lättare kunna visa vilka material och processer som krävs för att skapa en solcellspanel
på 40 W har det gjorts två processträd i Simapro. Simapro är ett program för att snabbt kunna
räkna ut miljöpåverkan från olika material och använda dessa i t.ex. en livscykelanalys.
Processträdet nedan innehåller kvantiteter av de material som har undersökts samt visar vilket
material som har störst påverkan ur en energisynpunkt, alltså det material som krävt mest
energi som leder till utsläpp av växthusgaser, för att bli färdig för solcellspanelen.

Figur 5.1: Processträd ett från SimaPro.

Processträdet nedan innehåller samma ämnen som ovan fast istället ur energisynpunkt visas
trädet med Eko-indikator 95. I denna analys berörs växthusgaser, ozonnedbrytande ämnen,
försurning, övergödning, utsläpp av tungmetaller m.m. dessa parametrar vägs sedan ihop till
en enhet som kallas ”points”.
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Figur 5.2: Processträd två från Simapro.

5.5 Miljöpåverkansbedömning
Bedömningen av miljöpåverkan för en solcellspanel gjordes utifrån Simapro där all data
skrevs in och räknades ut. Data för miljöpåverkan redovisas nedan i olika diagram.

Diagram 5.1: Diagrammet visar vilka ämnen som påverkar varje miljöpåverkanskategori.
I denna analys har Eco-indikator 95 används, resultatet avläses i mPt (millipoints).
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Diagram 5.2: Denna Figur visar vilken utsträckning av de olika typerna av primär energi som används för de
olika delarna detta visas här i procent. Elen är en europisk el-mix.

Diagram 5.3: Denna analys är gjord med hjälp av Eco-indikator 95. Den visar hur varje enskilt ämne, som
ingår i en solcell, påverkar miljön.
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Tabell 5.2: Tabellen visar exakt hur stora mängder primär energi som används för de olika delarna i solcellen och var i produktionen energin används.

Diagram 5.4: Diagrammet visar hur många ”points” varje del får inom de olika formerna av primär energi.
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Tabell 5.3: I tabellen syns de olika miljöpåverkanskategorier som ingår i en solcell och visar hur stora
mängder som påverkar i kg och MJ.

5.6 Solcellspanelens elomvandling
För att räkna ut produktionen från en solcellspanel krävs data om området var den skall appliceras, verkningsgrad, livslängd m.m. All data uppskattas nedan:






Livslängd på 25 år används ofta för beräkningar med kiselsolceller.
Solcellspanelen placeras i Halmstad som har cirka 1000 kWh/ *år mot en horisontell yta. Vår solcellspanel placeras mot syd-sydväst och med optimal vinkel (cirka 3540 °) vilket ger en solinstrålning på cirka 1200 kWh/
*år.
Kiselsolceller har en verkningsgrad på cirka 13 %.
Yta 0,358 m².

Alla andra förluster som smuts, värme, snöförluster och diverse andra förluster försummas.

Om vi jämför livstidsproduktion med den energi som krävs för att producera solcellen får
vi ett överskott på cirka:

Alltså producerar solcellen cirka 12 gånger så mycket energi som det krävs att producera
den.
Vår funktionella enhet blir:

krävs per producerad W.
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5.7 Tolkning och slutsatser
Efter analys av materialen och energianvändning kom vi fram till att den största miljöpåverkan som sker är processen för att bilda teflon, detta observeras i diagram 5.3. Eftersom användningen av freoner har minskat dramatiskt har ozonlagret förmodat blivit tjockare, vilket
gör att denna miljöpåverkan inte känns väldigt kritisk.
Kisel är det ämne som påverkar miljön mest efter teflon. Detta beror på att processen för att
bilda kisel i den form som används i solceller kräver mycket energi och leder till ett stort utsläpp av tungmetaller.
Energin vid tillverkningen som används är fortfarande mest fossil, vilket ger en stor klimatpåverkan(växthuseffekten). I övergången till förnybar energi kommer denna faktor inte spela
lika stor roll.
Utsläppet av tungmetaller sker vid tillverkning och brytning. Dessa är förmodat väldigt svåra
att påverka, det som skulle kunna göras är att effektivisera brytningen och processerna.
Med en omvandling på (1400 kWh/25år)/40 W får vi en årlig produktion på 1,4 kWh/W*år.
Det betyder att det tar cirka två år för solcellspanelen att omvandla den energi som krävs för
att producera solcellspanelen. Detta kan jämföras med vindkraftverk som brukar få tillbaka
energin på 3-6 månader (för endast verket).
Det finns flera osäkerheter i LCA:n. Transporterna är uppskattade av Simapro och dessa är
generella för de olika produkterna. Detta eftersom materialet kan komma från hela världen,
vilket gör att transporterna varierar.
Beräkningarna är förenklade, det skulle kunna gå att göra dessa mer utförliga och exakta.
Även solcellspanelens alla delar av livscykel ingår inte i LCA:n, t.ex. återvinning av panelen.
Allt detta beror på begränsad tid för arbetet samt svårighet att hitta data (pga. tillverkare inte
var intresserade att dela med sig av data). Men syftet med avsnittet är att ge en vägledning av
miljöpåverkan vid tillverkning av en solcellspanel.
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6 Solceller i världen
Beskrivningen av detta avsnitt hänvisas till IEA-PVPS(The International Energy Agency Photovoltaic Power Systems Program) två rapporter som sträcker sig från 1992-2008 samt 19922009 och behandlar trenderna och utveckling för solcellsmarknaden. Aktuell data behandlar
system som är 40 W eller större. Datan kan variera med +-10 %.
IEA är ett sammarbete mellan 26 länder som är med i den Europeiska komissionen. IEAPVPS mål är att öka utvecklingen och öka installationerna av solel som en hållbar energikälla.
För att uppnå detta har deltagarländerna tilldelats olika projekt inom solel. Programmet styrs
av en kommité vilka en från varje land deltar: Kommuniten bestämmer vilka uppgifter och
projekt som skall undersökas.
En uppgift som programmet har är att årligen redovisa rapporter om medlemsländerna och
respektive lands utveckling och installationer samt redovisa en sammanställande rapport.

6.1 Installerad effekt
Under 2009 installerades ca 6,2 GW solceller inom IEA PVPS, en ökning på över 150 %
sedan 2007. Om man lägger ihop Tyskland, Japan, Frankrike, USA och Italien’s installerade
effekter under året 2009, stod dessa länder för över 93 % av de totala installationerna för
medlemsländerna. Den totala installerade effekten under 2009 var 20,4 GW, varav Tyskland
stod för 10 GW. Fem länder kom över 1 GW installerad effekt, Spanien, Tyskland, Japan,
Italien och USA. Om man tar hänsyn till den ekonomiska krisen har faktiskt den installerade
effekten ökat med 84 % sedan 2008 vilket visar att marknaden även klarat av
konjunkturnedgångar.
I diagrammet nedan ser vi hur utvecklingen av installerad effekt för länder medlemmar i IEAPVPS där bland annat Sverige ingår. Det som även kan noteras är att för ett årtionde sedan låg
de båda systemen på samma nivåer vilket tyder på en snabb utveckling av nätanslutna solcellssystem.

Diagram 6.1: Utvecklingen av installerad effekt för länder medlemmar i IEA- PVPS. ( www.iea-pvps.org)
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Diagram 6.2: Total Installerad effekt för medlemsländerna under 2009. (www.iea-pvps.org)

Intressanta slutsatser är även att är att icke nätanslutna system(Off-Grid System) stod för 1 %
av den årliga installerade effekten 2009, vilket nu svarar för 4 % av den totala installerade
effekten inom IEA-PVPS medlemsländer.

6.2 Marknaden
Den totala omsättningen av branschen 2009 omsatte 30 biljoner $, en minskning med 10 biljoner jämfört med året innan, mycket beroende på minskade modul och systemkostnader vilket bidrog till minskade intäkter.
Marknaden domineras fortfarande av kiselkristallina solceller även om tunnfilmstekniken
ökar sina andelar av marknaden. Framställningen av råvaran kisel är fortfarande en dyr process och det sker många försök med alternativa processer. Råvaran hämtas främst från Tyskland, USA och Japan. USA ökade produktionen av högrent kisel 2009 med 20 % jämfört 2008
och förser IEA-PVPS länderna med hälften av deras kiselanvändning.

6.3 Tillverkning
Framställning av monokristallina och polykristallina kiselceller ser lite olika ut. Kiselstavarna
eller blocken för monokristallina celler kan även användas till elektronikindustrin, men då
polykristallina enbart används till solcellsindustrin.
Själva tillverkningen av kiselskivor domineras av Norska, Tyska, Engelska och Japanska företag. Exempel är norska REC som tillverkar mono och poly kristallina skivor. Företaget producerade kiselskivor år 2008 för 582 MW. Kunder är bland annat de stora tillverkarna av celler
och moduler, Q-cells, China Sunergy, Sharp och Suntech. Tyskland innehar även fem stora
tillverkare av kiselskivor, SUMCO, JFE Steel, ASI, Japan´s M.Setek.

6.4 Produktion
Produktionen av solceller 2009 uppgick till 6000 MW jämfört med 3740 MW 2008, en uppgång på 60 %. Tyskland gick om Japan i tillverkning av celler och moduler, tredje största tillverkaren av celler är USA. Q-cells i Tyskland är idag den största tillverkaren i världen.
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6.5 Kostnader
Utifrån ett kostnadsperspektiv står komponenterna för 20 % av den totala kostnaden för en nätansluten anläggning och 70 % för en icke nätansluten anläggning. Skillnaden består främst av den
höga kostnaden för batterier vid icke nätanslutna
system.
Kostnader för växelriktare 2008 uppskattas ligga
mellan 0,2-0,5 Euro/W. Tillverkare av dessa hittar vi i Tyskland, Spanien, Österrike, Schweiz,
Danmark och Italien.

Tabell 6.1: Modulpriser inom IEA-PVP

Typiska modulpriser 2009
(EUR or USD per W)

Land
CAN
DEU
DNK
ITA
USA
JPN
ESP

Euro
2,1
1,5–2,5
2,0–3,4
1,6–2,2
1,3–1,6
3,1
1,2–2,5

USD
2,9
2,1–3,5
2,8–4,7
2,2–3,0
1,84–2,2
4,3
1,6–3,5

(www.iea-pvps.org)

Tabell 6.2: Systempriser inom IEA-PVP

Systemkostnaderna varierar pga. en mängd olika
faktorer. Storlek, lokalisering, typ av solcell, elanslutning m.m. Siffrorna ger en fingervisning
om vad kostnaderna för nätanslutna anläggningar
över 10 kW har för systemkostnader. Modul och
systemkostnaderna är baserade på uppgifter från
år 2009 och exl. eventuella skatter[35][36].

Typiska systempriser 2009
(EUR or USD per W)

Land
GBR
DEU
DNK
ITA
USA
JPN
ESP
( www.iea-pvps.org)

Euro
6,3–7,1
2,8–3,8
2,7–6,7
3-4,5
1,3–1,6
4,2
3-4,2

USD
8,1–8,7
3,9–5,3
3,7–9,3
4,2–6,3
1,84–2,2
5,8
4,2–5,9
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7 Förutsättningar Sverige
I Sverige producerar en solcellsanläggning mellan 800-900 kWh per installerad kW, förutsatt
att anläggningen är riktad mot söder. När solen står som högst är effekten i solljuset ca 1000
W/ , om vi antar en verkningsgrad på 13 % blir effekten för solcellen 130 W (likström).
Förhållandet mellan behov och produktion av elektricitet varierar under dygnet. Därför är det
viktigt att kunna sälja sitt överskott under vissa perioder. För att småskaliga producenter av
elenergi ska få någon lönsamhet måste det fungera att sälja sitt överskott och inte som i dagens läge, skicka ut elöverskottet på nätet gratis. Dagens regelverk är kostsamt, krångligt och
de låga elpriserna gör att intäkterna blir små för de småskaliga producenterna. I Sverige finns
goda tillgångar på vattenkraft och kärnkraft vilket medför de låga elpriserna. Många tror dock
att elpriserna kommer att stiga då det europeiska elnätet integreras mer och mer vilket öppnar
upp den svenska elmarknaden[16].

7.1 Produktion
Under år 2009 rapporterades det totalt 1 188 078 kWh växelströmsproduktion från solceller.
Då de är frivilligt att vara med i SolEl-programmets databas över solcellsanläggningar i landet, det kan därför inte garanteras att alla nätanslutna anläggningar i Sverige är med[18].

7.2 Den svenska marknaden
Sverige har byggt upp sin marknad för solceller kring ett begränsat bidragsystem vilket kan
ifrågasättas. Sverige har ingen offensiv politik eller policy vad beträffar solceller. Uppsatta
mål för produktion och kapacitet som vindkraft har finns inte i dagsläget, vilket skulle vara en
morot för solcellsindustrin. Snegla på andra länder t.ex. Tyskland där man har en tariff lag.
Där får ägaren av en anläggning en garanti och avtal om betalning för vad det egentligen kostar att omvandla energin. Detta görs med god framgång och lönsamhet för anläggningsägarna[7].
7.2.1 Installerad solcellseffekt
Under det första halvåret 2009 fanns inget bidrag för solceller. Detta förhindrade installationer
av större system. Bidraget började gälla först 1:a juli 2009 och gäller till och med 2011. År
2009 fanns det totalt ca 8,7 MWt installerad solcellseffekt vilket kan jämföras med 1992 då
den totala installerade effekten var 800 kWt6. I Sverige installerades 2009 totalt 854 kWt solcellseffekt vilket kan jämföras med 2008 då det totalt installerades 1668 kWt. Det ska tilläggas att siffrorna för installerad och producerad effekt kan variera med +-15 % enligt ”National
Survey Report of Power Applications in Sweden, 2009”.

6

kWt; Solcellers toppeffekt, Wt mäts vid en solinstrålning på 1000 W/
och en celltemperatur på 25 °C när
solhöjden är 42°över horisonten. Dessa standardiserade testförhållanden kan man få i Sverige under hela sommarhalvåret[63].
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Granskas statistiken för installationer i Sverige nedan förefaller det att trenden för ickeanslutna anläggningar har en relativ konstant ökning. Större nätanslutna system har en markant ökning efter 2005 då man införde det svenska bidragsystemet. Under 2009 installerades
färre solcellssystem pga. uteblivet bidrag under första året samt försenade utbetalningar.
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Diagram 7.3: Utvecklingskurva för installationer i Sverige.(Professionellt bruk7) (National Survey Report of PV
power applications in Sweden 2009).

Installationer i Sverige 2009
0,68%
Mindre icke-anslutna(ca 100 W)
Icke nätanslutna systemen för
professionellt bruk*

40,34%
50,75%

Större nätanslutna system
Solkraftverk

8,23%

Diagram 7.4: Procentuell fördelning över installationer i Sverige. (National Survey Report of PV power applications in Sweden 2009).

7

Icke nätanslutna system för professionellt bruk menas med kommunikationsutrustning som parkeringsmätare,
antenner, väglampor m.m. Den effekt som installerades 2009 var 20 kWt.
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Icke nätanslutna system har haft en positiv trend trots den ekonomiska krisen under senare
år. En orsak kan vara medias fokusering kring förnybar energi och fallande modulpriser. Under 2009 var installationen 318 kWt för mindre system vilket ligger i linje med tidigare år. I
Sverige dominerar solcellssystem på t.ex. fritidshus, båtar och fyrar marknaden. Dessa driver
t.ex. belysning, vattenpumpar och kylskåp.
Större nätanslutna system under perioden 2005-2008 fanns det ett bidrag på 70 % för offentliga byggnader som sportarenor, sjukhus, tågstationer och regeringsbyggnader. Intresset
och installationerna för större system har sedan 2005 ökat markant. Under 2009 installerades
dock bara 516 kWt vilket jämförs med året 2008 då 1403 kWt installerades, vilket till stor del
berodde på uteblivit bidrag under första halvåret. Det nya bidraget gäller för alla nätanslutna
system vilket ger möjligheter för fler att utnyttja detta och öka installationerna i Sverige.

7.3 Kostnader och priser
I Sverige styrs kostnaderna av solcellskomponenter till stor del av världsmarknaden. En stor
del av komponenterna importeras från länder i Asien och Europa[17].
7.3.1 Modulpriser
De svenska modulpriserna för solceller följer världsmarknaden och dessa har sjunkit rejält
under senare tid. Påverkan av billigare Euro leder till billigare inköpspris. För kristallina solcellsmoduler har marknadspriserna sjunkit till 1,7–1,5 Euro/W. Trots detta är det dyrare att
köpa moduler i Sverige jämfört med andra Europeiska länder. Orsaken kan vara att marknaden för solceller är liten i Sverige vilket leder till mindre inköp och högre kostnad. Det går
givetvis att få ner priserna om kunden vänder sig direkt till tillverkaren och beställer större
mängder[7][17].

Prisutveckling moduler i Sverige
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Diagram 7.5: Prisutveckling för solcellsmoduler i Sverige. (National Survey Report of PV power applications in
Sweden 2009).
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7.3.2 Systemkostnader
Det är dagsläget problematiskt att räkna ut någon systemkostnad, kr/kWt då det är få solcellssystem installerade i landet. För att få en slags överblick är det möjligt att köpa en mindre
solcellsanläggning för ca 60 000 kr/kW inklusive installation och moms. En jämförelse med
Tyskland visar att man fått ner priset för installerade system under första kvartalet 2010 till
under 3000 Euro/kW, netto. I dagsläget står modulerna för ca 50-60 % av systemkostnaden.
Vid större anläggningarna blir systemkostnaderna lägre. För att kunna utnyttja bidraget krävs
en max systemkostnad på 75 000 kr/kW exl. moms. Genom att titta på befintliga anläggningar
i Sverige kan vi få en liten föraning om vad systemkostnaden kan vara för en solcellsanläggning[7][17].
Tabell 7.1: Data för installerade solcellsanläggningar i Sverige

Placering
Kungsmadskolan
Växjö
Ullevi
Fjärås Vårdcentral
Hovet
Fjärås förskola
Fyrishovsbadet

Driftstart Effekt Yta Celltyp AC-prod.
[kWt] [kvm]
[kWh 2009]
09-jan-13 132,6
15-mar07
01-maj-06
20-jun-07
01-sep-08
09-jul-08

Systemkostnad
[kr/kWt]

1022

Poly

126440

40302

86,4

600

Mono

63248

67130

64
51,4
31,3
27,8

480
1200
170
-

Amorft
Mono
Mono

51046
37883
28936
22823

55098
68093
47923
53957

( www.solelprogrammet.se)

7.4 Produktion av Solceller
Det finns i Sverige sex större leverantörer av solceller(2009). Produktionen av moduler går
främst till export pga. att den svenska marknaden är liten. Tillverkning av råmaterial för solceller finns inte i Sverige därför importeras kristallina celler. Cellerna monteras till färdiga
solcellsmoduler eller köps färdiga som sedan säljs vidare.
De svenska tillverkarna hade stora problem i början av år 2009 då det saknades bidrag för
solceller. Världslig ekonomisk kris och minskade modulpriser satte även sina spår. Trots detta
minskade produktionen enbart från 185 MWt 2008 till 173 MWt 2009, mycket pga. högre
efterfrågan vid slutet av året[17].
Absolicon AB
Absolicon producerar och installerar en kombinerad solvärme-solel modul. Att kombinera
dessa är en relativt ny teknik. Deras flaggskepp är modellen X10 vilken även är utrustad med
ett solföljarsystem som optimerar solinstrålningen samt inkluderas ett överhettningsskydd.
Fördelningen ligger på 80 % producerad värme och 20 % el. Applikationerna är både på mark
samt byggnadstak. Tekniken har fått flera utmärkelser och är en framtida produkt[22].
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Gällivare Photovoltaic AB
Eco Supplies Solar AB köpte upp bolaget i juli 2010. Produktionsanläggningen finns fortfarande kvar i Gällivare där man har en produktionskapacitet på ca 45 MW. Solcellerna köps
från Tyskland och modulerna tillverkas i Gällivare. Försäljningen går främst till Tyskland
men Sverige är även en nyckelfaktor. Mono och polykristallina celler är deras huvudprodukter[23].
Arctic Solar AB
Ägs av det finska bolaget NAPS och det tyska Alfa Solar. De flesta moduler går till export
men en liten svensk marknad finns[17].
REC ScanModules
REC har den högsta produktionen på 115 MWt och maxkapacitet på 150 MWt av mono och
polykristallina moduler i Sverige. Företaget är även en stor tillverkare internationellt, exporten
främst går till Europa och USA. 2009 var ett tufft år för företaget med finanskris och minskade modulpriser vilket ledde till en mindre produktion[17].
PV Enterprise Sweden AB
Lyckades öka sin produktion av moduler trots den ekonomiska krisen. Solcellerna importeras
från Taiwan och exporteras till Europa. PV Enterprise har även en ledande roll på den svenska
marknaden. Företaget producerade 20 MWt Mono/Poly kristallina moduler under 2009[17].
Latitude Solar AB
Även känt som n67 Solar, företaget bytte namn under år 2009. De har ett samarbete med QCells som är världens ledande tillverkare av polykristallina celler. Företaget har under de senaste åren ökat sin produktion och kapacitet. Modulerna exporteras huvudsakligen till
Europa[17].

7.5 Intressanta projekt
Solar Region Skåne; Föreningen startades 2007 och är tidigare känt som Solar City Malmö.
Föreningen är ett samarbete mellan Malmö stad, Energikontoret Skåne och Lunds tekniska
högskola. Syftet är att föreningen vill verka för ökad användning av solenergi i regionen och
bli ledande i norden inom solenergi. Föreningen fungerar som ett nätverk och kunskapscenter,
genom att sprida kunskap och information hoppas de öka intresset från allmänheten. Föreningen håller i utbildningar, seminarium, konferenser m.m. Solar Region Skåne stödjer både
privatpersoner och organisationer till att starta upp solenergiprojekt[19].
Sala och Heby kommun; Med ett stort intresse för solceller i regionen Sala-Heby startades en
förening för att undersöka möjligheterna att uppföra solceller. Under 2009 slöt föreningen ett
avtal med Sala Heby Energi AB där företaget betalar ett högre pris för den producerade elen
än normalt. Priset som är avtalat är 4,50 kr/kWh och är skrivit för 10 år. Detta är Sveriges
första variant av den tyska tarifflagen. Föreningen har i dagsläget byggt två anläggningar, 47
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kWt och 78 kWt vilken en tredje är på gång. Varje medlem i föreningen äger en andel av anläggningarna och de garanteras en viss del av vinsten. Vinsten ska främst gå till att expandera
de nuvarande anläggningarna. Syftet är att sprida idén till fler kommuner i Sverige och försöka ändra de svenska riktlinjerna för solel[17][20].

7.6 Utveckling och forskning
Dye-sensitized solar cells (DSSCS, Grätzelcellen); Uppsala Universitet tillsammans med
forskningskoncernen Swerea IVF samarbetar med utvecklingen av en typ av tunnfilmsolceller
(se teknik). Målet är att bredda kunskapen om de materialistiska egenskaperna och tillverkningsprocessen, utöka tester på Grätzelcellen samt försöka tillverka dessa i större kvantiteter.
Energi och byggnadsdesign; En sektion på Lunds Universitet tittar på hur de lämpligast kan
använda sig av solceller för integrering i hus.
SolEl 08-11; är ett nationellt utvecklingsprogram som samfinansieras av Energimyndigheten
och näringslivet. SolEl har som utgångspunkt att den svenska marknaden kommer att expandera från sin nischmarknad till nätansluten produktion av solel. Programmet har som mål att
öka användning av solceller, främja solcellsbranschen, sprida kunskap samt stärka och utöka
nätverket bland intressenter. På SolEl:s hemsida kan intresserade hitta driftuppgifter från befintliga anläggningar, projekteringsverktyg m.m.[21].
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8 Det svenska solcellssystemet
Det svenska solcellssystemet är uppbyggt kring ett investeringsbidrag från staten. Investeringsbidraget för solceller betalas ut under perioder, men ett stort frågetecken är vad som
kommer hända efter 2011 då det nuvarande bidraget går ut. Om det inträffar ett glapp igen
som hände år 2009, då bidrag saknades för solceller under första halvåret, kommer den
svenska solcellsbranschen få det svårt ekonomiskt.
Det finns även ett stödsystem för förnybar producerad el det s.k. elcertifikatsystemet. Ett på
många sätt fördelaktigt system för t.ex. vindkraft men inte för mindre solcellsanläggningar[7].

8.1 Bidragsystemet
Investeringsstödet för solcellsanläggningar i Sverige har sett lite olika ut under åren. Under
2005-2008 fanns ett stöd för offentliga byggnader på 70 % av den totala kostnaden. Det nuvarande stödet sträcker sig från 1 juli 2009 tom 31 december 2011, detta gäller anläggningar
som har påbörjats och slutförds inom denna period. Bidraget inkluderar alla nätanslutna anläggningar och inte som under förra perioden 2005-2008 då enbart det gynnade offentliga
byggnader[7].
För att en anläggning ska få tilldelat bidrag krävs en kravspecifikation enligt följande;


”Stöd får endast lämnas för ett solcellssystem per byggnad eller för ett solcellssystem per
fastighet om systemet är byggt på marken.”



”Stödet får uppgå till högst 60 procent av de stödberättigande kostnaderna enligt 6 §. För
stora företag8 får stödet uppgå till högst 55 procent av de stödberättigande kostnaderna enligt 6 §.”



Max 2 miljoner kronor per solcellssystem eller solel- och solvärmehybridsystem.



”Stödberättigande kostnader enligt första stycket får uppgå till högst 75 000 kronor plus
moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.”



6 § Stödberättigande kostnader är:
1. Projekteringskostnader.
2. ”Kostnader för material, såsom solcellsmoduler, inklusive eventuella linser, speglar
och kylsystem, stativ eller annan fästanordning, kablage, elmätare, system för över-

8

Stora företag; Företag som sysselsätter mer än 250 personer i årsomsättning, årsomsättning >50 miljarder
Euro, balansomslutning> 43 miljarder euro per år[7].
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vakning, brytare, överspänningsskydd och eventuell växelriktare samt system för lagring av energi, dock inte värmelager”.
3. ”Arbetskostnader, under förutsättning att den som utför åtgärden har F-skattsedel eller, i fråga om ett utländskt företag, intyg eller annan handling som visar att företaget
genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter i sitt hemland.”
4. Anläggningen måste vara nätansluten[6].
Från början var det tänkt att investeringsstödet skulle vara ca 50-60 Mkr/år men pga. den stora
mängden ansökningar utökade regeringen budgeten med 50 miljoner år 2009. Energimyndigheten har under 2009-2010 betalat ut 153,5 miljoner kr som sedan fördelats till länsstyrelserna. Om vi antar att bidraget för 2011 kommer vara på samma nivåer kommer det totala investeringsstödet under 2009-2011 bli ca 210 miljoner. Tanken med stödet under perioden är att
öka användningen av solceller, öka antalet aktörer på marknaden, sänka systemkostnaderna
samt öka produktionen med minst 2,5 GWh[7].
Tabell 8.1 Beviljat bidragsbelopp för utvalda län i Sverige

Län
Gävleborgs län
Stockholms län
Skåne län
Värmlands län
Västra Götalands län

Beviljat belopp
2 069 617
24 265 975
21 655 536
3 418 063
16 774 338

Invånare
275 443
1 925 924
1 187 736
273 524
1 539 877

Beviljat belopp/inv.
3
13
18
12
11

[8].

Tabell 8.2 Ansökningarnas väg till utbetalat belopp för utvalda län i Sverige

Län

Gävleborgs
län
Stockholms
län
Skåne län
Värmlands
län
Västra Götalands län
[8].

Antal
inkomna
ansökningar
18

Beviljade
ansökningar

Beviljade
belopp

Utbetalade
ansökningar

Utbetalat
belopp

3

2 069 617

2

69 617

173

60

24 265 975

22

5 075 150

118
41

49
13

21 655 536
3 418 063

11
2

5 822 473
73 043

169

42

16 774 338

10

3 079 397
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Tabell 8.3 Beviljat stöd fördelat på stort företag, övriga företag eller privatperson

Företag eller privatperson

Antal

Belopp

Stort företag
Övriga företag
Privatperson
Totalt

50
86
161
297

5 562 411
39 268 050
52 224 636
143 055 097

[8].

8.2 Möjligheter för elcertifikat för solcellsanläggningar
I Sverige är elcertifikatsystemet uppbyggt som ett stödsystem för förnybar producerad el.
Tanken är att systemet ska bidra till ett hållbart energisystem och samhälle. Elbolagen är i
dagens läge skyldiga att köpa en viss andel elcertifikat av den sålda elen till kunden, detta
kallas även kvotplikt vilket i sin tur skapar en marknad för elcertifikat.
För att få tilldelat ett elcertifikat krävs det att anläggningen i fråga producerar 1 MWh från en
förnybar energikälla vilket då även gäller för solcellsanläggningar. Det är möjligt att få stöd
för redan befintliga anläggningar men i juni 2009 var det enbart 8 % av de nätanslutna anläggningarna som hade utnyttjat detta. Från den 1 maj 2003 till 2009 har totalt 84 miljoner
elcertifikat tilldelats och utav dessa var 395 elcertifikat för solcellsanläggningar. Dessa elcertifikat motsvarar ett värde av 105 000 kr vilket påvisar att elcertifikatsystemet i dagens
läge inte har någon större inverkan för ekonomiskt stöd av solcellsanläggningar[11][7].
Det är Svenska Kraftnät som sköter stamnätet och som har huvudansvaret för den svenska
elförsörjning, tillsammans med Energimyndigheten driver man elcertifikatsystemet. Svenska
Kraftnät har även ansvar för kontoföringssystemet Cesar[9][10].
Dagens system fungerar i praktiken att elcertifikaten stödjer den billigaste energitekniken vilket är en stor nackdel för solceller. I Sverige är anläggningarna oftast små och då gynnas de
inte alls av elcertifikat. I vissa fall kan kostnaden för mätningen överstiga intäkterna från elcertifikaten. En slutsats var att anläggningar mindre än 5 kWt inte är ekonomiska. Villkoren
behöver ändras och göras mer förmånliga för mindre solcellsanläggningar annars blir det inte
ekonomiskt lönsamt med elcertifikat[7][11].
De ekonomiska förutsättningarna för att ansöka till elcertifikat är på många sätt problematiska
och krångliga. Problematiken kan delas upp i flera delar.
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8.2.1 Elmätare
Hur elmätaren placeras är inte lagstiftat, antingen sätts mätaren för att
mäta likström(DC) vilket kan vara förmånligt då man slipper växelriktarens verkningsgrad som sänker produktionen en aning. I praktiken
sätts alltid elmätaren efter växelriktaren dvs. på växelströmssidan(AC).

Nedan följer krav för att få tilldelat elcertifikat:

Figur 8.1: Elmätare för
solcellsanläggning.



Elproduktionen måste mätas per timme och anläggningen måste producera minst 1
MWh/år.



Elmätaren måste sitta direkt efter solcellsanläggningen för att få tilldelat max antal elcertifikat. Problemet om elmätaren sätts i en anslutningspunkt är att då mäts nettovärdet
av användning subtraherat produktionen.



En anläggning som har fått ett godkänt elcertifikat tilldelas detta i 15 år. Anläggningar
som tillträder systemet efter 2016 får dock bara elcertifikat t o m 2030.



Föranmälan för installationen måste ske till nätbolaget.



Finns det ett överskott på el som behöver transporteras ut på nätet behövs i regel ett inmatningsabonnemang hos nätägaren.

8.2.2 Kostnader
För anläggningar mindre är 150 kWt sitter nästan alltid elmätaren på ett ”icke koncessionspliktigt”9 nät, ägaren av anläggningen måste då betala inköp och installation av elmätare utav
en engångskostnad på ca 2500 kr exl. moms.
Tjänsterna mätning, insamling och rapportering sker till Svenska Kraftnät, vilket är ett krav.
Dock kan leverantör väljas för dessa tjänster om elmätaren sitter på ett ” icke koncessionspliktigt” nät. Detta kostar i regel ca 1000 kr/år samt 1200 kr exkl. moms i startavgift.
Ett ”koncessionspliktigt nät10” för tjänsterna mätning, insamling och rapportering får endast
avtal slutas med nätägaren. Detta sker i form av inmatningsabonnemang, denna kostnad kan
variera men ligger runt 0-3780 kr/år.
Handeln med elcertifikat för solceller är liten då anläggningarna är små och de ekonomiska
fördelarna minimala i de flesta fall. Administrationen är en stor del och blir en ren utgift om
ägaren av anläggningen inte lägger egen tid på detta. Om anläggningsägaren handlar med
9

Icke koncessionspliktigt; ”I de icke koncessionspliktiga näten överförs elen inte till någon annan utan fördelas
enbart för egen användning”[12].
10
Koncessionspliktigt nät; ”De koncessionspliktiga näten används för överföring av el till andra”[12].
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elcertifikat och inte sköter överföringen själv från Cesar-kontot tar Svenska Kraftnät ut en
avgift på 100 kr/tillfälle.
Alla elcertifikat bokförs på ett konto (Cesar-konto) hos Svenska Kraftnät. Kostnad ligger på
0,07 öre/certifikat kvartal[11].
8.2.3 Skatt vid försäljning
Innehav av elcertifikat behandlas skattemässigt som lagertillgång. För en privatperson beskattas försäljningen av elcertifikat sannolikt som inkomst av kapital dvs. 30 % [11].
8.2.4 Moms
Enligt skatteverket skall den som i yrkesmässig verksamhet handlar med elcertifikat redovisa
moms på 25 % för försäljningen av elcertifikat[13].
8.2.5 Energiskatt
Enligt tolkningar från skatteverkets hemsida framkommer det att vid en installerad effekt
mindre än 100 kW och som inte yrkesmässigt levererar el inte är skattepliktiga. Definitionen
”yrkesmässigt” betyder att man inte säljer el och elcertifikat för mer än 30 000 kr/år. Teoretiskt leder detta till att det skulle kunna gå att sätta upp en anläggning på ca 30 kWt, räknat
med ett elpris på 1 kr/kWh och antal produktionstimmar på 1000 h, vilket då blir en inkomst
på 30 000 kr/år utan att betala skatt. I praktiken används en stor del av den producerade elen
för eget bruk, samt att den försålda elen har ett mycket lägre värde än den köpta. Detta leder
till möjligheter för installation av större anläggningar förutsatt att den försålda elen är lägre än
30 000 kr/år[14][11].
Energiskatten fr.o.m. 1 januari 2011 är 28,3 öre/kWh. Moms tillkommer med 25 % [34].
8.2.6 Kvotplikt
Solcellsanläggningar som har en toppeffekt över 50 kW är kvotpliktiga, det har ingen inverkan om man har elcertifikat eller inte. Registrering och tillsyn av kvotpliktiga görs av Energimyndigheten. En ägare med kvotplikt skall varje år lämna in en deklaration. Kvotplikten
varierar från år till år och är bestämt av regeringen som ett sätt att öka den förnybara elproduktionen. I de fall då anläggningsägaren inte har något elcertifikat, vilket är vanligt för solcellsanläggningar, blir detta en ren kostnad. Kvotplikten för år 2010 är 17,9 %. Med beaktning av en solcellsanläggning större än 50 kW blir då kostnaden, elcertifikatspriset multiplicerat med kvotplikten dvs. ca 0,05 kr/kWh. Om en anläggning inte har elcertifikat så räknas såld
eller använd MWh el multiplicerat med kvotplikten för att få ut kostnaden.
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Kvotpliktiga är:


Elleverantörer som leverera el till elanvändare.



Elanvändare i den utsträckning de har använt el som de själva producerat, importerat eller
köpt på den nordiska elbörsen.



Elintensiva industrier som registrerats som elintensiva.

Tabell 8.4: Uppskattade kostnader för elcertifikat under 20 år, dvs. engångskostnaderna är fördelade
under 20 år. Kostnader som visar (0) är för icke nätanslutna anläggningar

Kostnad (kr/år, exl. moms)
Elmätare, inköp och installation
Elmätare, revision11
Mätning, insamling, rapportering
Cesar konto
Skatt
Kvotplikt, 17,9% 2010
Arbetstid

125
(0)-40 revision per 15 år
(0) ,1060-3780, beroende på anslutningen.
0-100 kr per försäljningstillfälle
Beskattning vid försäljning sannolikt 30 % för privatperson
0-0,05 kr/kWh beroende på om anläggningen>50 kWt
0(privat) - konsultarbete

[11].
Tabell 8.5: Prisutveckling för elcertifikat, årsmedelpris

År
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Snitt

Pris el-certifikat (kr, exl. moms)
191,14
224,55
216,78
187,29
197,88
263,73
295,87
284,11
0,23 kr/kWh

[15].

11

Revision; För god ekonomi och rättvisande räkningar krävs mätare som visar den riktiga
förbrukningen. Mätaren måste därför regelbundet provas och justeras. Reglerna skiljer sig när detta skall göras
beroende hur anläggningen är ansluten[11][58].
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8.3 Nettodebitering
I Sverige finns det ett stort intresse för att investera i egen elproduktion. I första hand gäller
detta småskaliga vindkraftsanläggningar och solcellsanläggningar. Idag finns det cirka ett
tusental elanvändare i Sverige som har egen produktion.
I dagsläget för solelproducenter finns en stor akilleshäl när det uppstår ett solelöverskott. Med
solelöverskott menas med att produktion överstiger konsumtionen under vissa perioder under
dygnet och året. Problemet för solelproducenten är att dessa får ingen eller en låg intäkt för
såld el i förhållande till köpt el.
För att öka lönsamheten för egenproducerad el vill man införa regler om nettodebitering. Nettodebitering avser att elhandels och elnätsföretag debiterar elanvändare baserat på nettot av
uttagen och inmatad el under en viss tidsperiod. Alltså möjligheten är då att kunna kvitta producerad el gentemot köpt el.
Regeringen gav år 2010 uppdrag till energimarknadsinspektionen att utreda vilka för och
nackdelar nettodebitering skulle innebära, samt dess effekter och konsekvenser. Rapporten
blev klar i november 2010.
Några av slutsatserna och förslagen var;


Nettomätning skulle innebära att elmätaren direkt kvittar förhållandet mellan produktion
och konsumtion. Nettomätning per månad innebär att endast ett värde under månaden registreras och rapporteras, i praktiken samma som nettodebitering.



Nettomätning är inte förenligt med gällande skatteregler. Energiskatten för el och moms
skall enligt gällande regelverk baseras på det totala uttaget av el, inte på netto av uttag och
inmatning under en månad.



Nettomätning fråntar producenten att sälja sitt överskott.



Stor fördel att mäta och rapportera inmatning och uttag separat vilket leder till att man kan
välja att antingen sälja sin el eller kvitta den mot sin konsumtion.



Gällande regler för lagar om timvis mätning och rapportering bör behållas.



Elhandelsföretag som levererar el till en uttagspunkt ska också ha mottagningsplikt för
den inmatade elen.



En konsekvens av nettodebitering är att nätföretaget går miste om nättariffen. Tariffen står
för cirka 25 öre/kWh för en eluppvärmd villa.
Elnätsföretagen borde basera nättariffen på nettot av uttagen och inmatad el under månaden.
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Skyldigheten bör gälla uttagskunder med egen elproduktion vilka har en säkringsstorlek
om högst 63 ampere, samt under året är nettoförbrukare av el.

 Kunder och producenter ger i sämsta fall inte några intäkter alls till elhandlaren, utöver
eventuella fasta avgifter, vilket skulle påverka elhandlarens förmåga att konkurrera på marknaden[26].
Utan nettodebitering utnyttjas bara en mindre del av de tillgängliga takytorna eftersom överskotteselen får ett mycket lägre värde om det först ska säljas tillbaka till elnätet och sedan köpas tillbaka när det behövs. Den stora nackdelen är att statens inkomster minskar från energiskatt och moms vid elförsäljning. Fördelen är att inkomsterna vägs upp gentemot ökad försäljning och installation av större anläggningar vilket möjliggör bättre ekonomi för anläggningsägaren[25].
8.3.1 Göteborg Energi ”DinEl” stöttar egen elproduktion
DinEl som är en del av koncernen Göteborg Energi har valt att införa egen nettodebittering.
Intresset för att göra sin egen el från förnybar energi ökar och man vill uppmuntra initiativen
för privatpersoner att producera sin egen el.
Det fungerar så att under soliga och blåsiga dagar kan anläggningen producera mer el än vad
hushållet gör av med och skickas då i regel gratis in på nätet. Detta kompenserar då DinEl
med att erbjuda kvittning av det överskott som man matar in och den el man köper in. Eftersom det inte finns något lagfört system för nettodebitering betalar man pengarna ur egen
ficka. Avtalet erbjuds till de 100 första pionjärerna och begränsas av en anläggningsstorlek
utav 6 kW[56].
8.3.2 Svensk solenergi deltog i en samordnad uppvaktning hos näringsdepartementet
”Det måste vara enkelt för privatpersoner att producera egen el. Dessutom kan de, genom
nettodebitering, få ekonomisk nytta. Detta var budskapet från fyra organisationer – LRF,
Svensk Energi, Svensk Solenergi och SERO – vid en uppvaktning på näringsdepartementet på
tisdagen.
Uppvaktningen var en uppföljning av ett möte i fredags som statssekreterare Daniel Johansson (C) ansvarade för då den framtida utvecklingen av smarta elnät var huvudämnet. Men
regelverken kan enkelt utvecklas och bli smartare redan nu, ansåg organisationerna på tisdagen.”
Referat: Pressmeddelande, Svensk Energi.2011-03-08[70].
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8.3.3 ”Öresundskraft lanserar unik ersättningsmodell för solel”
”Från och med 1 juni 2011 inför Öresundskraft en rekordhög ersättning till
småskaliga producenter av solel. Ersättningen ska göra det lönsamt att producera el
med solceller och därmed göra det intressant för till exempel villaägare att skaffa
solceller. Ersättningen blir fast och 1 kr/kWh. Tillsammans med eventuella
elcertifikat och nätersättning kan producenten komma upp i cirka 1,35 öre/kWh.
Nordvästskåne ska bli den bästa regionen för solcellsetablering, säger Diedrik
Fälth. Regionen är tättbefolkad och möjligheterna för vindkraft begränsade. Med
solceller finns större friheter vad gäller placering och att utnyttja byggnader”
Refererat: Diedrik Fälth, projektledare solceller, Öresundskraft,Göran Skoglund, pressansvarig, Öresundskraft.2011-05-05[69].
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9 Elförbrukning
Det kan emellanåt vara svårt att hålla isär begreppen om hur elnätet fungerar. Hur transporteras egentligen elen till ditt hushåll och vart kommer den ifrån? Sedan avregleringen på elmarknaden under 1990-talet har det hänt en hel del.
Den nya lagstiftningen som trädde i kraft 1 januari 1998 håller isär produktion av el, handel
med el och distribution av el. Detta innebär att produktion, elhandel och distribution av el
sköts av olika företag. Dessa delas in i tre olika bolag:




Kraftbolag; producerar el.
Elbolag; handlar med el.
Nätbolag; distribuerar el.

Alltså företag som t.ex. producerar el får inte handla eller distribuera elen vidare. Istället är
det vanligt att energiföretag ofta har dotterbolag som bildar en koncern vilket leder till att man
kan vara totalentreprenör till elkonsumenten[45].

9.1 Nätnytta
Eftersom det blir värmeförluster vid överföring av elektricitet på nätet är det tacksamt att
elektriciteten som omvandlas, används närliggande, t.ex. el från grannens solcellspanel. Detta
ger en fördel för nätägaren som slipper betala för dessa förluster. Med nätnytta menas just
detta.
En välplacerad solcellspark(smartast i södra Sverige då fler människor bor där) kan då ge
”producenten” av elektriciteten en ersättning. Detta gäller för alla producenter av elektricitet.
Ersättningen brukar ligga mellan 1-3 öre/kWh men kan förekomma så högt som 5 öre/kWh,
men det är oftast väldigt svårt att fastställa hur stor ersättningen skall vara. Detta beror på att
beräkningen bygger på nätets struktur, och systemet position relaterat till det. Tiden som det
tar att räkna ut detta kan vara väl spenderat då några extra ören/kWh gör skillnad långsiktigt[30][29].

9.2 Elräkningen
Elräkningen kan ibland vara svår att förstå. Avgifter, moms osv. gör det svårt att hålla isär vad
elanvändaren egentligen betalar för. El som betalas av en konsument kan komma från fossilt
eller förnybar omvandlad el. Detta syns inte på elräkningen då spotelpriset bestäms av elbörsen Nordpol och gäller oavsett produktionskälla. Detta hämmar t.ex. solceller då dessa har en
hög investeringskostnad och låg verkningsgrad.
För att gynna förnybar energi finns då elcertifikatssystemet som ett stöd för förnybar energi.
En elleverantör, elanvändare eller industri måste köpa eller producera en viss andel(kvotplikt)
av sin el från förnybar energi. Denna avgift syns ofta inte i din elräkning men den finns där.
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En annan del av räkningen är nätavgiften som betalas för att nätet utnyttjas och den används
till att täcka drift och underhållskostnader av nätet. Denna avgift är i regel en fast avgift samt
en rörlig avgift i form av ett antal öre per kWh.
Det betalas även en energiskatt. Energiskatten fungerar som ett styrmedel för energianvändningen. På alla dessa poster läggs sedan moms.

Fördelning elräkning

Moms
20%
Elcertifikat
3%

Elspotpris
40%
Energiskatt
17%
Nätavgift
20%

Diagram 10.1: Fördelningen över utgifter på en typisk elräkning[45].

Det ska tilläggas att fördelningen ofta ändras en aning då priser och avgifter varierar från år
till år. Skillnaden mellan fast och rörligt elpris skiljer sig även mycket[45].
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10 Projektering, energi och lönsamhetsberäkningar
I det här avsnittet kommer det att redovisas lönsamheten för tre projekterade solcellsanläggningar med olika storlekar placerade i Göteborg. Genom att jämföra pris och offerter från
olika solcellstillverkare har vi tagit det förmånligaste priset för materialkostnad. I materialkostnaden ingår solcellsmoduler, växelriktare, brytare, överspänningsskydd, styrutrustning
m.m. Alltså allt som behövs för en fungerande anläggning. Vi har valt att inte ta upp några
namn på tillverkare då det kan skapa konflikt med företagen.
Installationskostnader och projekteringskostnader är uppskattade efter uppgifter från försäljare, rapporter m.m. då dessa varierar beroende på anläggningens storlek.
Lönsamhetsberäkningarna samt energiberäkningarna är gjorda i Excel och är inte gjorda på
skarpa offerter, utan företagen har gett oss utkast över ungefärliga priser.

10.1 Projektering
Vi har valt att projektera för storlekarna 20, 95 och 500 kWt. 20 kWt eftersom vi ville ha en
lite mindre anläggning som kan appliceras på ett befintligt tak. Solcellsanläggningen på 95
kWt valdes för att kunna utnyttja bidraget (55 % för stora företag, max 2 miljoner) optimalt.
95 kWt var optimalt efter undersökning av materialkostnader från försäljare och antaganden
av installation och projekteringskostnader. Denna anläggning skulle kunna appliceras på
större byggnaders tak.
Den största anläggningen på 500 kWt valdes för att få ett lågt ”pris per producerad kWh” som
möjligt utan bidrag. Det låga kWh-priset beror på att större anläggningen ger en större mängdrabatt, lägre installationskostnad per kWt samt lägre projekteringskostnad per kWt. Denna
anläggning är tänkt att appliceras på mark likt en solcellspark.

10.2 Energiberäkningar
Energiberäkningarna baseras på Göteborgs förutsättningar. Anläggningarna är beräknade för
att vara orienterade mot söder, lutningsvinkel på 38° samt en solinstrålning på 1100 kWh/ .
För fullständiga energiberäkningar se bilaga 1-3.
Offerterna innehåller solceller av kiseltypen mono och polokristallina. Vi räknar med en
verkningsgrad på 13 %.
Antaganden:
Växelriktarverkningsgrad på 96,5 % [37].
Smuts och snös påverkan av verkningsgrad på 2 % [38].
Reflektion mot modulens glasyta på 3 % [38].
Temperaturförluster på 6 % [39].
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Tabell 10.1: Fördelningen över globalinstrålningen med optimal lutning för respektive
månad i Göteborg

Månad

Instrålning Göteborg, lutning 38 grader
[ kWh/m2]
34
39
113
175
146
166
120
141
99
78
47
11
1167

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Totalt

Tabell 10.2: Energiberäkningar från den projekterade 20 kWt anläggningen

Energiberäkningar solcellsanläggning 20 kWt
Tak

Placering

154

Yta
12

Systemverkningsgrad

Energiomvandling per år
Omvandling per installerad effekt

12

%

11

kWh/år

18 781

kWh/kWt

939

Med systemverkningsgrad menas den totala verkningsgraden vilket inkludera solceller, växelriktare, snö och
smuts, temperaturförluster samt reflektion mot modulens glasyta.
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20 kWt AC-produktion [kWh]
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Diagram 10.1: Typisk elproduktion under året från 20 kWt anläggningen.( Solekonomi 1.0, solelprogrammet.se)
.
Tabell 10.3: Energiberäkningar från den projekterade 95 kWt anläggningen

Energiberäkningar solcellsanläggning 95 kWt
Tak

Placering

731

Yta
Systemverkningsgrad
Energiomvandling per år
Omvandling per installerad effekt

%

11

kWh/år

89 208

kWh/kWt

939

95 kWt AC-produktion [kWh]
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Diagram 10.2: Typisk elproduktion under året från 95 kWt anläggningen. (Solekonomi 1.0 ,solelprogrammet.se)
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Tabell 10.4: Energiberäkningar från den projekterade 500 kWt anläggningen

Energiberäkningar solcellsanläggning 500 kWt
Mark

Placering

3846

Yta
Systemverkningsgrad
Energiomvandling per år
Omvandling per installerad effekt

%

11

kWh/år

469 517

kWh/kWt

939

500 kWt AC-produktion [kWh]
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

Diagram 11.3: Typisk elproduktion under året från 500 kWt anläggningen.(Solekonomi 1.0, solelprogrammet.se)

10.3 Lönsamhetsberäkningar
Beräkningarna är gjorda med de förutsättningarna att investeringarna betalas tillbaka rakt av
med egna tillgångar eftersom det är tänkt att Göteborg Energi ev. medlemmar i en solelsbörs
bygger anläggningen. Beräkningar har även gjorts med eller utan bidrag.
Beräkningarna har gjorts enligt att bidraget ligger på 55 % (stora företag) och max två miljoner.
Kalkylerna bygger på en nuvärdesanalys där elpriset och elcertifikatet är bestämt efter nuvarande värden.
I investeringskostnaderna ingår projektering, installation och materialkostnad vilka är beräknade utan moms.
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Antaganden:
Fast avgift 3,84 öre/kWh(baserat på 5000 kWh elförbrukning per år, fast pris och inget miljötillval)[40].
Spotelpris 50 öre/kWh[41].
Nätavgift 26 öre/kWh(inkl. moms)[42].
Energiskatt 28,3 öre/kWh[34].
Livslängd 25 år.
Inflation 2 % [43].
Realelprishöjning 1 % per år[44].
Kalkylränta på 5 % vilket anses rimligt.
10.3.1 Pris per producerad kWh
I tabellen ”pris per producerad kWh” visas vad producenten eller anläggningsägaren måste få
för intäkt dvs. elpris för att anläggningen skulle kunna var lönsam (beräknat med annuitetsmetoden).”Lägsta möjliga kilowattpris” innebär att anläggningsägaren inte kan sälja elen till ett
lägre pris för att få lönsamhet, vilket kan observeras med eller utan bidrag.
10.3.2 Elpris för konsumenten
I tabellen ”Elpris för konsumenten” ingår nuvärdesdata som energiskatt, nätavgift, fast avgift
samt moms på 25 %. Elpriset är beräknat på ett ”fast elpris” och uppgifterna är baserade från
Göteborg Energi, DinEl. Detta är vad en konsument eller elförbrukare skulle behöva betala
för solcellsproducerad el.
I tabellen ”Elpris konsument nuvärde” hittar vi vad en typisk konsument betalar för sin energi
idag. För att se fullständiga uträkningarna hänvisas till bilagorna 1-3.
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10.3.3 Nyckeltal solcellsanläggning 20 kWt
Tabell 10.5: Nyckeltal för 20 kWt anläggningen vid uteblivet bidrag

Utan bidrag
Investeringskostnad(exl. moms)

kr

860000

Årlig Intäkt

kr

15 025

år

54,38

Avskrivningstid14

år

>25

Systemkostnad(exl. moms)

kr/kWt

43 000

Pay-Off-Tid

13

Tabell 10.6: Nyckeltal för 20 kWt anläggningen vid bidrag

Bidrag
Investeringskostnad(exl. moms)

kr

387 000

Årlig Intäkt

kr

15 025

Pay-Off-Tid

år

24,47

Avskrivningstid

år

20

Systemkostnad(exl. moms)

kr/kWt

19 350

Tabell 10.7: Minsta möjliga kilowattimmepris för att få anläggningen lönsam

Pris per producerad kilowattimme
Kilowattpris lägsta möjliga(utan bidrag)

kr/kWh

3,30

Kilowattpris lägsta möjliga(med bidrag)

kr/kWh

1,52

Tabell 10.8: Totalelpriset inkl. avgifter för konsument

Elpris för konsument
Kilowattpris totalt lägsta möjliga(utan bidrag)

kr/kWh

4,87

Kilowattpris totalt lägsta möjliga(med bidrag)

kr/kWh

2,64

Tabell 10.9: Ungefärligt totalelpris inkl. avgifter för konsument idag

Elpris konsument nuvärde
Totalt kilowattpris

kr/kWh

1,37

(www.dinel.se)

13

Pay-Off; Med Pay-Off menas att investeringen divideras med intäkten för att få reda på återbetalningstiden för
investeringen.
14
Avskrivning; Med avskrivning menas att parametrar som kalkylränta, realelprishöjning och inflation medräknas för att få reda på när investeringen kan betalas tillbaka.
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Kommentarer
Nuvarande elpriser resulterar i en Pay-Off tid med bidrag på 25 år. Detta kan inte anses ekonomiskt eftersom anläggningen beräknas hålla i 25 år. Utan bidrag skulle investering inte vara
hållbar eftersom Pay-Off tiden då blir 54 år.
För att denna anläggning ska gå med vinst krävs det en ökning av elspotpriset, från dagens
pris på ca 0,5 kr/kWh, med cirka 1,02 kr/kWh till 1,52 kr/kWh(inkl. bidrag).
Det bör observeras att för anläggningar mindre än 50 kWt behöver inte ägaren betala kvotplikt, vilket minskar driftkostnaden för denna storlek på anläggningen.
10.3.4 Nyckeltal solcellsanläggning 95 kWt
Tabell 10.10: Nyckeltal för 95 kWt anläggningen vid uteblivet bidrag

Utan bidrag
Investeringskostnad(exl. moms)

kr

3 657 500

Årlig Intäkt

kr

73 775

Pay-Off-Tid

år

49,58

Avskrivningstid

år

>25

Systemkostnad(exl. moms)

kr/kWt

38 500

Tabell 10.11: Nyckeltal för 95 kWt anläggningen vid bidrag

Bidrag
Investeringskostnad(exl. moms)

kr

1 657 500

Årlig Intäkt

kr

73 775

Pay-Off-Tid

år

22,47

Avskrivningstid

år

20

Systemkostnader(exl moms)

kr/kWt

17 447

Tabell 10.12: Minsta möjliga kilowattimmepris för att få anläggningen lönsam

Pris per producerad kilowattimme
Kilowattpris lägsta möjliga(utan bidrag)

kr/kWh

3,02

Kilowattpris lägsta möjliga(med bidrag)

kr/kWh

1,43
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Tabell 10.13: Totalelpriset inkl. avgifter för konsument

Elpris för konsument
Kilowattpris totalt lägsta möjliga(utan bidrag)

kr/kWh

4,52

Kilowattpris totalt lägsta möjliga(med bidrag)

kr/kWh

2,53

Tabell 10.14: Ungefärligt totalelpris inkl. avgifter för konsument idag

Elpris konsument nuvärde
Totalt kilowattpris

kr/kWh

1,37

(www.dinel.se)

Kommentarer
Med tanke på lönsamhet är 95 kWt enligt beräkningar optimal efter gällande förutsättningar.
Detta beror på att vi kan utnyttja bidraget fullt ut. Med nuvarande priser på el, elcertifikat och
nätnytta får vi en Pay-Off tid med bidrag på 23 år. Observera att skillnaden mellan ”elpris
konsument nuvärde” och ”elpris för konsument” vid bidrag enbart är 1,16 kr/kWh tack vare
ett lågt ”pris per producerad kWh”.
För att anläggningen ska gå med vinst krävs det en ökning av elspotpriset, från dagens pris på
ca 0,5 kr/kWh, med cirka 0,93 kr/kWh till 1,43 kr/kWh(inkl. bidrag).
Det bör även observeras att storleken på anläggning medför att kvotplikt betalas vilket leder
till en ökad driftkostnad.
10.3.5 Nyckeltal solcellsanläggning 500 kWt
Tabell 10.15: Nyckeltal för 500 kWt anläggningen vid uteblivet bidrag

Utan Bidrag
Investeringskostnad(exl. moms)

kr

15 500 000

Årlig Intäkt

kr

375 613

Pay-Off-Tid

år

39,92

Avskrivningstid

år

>25

Systemkostnader(exl. moms)

kr/kWt

31 000
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Tabell 10.16: Nyckeltal för 500 kWt anläggningen vid bidrag

Bidrag
Investeringskostnad(exl. moms)

kr

13 500 000

Årlig Intäkt

kr

375 613

Pay-Off-Tid

år

34,77

Avskrivningstid

år

>25

Systemkostnad(exl. moms)

Kr/kWt

27 000

Tabell 10.17: Minsta möjliga kilowattimmepris för att få anläggningen lönsam

Pris per producerad kilowattimme
Kilowattpris lägsta möjliga(utan bidrag)

kr/kWh

2,40

Kilowattpris lägsta möjliga(med bidrag)

kr/kWh

2,10

Tabell 10.18: Totalelpriset inkl. avgifter för konsument

Elpris för konsument
Kilowattpris totalt lägsta möjliga(utan bidrag)

kr/kWh

3,75

Kilowattpris totalt lägsta möjliga(med bidrag)

kr/kWh

3,37

Tabell 10.19: Ungefärligt totalelpris inkl. avgifter för konsument idag

Elpris konsument nuvärde
Totalt kilowattpris

kr/kWh

1,37

(www.dinel.se)

Kommentarer
Om en anläggningsägare inte skulle få bidrag skulle denna storlek vara mest lönsam av de tre.
Detta observeras genom att jämföra de olika anläggningarnas ”lägsta möjliga kilowattpris”
utan bidrag.
För att anläggningen ska gå med vinst krävs det en ökning av elspotpriset, från dagens pris på
ca 0,5 kr/kWh, med cirka 1,6 kr/kWh till 2,10 kr/kWh(inkl. bidrag).
Skillnaden mellan för vad ”elpris konsument nuvärde” och vad kunden skulle behöva betala
med pålagda avgifter för att få anläggningen lönsam skiljer sig markant.
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10.3.6 Installationskostnader och projekteringskostnader
Installationskostnader och projekteringskostnader per kWt är olika beroende storlek på anläggningen. Anläggningarna 20 och 95 kWt ligger på 15000 resp. 3000 kr/kWt och 500 kWt
ligger på 12000 resp. 1000 kr/kWt. Priserna 15000 kr för installation per kWt och 3000 kr för
projektering per kWt är generella uppgifter enligt försäljare. Vi sänkte däremot installationspriset/kW när vi projekterade för 500 kWt anläggningen då installationskostnaden förmodas
minska eftersom installatören får rutin för att installera många solceller. Projekteringskostnaden/kW anses minska vid en större anläggning pga. att kostnaden kan fördelas på fler antal
kWt.
10.3.7 Avgifter och ersättningar för produktion av el
För att kunna sälja din el krävs det att din produktion timmäts och måste då mäta både konsumtion och produktion. Dessa avgifter gäller nätanslutna produktionsanläggningar i Göteborg. Avgifterna började gälla från och med den 1 januari 2011 och visas utan moms. Enligt
en ny lag från 1 april 2010, innebär det för mikroproduktion att om en elproducent köper mer
el än han matar in på nätet sliper producenten betalas in nätavgift för anläggningen.
10.3.8 Mikroproduktion
Med mikroproduktion menas de produktionsanläggningar som är anslutna till lågspänningsnätet vid 0,4 kV, där den högsta timmedeleffekten är maximalt 43,5 kW och max 63 A mätarsäkring. Ett nätavtal för konsumtion kräver mätserier dvs. produktion och konsumtion. Kostnaden för att byta elmätare görs gratis då ett avtal för konsumtion är tecknat.
Tabell 10.20: Överföringsersättning efter givna villkor

Ersättningar för produktion av el
Överföringsersättning

6,2 öre/kWh

(www.dinel.se)

Överföringsersättning är nätnytta och är en intäkt som går till producenten. Den betalas ut
månadsvis. Detta innebär att beräkningarna för 20 kWt anläggningen ingår nätnytta på 6,2
öre/kWh.
10.3.9 Småskalig produktion
Småskalig produktion innebär produktionsanläggningar som är anslutna till lågspänningsnätet
vid 0,4 kV där den högsta timmedeleffekten överstiger 43,5 kW. Detta gäller även produktionsanläggningar som är anslutna till högspänningsnätet 10 kV där högsta inmatade timmedeleffekten är mindre eller lika med 1500 kW[55].
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Tabell 10.21: Avgifter vid nätanslutning av solcellsanläggning

Avgifter för produktion av el
Abonnemangsavgift
Mätavgift

4 700 kr/år
(nätavtal där konsumtion saknas)
1 500 kr/år
(vid insamling av dubbla mätserier)

(www.dinel.se)
Tabell 10.22: Överföringsersättning efter givna villkor

Ersättningar för produktion av el
Överföringsersättning
(www.dinel.se)

4,7 öre/kWh
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11 Kooperativ
I detta avsnitt av arbetet kommer vi ta upp vad ett kooperativ är, hur det kan startas, olika modeller, samt jämföra skillnaden mellan vindkraftkooperativ och solcellskooperativ. Sveriges
enda kooperativ inom solcellsel finns i Sala-Heby och ägs av Sala-Heby Energi, kooperativ
kommer att undersökas för att se hur de har lyckats. Det kommer även redovisas hur ett solcellskooperativ för de tre projekterade anläggningarna på 20, 95 och 500 kWt skulle kunna se
ut.
Fakta som tagits fram för detta avsnitt är baserat från en bok för kooperativ inom vindkraft.
Men vi anser att skillnaden mellan vind- och solcellskooperativ inte är speciellt stora och ser
ut på likartade sätt.

11.1 Vad är ett kooperativ?
Ett kooperativ är en förening bestående av medlemmar som lägger insatser till en investering
och delar sedan på återbärningen enligt medlemmarnas storlek på insatserna.
Gemensamt ägda kooperativ brukar delas in i två olika typer av föreningar, ekonomiska och
samfällighetsföreningar. Aktiebolag är även en typ av kooperativ men där reglerna och villkoren skiljer sig lite från de övriga. En överblick kommer att ges för att beskriva skillnaden mellan de tre. Kooperativ som fungerar som en ekonomisk förening kommer att behandlas mer
ingående då detta sätt av ägande för en solcellsanläggning anses mest gynnsam.
11.1.1 Samfällighetsförening
Denna typ av kooperativ har funnits länge och är mycket vanlig. Dessa typer av föreningar
hittas främst inom vägsamfälligheter, lantbrukare som har samfälliga brunnar och bryggor,
bostadsrättsföreningar som ofta driver sina panncentraler och parkeringsplatser som samfälligheter. De första gemensamt ägda vindkraftverken på Gotland var också samfälligheter.
En samfällighetsförening fungerar så att medlemmarnas andelar måste vara anknutna till enskilda fastigheter genom en lantmäteriförrättning. Detta innebär att villaägare, bostadsrättsföreningar, lantbrukare och företag enbart kan vara medlemmar.
När en samfällighet har bildats är det möjligt för delägare ändra sina andelar genom vissa föreskrifter. Vägföreningar kan t.ex. ändra storleken på andelarna när någon köper skog eller
ändrar boende vid vägen från fritidshus till ett permanent boende. En föreningen med fastigheter kan även flytta andelar från en fastighet till en annan. För vindkraften var dessa typer av
föreningar vanliga under tidigt 1990-tal men sedan dess har inga nya samfällighetsföreningar
bildats.
11.1.2 Aktiebolag
Många vindbolag i Sverige fungerar ofta som vanliga aktiebolag. Bolagen får in sitt kapital
till verken genom att sälja aktier. Aktieägarna får sedan i vanlig ordning utdelning. Vindkraftverk är ofta dyra och är på så sätt kapitalintensiva men driftkostnaderna är oftast låga.
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Ett vindkraftsbolag fungerar som så när en aktie köps i bolaget binds köparen till att låna ut ett
visst belopp som sedan betalas tillbaka enligt en amorteringsplan. Fördelen med denna typ av
ägande är att dubbel beskattning undviks. Detta innebär att amorteringarna som vindbolaget
betalar tillbaka är skattefria. En aktieköpare har fritt fram att köpa hur många aktier han vill
oberoende bostadsort.
Utdelningen beror på bolagsstrukturen om hela vinsten betalas ut eller reinvesteras i nya verk.
11.1.3 Ekonomisk förening
En ekonomisk förening är öppen för alla elkonsumenter. Inom vindkraft är det vanligt med
s.k. vindkonsumföreningar. Den första vindkonsumföreningen som fungerade som en ekonomisk förening startades 1993 av Göteborg Energi, föreningen äger flera verk än idag vilka är
placerade i Göteborgs Hamn. Vindkonsumföreningar är öppna för nya medlemmar så länge
det finns andelar att köpa, skulle dessa ta slut placeras medlemmarna på en väntelista.
Vid årsskiftet 2008/2009 fanns det 72 vinkooperativ i Sverige vilka sammanlagt ägde 112
verk. Effekten motsvarade 84 MW och en produktion på 190 GWh/år.
11.1.4 Investering och andelar
Inom vindkraft så delas vindkraftverket upp i andelar, detta genom produktion och investering. En andel motsvarar ca 1000 kWh/år. Andelarnas värde för vindkraft i dagens läge ligger
mellan 6000-7000 kr. Genom att studera ett räkneexempel för ett vindkraftverk kan intresserade få en uppfattning om hur ett kooperativ kan vara ekonomiskt uppbyggt.
Tabell 11.1: Tabellen visar hur en ekonomisk förening för ett vindkraftkooperativ är uppbyggd

Föreningens Vindens Kraft
Vindkraftverk

2 MW

Investeringskostnad

33 Mkr

Beräknad produktion

5 miljoner kWh/år

Andelar

Pris per andel

Andelar per medlem
Antal medlemmar

4-80, snitt 10 andelar
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11.2 Starta kooperativ
Att skapa ett kooperativ tar lite tid, men är inte speciellt krångligt. Efter att ett kooperativ har
skaffat sig intresserade personer som är villiga att lägga lite jobb och en investering i kooperativet, är den ekonomiska föreningen redo att bildas. Nedan förklaras hur det kan gå tillvägas
för att bilda en ekonomisk förening.
För att kunna bilda en ekonomisk förening krävs det att minst 3 personer är delaktiga innan
förening bildas. Det första som bör göras är ett stadgeförslag. Dessa stadgar är väldigt dyra att
ändra så de bör kontrolleras noga så att de stämmer överens med den framtida föreningen. Det
bästa sättet att skriva stadgar är att göra de flexibla så att föreningen har ett intervall att finna
sig inom.
När stadgeförslaget är skrivet är det dags att informera allmänheten om det uppkommande
kooperativet och sedan bjuda in alla intressenter för den första årsstämman. På mötet skapas
föreningen formellt och alla deltagarna erbjuds att gå med i föreningen.
Styrelsen som väljs ut under årsstämman har ett möte och distribuerar ut uppgifter samt utser
firmatecknare. Därefter skall föreningen registreras inom sex månader, papper för registrering
kan beställas från Bolagsverket. Det ska även skickas in bilagor om föreningens stadgar, protokoll av föreningens konstituerande möte, uppgifter om firmatecknare m.m.
Det är viktigt att alla bilagor är korrekta ifyllda, annars skjuts registreringen upp tills dessa är
kompletterade. När Bolagsverket har analyserat alla bilagor och godkänt dem skickas det ett
registreringsbevis till föreningen. Då får föreningen ett organisationsnummer och blir en juridisk person.
Nu kan föreningen köpa en solcellsanläggning. Därefter kan föreningen fördela ut och ta betalt för alla insatser av medlemmarna. Föreningen bör då ha ett bankkonto dit medlemmarna
betalar. Innan föreningen får insatser av medlemmarna måste en ansökan om momsregistrering göras. Därefter är kooperativet i full gång och föreningen kan betala ut vinster varje år till
medlemmarna eller investera i fler anläggningar [45].

11.3 Modeller
Det finns olika modeller att välja mellan innan ett kooperativ kan startas. Dessa modeller används inom vindkraftkooperativ och kan appliceras likväl inom ett solcellskooperativ. Modellerna bygger på ekonomiska föreningar, aktiebolag eller samfällighetsföreningar.
11.3.1 Klassisk modell
Den klassiska modellen av kooperativ var den som skapades innan elmarknaden avreglerades.
Enligt lag var det enda sättet att skapa kooperativ på den tiden. Det fungerade så att alla medlemmarna i kooperativet fick köpa insatser som täckte deras elanvändning eller mindre, vilket
var viktigt då vinsten betalades ut skattefritt om denna regel följdes.
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Figur 11.1: Figuren visar hur den klassiska modellen fungerar.

All elektricitet som omvandlades säljs till ett energibolag. Medlemmarna i föreningen betalar
för underhållet och driften av verket. Verkets vinster betalas ut till medlemmarna varje år beroende på deras andelar.
Innan avregleringen fanns endast ett företag att skaffa elavtal med, det företag som har koncessions av nätet i området. Efter avregleringen kunde man välja vilket företag man ville eller
inget alls.
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11.3.2 Nettoavräkning
Nettoavräkning fungerar ungefär som lagen om nettodebitering. Den el som solcellsanläggningen producerar delas ut till medlemmarna beroende på hur många andelar de har, därefter
drar energiföretaget bort den solcellsproducerade elen från medlemmarnas elräkning. Medlemmarna betalar alltså inte för den egna elen. Resterade elanvändning betalas som vanligt.
Det krävs ett avtal med energiföretaget för att detta skall kunna gå igenom.
Medlemmarna betalar bara för drift och underhållet av anläggningen, kostanden bör vara
mindre till skillnad mot vindkraftverk som bör vara högre. Driftavgiften betalas i förskott till
kooperativet och betalas av varje andelsägare. Däremot betalas ingen återbäring ut från kooperativet varje år.
Eventuella intäkter från försäljning utav elcertifikat kan antingen gå till föreningens kassa
eller delas ut till medlemmarna. Med denna modell kan man välja att betala tillbaka insatserna
under åren genom elcertifikaten eller låta medlemmarna behålla insatsernas värde och lösa in
dem till samma pris då det köptes eller till nuvarande marknadspris. De flesta kooperativ utav
denna modell väljer att låta insatserna vara.
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Figur 11.2: Figuren visar hur nettoavräkning fungerar.
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11.3.3 Självkostnadspris
Skillnaden mellan självkostnadspris och nettoavräkning är att istället för att räkna bort elektriciteten från elräkningen så säljer kooperativet elen till energiföretaget som sedan säljer tillbaka elen till medlemmarna. Medlemmarna betalar alltså ett elpris för elen som kraftverket
producerar. Elbolaget betalar sedan för den el som levereras, detta pris motsvarar drift, underhåll samt administration. Detta blir medlemmarnas medlemspris.
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Figur 11.3: Figuren visar hur modellen för självkostnadspris fungerar.

Elbolag

Elcertifikat

Högskolan Halmstad
Energiingenjörsprogrammet
Examensarbete med projektledning 22,5 hp
11.3.4 Producentkooperativ
Ett producentkooperativ är mer likt ett aktiebolag i skillnad mot de andra kooperativmodellerna. Alla delaktiga är ”elproducenter” och säljer all elektricitet oberoende deras konsumtion.
Återbäringen varje år beskattas med moms, vilket ger en lägre vinst. Däremot kan medlemmarna skaffa hur många insatser de vill. Det behövs inte heller vara någon återbäring, vinsten
kan istället gå till att investera i en ny anläggning. Den enda skillnaden mellan ett aktiebolag
och ett producentkooperativ är att producentkooperativet är mer demokratiskt samt reglerna
för bokföring och redovisning är enklare[45].
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Figur 11.4: Figuren visar hur modellen för producentkooperativ fungerar.

11.4 Jämförelse vindkraftkooperativ och solcellkooperativ
Den största skillnaden mellan vindkraftkooperativ och solcellskooperativ är den ekonomiska
vinsten. Eftersom solceller fortfarande är dyra att producera och har ingen hög verkningsgrad
blir det mer lönsamt med ett vindkraftkooperativ i nuläget. För att få ett solcellskooperativ
lönsamt krävs ett avtal med ett energibolag om ett fast pris per producerad kWh som är högre
än det nuvarande elpriset.
En fördel med solcellskooperativ är att när anläggningen väl är byggd bullrar den inte alls i
skillnad mot ett vindkraftverk. Det borde vara enklare att få bygglov för att bygga en solcellsanläggning på ett hustak än att bygga ett vindkraftverk i närheten av hus.
När det gäller allmänhetens syn på solceller och vindkraftverk tror vi starkt på solceller. Det
har varit flera artiklar om vindkraftsverks skada på fågelliv, att de förstör utsikten och bullrar.
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Inga av dessa nackdelar har solcellen. När det gäller estetiken har människor sin egen åsikt,
men solceller som placeras på tak syns mindre än vindkraftverk placerat på en åker.
Den svenska solcellsmarknaden är väldigt liten. Att starta solcellskooperativ gynnar den lilla
marknaden vi har, vilket leder till mer jobb och större intresse för solcellsproducerad el. Vi
kan inte sätta allt på ett kort, det behövs fler metoder för att skapa förnybar energi. Solcellsproducerad el kommer vara en stor del av den framtida elförsörjningen.

11.5 Fördelar med att skapa ett kooperativ
Det finns ett antal fördelar med att skapa ett kooperativ i skillnad mot att köpa ett kraftverk
helt själv. För att skaffa en stor solcellsanläggning krävs det en stor investering. För många är
denna investering för stor. Med ett kooperativ slås investeringen ut på alla medlemmar och
ingen behöver betala en större del av investeringen(om de inte vill). Eftersom inga pengar
behöver lånas slipper ett kooperativ ränta och amortering av lånat belopp, vilket är ekonomiskt fördelaktigt i många fall.
Medlemmarna i föreningen får lära känna varandra och dela med sig av sina synpunkter och
intressen vilket leder till god gemenskap. Föreningen är också demokratisk i skillnad mot aktiebolag där människan med mest kapital är den som bestämmer. I ett kooperativ har alla
medlemmar en röst.
Kunder är ägare(utom rent producentkooperativ) vilket ger ett bättre förhållande till skillnad
mot ett energibolags förhållande med sina kunder.
Fördelen med kooperativ är att de kan välja hur återbäringen skall betalas tillbaka till medlemmarna t.ex. genom att reinvestera i nya anläggningar, få ett lägre elpris för sin andel m.m.

11.6 Kooperativs nytta för elföretag
Ett energiföretag behöver alltid knyta till sig fler kunder. Ett kooperativ behöver sälja sin el
till ett energiföretag. Om energibolaget binder medlemmarna till att vara kunder och köpa
resterande el när solcellsanläggningen inte producerar tillräckligt, får energibolaget fler kunder att sälja el till.
Det medför även reklam till företaget att köpa och sälja solcellsproducerad el. Reklam är en
viktig faktor i dagens samhälle för att få kunder, genom att sälja förnybar elektricitet får företaget ett gott anseende.
Kooperativ har i många fall inte tillräckligt med kunskap eller tid för att ta hand om administrationen för försäljning av elektricitet m.m. vilket ofta leder till att energiföretaget tar denna
uppgift och tar en avgift för detta.
Ett kooperativ kan också ge acceptans av byggnation på byggnadstak. Om ett energiföretag
har utsett en byggnad lämplig för en solcellsanläggning kan ett kooperativ hjälpa till med att
få lov att bygga på den specifika byggnaden. Medlemmarna kan vara personer som bor i
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byggnaden och visar intresse för kooperativet. Med hjälp av hyresgäster kan hyresvärden acceptera solcellsanläggningen byggas på byggnaden.

11.7 Skattefrågan för kooperativ
En ekonomisk förening definieras som en näringsverksamhet. Föreningen kan momsregistreras vilket medför de är skyldiga att deklarera och göra bokårslut, dessa uppgifter skall sedan
granskas och godkännas av en revisor. Ett kooperativ kan beskrivas som både producent och
konsumentkooperativ. Redovisningen av skatter för föreningarna skiljer sig beroende vilken
modell som valts och vilket avtal man har slutit med elbolaget.
11.7.1 Moms
En förening kan momsregistreras och detta bör göras redan när kooperativet startas. Alla fakturor betalas inklusive moms, men momsen på hela investeringen redovisas och betalas tillbaka då detta är räknas som avdragsgill ingående moms. Detta leder i praktiken för en ekonomisk förening att investeringen och andelarna som säljs är utan moms.
De flesta vindkraftskooperativ, vilka producerar el till sina medlemmar, säljer oftast elen via
ett elbolag. Elen som produceras till medlemmarna fås oftast av ett pris vilket består av underhåll och driftkostnader för anläggningen, vilket ligger mellan 10-20 öre/kWh för vindkraftverk men betydligt lägre för solcellsanläggningar. Medlemmarnas elpris beskattas som
vanligt vid försäljning av el dvs. 25 %.
11.7.2 Återbäringen
Medlemmarnas återbäring kan inte betalas ut per andel utan skall betalas ut per kWh. En ekonomisk förening måste då beräkna hur många kWh varje andel är värd beroende på fjolårets
produktion. Sedan knyts återbärningen till x kr/kWh.
I återbäringen ingår moms för typer av kooperativ där elen går direkt till medlemmarna.
Momsen läggs på det lägre priset som medlemmarna får betala och kan då ses som en ren
kostnad för föreningen.
Ett renodlat producentkooperativ, vilket enbart säljer elen till ett elbolag, måste som vanligt
redovisa försäljningsmomsen direkt till skattemyndigheten.
En förening som fungerar enligt nettoavräkningsmodellen betalar enbart moms på kompletteringselen. Detta fungerar tack vare att elen transporteras till medlemmarna direkt och ingen el
säljs, vilket leder till att den producerade elen inte beskattas.
I de fall där kooperativen vill betala tillbaka sina investeringsandelar med ett visst belopp
varje år så är det ingen moms på dessa återbetalningar.
11.7.3 Skatter för medlemmarna
Medlemmar som är momsregistrerade juridiska personer t.ex. lantbrukare och företagare, drar
som vanligt av momsen på elräkningen och redovisar den moms som ingår i återbäringen.
Privatpersoner behöver dock inte redovisa moms.
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11.7.4 Uttagsskatt
Inom kooperativ och vindkraftsbranschen har frågan om uttagsskatten livligt diskuterats.
Skatten fungerar genom att skattemyndigheten vill beskatta medlemmarnas elpris om de har
ett lägre elpris än marknadspriset dvs. nordpolselpriset. Beskattning sker på mellanskillnaden
av elpriserna vilket skapar problem för kooperativen. Det bör observeras att skatten gäller de
kooperativ som säljer sin el till ett självkostnadspris(se modell).
Frågan diskuteras även hur marknadspriset för elen skall räknas ut vid spotelmarknaden
Nordpol, räknas marknadspriset ut på års- eller månadsbasis? På skatteverkets hemsida finns
information om hur marknadspriset skall räknas ut, men för många kanske inte är helt lätt att
förstå.
För att förstå vilken nackdel det är så visas nedan två exempel med varierande pris för medlemmarna:
Tabell 11.2: Tabellen visar exempel på hur uttagsskatten påverkar medlemmarnas lägre elpris i ett
kooperativ

Spotpris
Norpoll

Elpris
medlemmar

Skillnad

Uttagsskatt

Påslag

Verkligt elprismedlemmar

50
öre/kWh

20 öre/kWh

30
öre/kWh

30 %

9 öre/kWh

29 öre/kWh

50
öre/kWh

11 öre/kWh

39
öre/kWh

30 %

12 öre/kWh

23 öre/kWh

Vi ser i tabell 11.2 att det är mer fördelaktigt att ha ett högre medlemspris för medlemmarna
då skillnadsbeskattningen blir mindre[45][51].

11.8 Kooperativ projekterade solcellsanläggningar
För att visa hur ett solcellskooperativ skulle tänkas se ut används de projekterade anläggningarna 20, 95 och 500 kWt. Detta för att visa hur förutsättningarna skiljer sig åt beroende på
storlek. Antagande görs att energiföretaget, t.ex. Göteborg Energi bygger anläggningen för att
underlätta för ett kooperativ (projektering osv). Anläggningen säljs sedan till föreningen.
Ett kooperativ skulle sedan startas i form av en ekonomisk förening. Vi har valt att använda
oss av modellen för självkostnadspris. Hur stadgarna skulle fungera tas inte med då detta skall
vara fritt för medlemmarna av kooperativet att välja detta.
11.8.1 Scenario-Självkostnadspris
Vi antar att de tänkta medlemmarna köper andelar á 5000 kr för att priset per andel skall bli
en rimlig kostnad för medlemmarna av kooperativet, andelarna motsvarar á 250 kWh. Med en
ekonomisk förening som använder sig utav självkostnadspris innebär det att medlemmarna får
köpa elen av föreningen via ett elbolag. Med självkostnadspris menas då att medlemmarna får
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ett medlemspris för elen som motsvarar sin andel, medlemspriset täcker kostnader för underhåll, drift och administration (se figur 12.3). Medlemmarna betalar även en medlemsavgift till
föreningen varje år på 100 kr. Det finns även möjlighet att vid utträde få tillbaka sin insats.
Antal andelar i föreningen bestäms efter produktionen. Medlemmarna får äga hur många andelar de vill så länge den inte överstiger den egna förbrukningen.
Återbäringen sker genom ett lägre elpris motsvarande medlemmens andel samt genom intäkter från elcertifikat. Medlemmarna betalar som vanligt nätavgift, energiskatt och moms för det
lägre elpriset.
Antagandet görs att medlemmarna har bundit resterande el till ett fast pris för att jämföra elpriserna. Det finns ett mervärde att knyta sig till ett medlemspris då medlemmen inte blir lika
känslig för elprishöjningar samt att medlemmen stödjer förnybar producerad el.
Självkostnadspriset för medlemmarna antas ske på årsbasis eller månadsbasis då en solcellsanläggning har hög produktion på sommaren. I det fall det sker på månadsbasis kan tanken
vara, i fall att medlemmen inte förbrukar sin andel el under en månad, läggs den i stället på till
nästa månad. På detta sätt förlorar inte medlemmen sin andel av produktionen då en andelsägare kan antas ha mindre elförbrukning på sommaren och högre på vintern.
Under senare tid har det blossat upp en debatt om hur lagen för uttagsskatt skall behandlas för
kooperativ. Många vindkraftkooperativ och större bolag har fått betala denna skatt. O2 som är
en stor vindaktör, vilka erbjuder andelsägd vindkraft, har problem med uttagsskatten. Vi har
tagit kontakt med företaget och de anser att skatten även borde gälla vårt exempel med självkostnadspris.
Uppgifter för de tre solcellsanläggningarna är hämtade från avsnittet ”projektering, energi och
lönsamhetsberäkningar”.
11.8.2 Exempel kooperativ 20 kWt
Tabell 11.3: Tabellen visar exempel på hur kooperativet för 20 kWt skulle kunna fungera

Solcellsanläggning 20 kWt
Investeringskostnad

387 000 kr (exl. moms)

Beräknad produktion

18 781 kWh/år

Pris per andel

5000 kr

Andelar
Medlemspris(inkl. uttagsskatt)

19 öre/kWh
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Kommentarer
Antal medlemmar i detta kooperativ skulle bli ganska begränsade pga. av storleken på anläggningen. Fast totalelpris på 1,37 kr/kWh inkl. avgifter innebär en sänkning av totalelpriset
till 0,98 kr/kWh, vid rörligt elpris blir differensen större. Intäkterna från elcertifikat till föreningen skulle i detta fall bli 4928 kr/år exl. moms.
11.8.3 Exempel kooperativ 95 kWt
Tabell 11.4: Tabellen visar exempel på hur kooperativet för 95 kWt skulle kunna fungera

Solcellsanläggning 95 kWt
Investeringskostnad

1 657 500 kr (exl. moms)

Beräknad produktion

89 208 kWh/år

Pris per andel

5000 kr

Andelar
Medlemspris (inkl. uttagsskatt)

23 öre/kWh

Kommentarer
Antal medlemmar i detta exempel bli fler pga. produktionen och storleken på anläggningen.
Fast totalelpris på 1,37 kr/kWh inkl. avgifter innebär en sänkning av totalelpriset till 1,03
kr/kWh, vid rörligt elpris blir differensen större. Intäkterna från elcertifikat till föreningen
skulle i detta fall bli 23410 kr/år exl. moms.
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11.8.4 Exempel kooperativ 500 kWt
Tabell 11.5: Tabellen visar exempel på hur kooperativet för 500 kWt skulle kunna fungera

Solcellsanläggning 500 kWt
Investeringskostnad

13 500 000 kr (exl. moms)

Beräknad produktion

440 034 kWh/år

Pris per andel

5000 kr

Andelar

Medlemspris (inkl. uttagsskatt)

19 öre/kWh

Kommentarer
Antal medlemmar i detta exempel bli fler pga. produktionen och storleken på anläggningen.
Ett fast totalelpris på 1,37 kr/kWh inkl. avgifter innebär en sänkning av totalelpriset till 0,98
kr/kWh. Intäkterna från elcertifikat till föreningen skulle i detta fall bli 123 210 kr/år exl.
moms.

11.9 Sala-Heby solcellskooperativ
Sala Heby ekonomisk förening invigdes i maj år 2009 och har för tillfället cirka 175 medlemmar. Föreningen som är ett producentkooperativ skapades på förfrågan av Sala Heby
Energi (SHE). SHE gick ut med en annons i kundtidningen med frågor om intresset för andelar (10 000 kr styck) i ett solcellskooperativ. Intresset visade sig vara stort och det skapades
anmälningsblanketter för 100 stycken andelar. Föreningen fick sina andelar och bildades.
Första solcellsanläggningen var färdig redan i oktober samma år, den andra blev invigd i augusti år 2010. Det planeras redan för en tredje anläggning. För den andra solcellsanläggningen
har statens solenergisatsning i Västmanland betalat ut ett bidrag på 1,35 miljoner kronor.
Sedan föreningen skapades har intresset mattats, detta kan tänkas bero på att andelarna har ett
ganska högt pris på 10 000 kr. Därför har frågan för att sänka andelskostnaden till 5000 kr per
andel diskuterats. Detta skulle kunna leda till att fler medlemmar vill investera då 10000 kr är
en relativt stor investering för många.
För att locka kunder har föreningen gjort reklam genom, artiklar i den lokala tidningen, lokala
nyhetssändningar samt skapat en egen hemsida där det går att läsa om insatser, produktion
från anläggningarna m.m. Eftersom det inte finns många solcellskooperativ, kanske bara ett
enda i Sverige, blev Sala Heby förening intressant i flera nyhetssändningar.
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Föreningen har blivit lönsamt pga. ett avtal med SHE där föreningen får ett fast pris på 4,50
kr/kWh(maximalt för 80 MWh/år) som säljs från anläggningarna. Uträkningar med PAY-OFF
metoden visade att en anläggning betalades tillbaka på enbart sex år, vilket är bra[46]. Avtalet
gäller i tio år framöver, därefter hoppas föreningen på fortsatt samarbete med SHE. Föreningen bestämde tidigt att de första fem åren skall vinsterna gå till att återinvestera i nya anläggningar. Därefter kommer antagligen den årliga vinsten delas ut till medlemmarna.
Trots att det var SHE som bidrog till att starta kooperativet är medlemmarna inte bundna till
energibolaget. De kan köpa resterande el från vilket annat företag de vill. Däremot har föreningen ett avtal med SHE gällande administrationen som krävs för att bedriva solcellsanläggningarna.
Sala Heby ekonomiska förening anser att det finns en framtid för solcellskooperativ. De har
inte haft några större problem under föreningens livstid och räknar med att gå med vinst i
slutändan[47].
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12 Solelbörsen
Detta avsnitt kommer att behandla den Schweiziska modellen ”Solarstrom Stock Exchange”(solelbörsen) i Zürich. Detta beskrivs genom en överblick om hur ”solelbörsen” fungerar och vad som är syftet. Då det varit svårt att hitta information på internet har en telefonkonferens genomförts med Dr. Gian Carle, Head of renewable energy trading, Ewz i Zurich.

12.1 EWZ
Den ursprungliga modellen av solelbörsen utformades av Elektrizitätswerk der Stadt
Zürich(ewz). Ewz är en kommunal avdelning i Zürich och en del av Department of Public
Utilities. De ansvarar för energiproduktion, -transporter, -distribution samt förvaltning av den
offentliga belysningen i staden. För tillfället har Ewz cirka 220 000 kunder i Zürich och kringliggande regioner.
I nuläget är Ewz i en fas där de öppnar upp marknaden för konsumenter runt om i Schweiz.
Företaget anser sig stå för en tillförlitlig, ekonomisk och miljövänlig strömförsörjning. Tanken med solelbörsen är att den inte skall drivas som ett vinstdrivande företag.
Som kund till Ewz finns möjlighet att välja mellan förnybar eller konventionell producerad el.
Alternativen är el omvandlad från vattenkraft, kärnkraft, biomassa, avfall eller från solen[48][50][52]. Total leverans av elektricitet år 2010 var cirka 4,5 TWh, varav 12 GWh solcellsproducerad el, dvs. en andel på cirka 0,2-0,3 procent av den totala produktionen[59].
12.1.1 Bakgrund
Ewz genomförde i juli 1995 en opinionsundersökning bland deras kunder. I undersökningen
tillfrågades 3 500 personer om de var beredda att säg ja till solel, samt betala ett högre pris för
solcellsproducerad el. Svaren var överraskande många, 7 % av de tillfrågande var positiva.
Idén var att kunderna skulle prenumerera på solel och köpa i genomsnitt 70 kWh för 1 $/kWh
per år, dvs. en viss andel av sin egen elförbrukning till ett högre pris.
En betydande faktor vid införandet av ”solelbörsen” var att Ewz aktivt ville främja införandet
av förnybar energi samt att staden Zürich hade detta som politiska mål. Vid starten av ”solelbörsen” fanns dessutom inga tarifflagar och möjligheten till lönsamhet med solceller var vid
denna tid inte möjlig[57].
12.1.2 Efter införande
Börsen öppnades år 1997 och har i dagsläget(2011) över 268 anläggningar anknutna till
”ewz.solarstrombörse”(solelbörsen), vilka ca 100 stycken belägna i Zürich. Ewz är idag den
största leverantören av solel i landet.
Försäljningspriset för solel har sedan starten sjunkit från 1,2 till 0,65 Schweiziska
Franc(01.07.2010) vilket i svenska kronor motsvarar cirka 8,1 kr/kWh till 4,4 kr/kWh, priset
förväntas sänkas framöver[51].
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Diagram 13.1: visar prisutvecklingen sedan 1997 för priset på solcellsel.
(http://apache.solarch.ch/pdf/8.PVTagungCarle.pdf)

Efter starten 1997 har fler ”solelbörser” dykt upp i Zürich, t.ex. Ekz. Ekz fungerar i princip på
samma sätt som Ewz fast företaget är mindre(cirka hälften av leveransmässig el) och har
större andel kärnkraft och mindre andel förnybar energi[59].
12.1.3 Anläggningar
De cirka 268 solcellsanläggningarna är i huvudsak placerade i Zürich men det finns ett flertal
anläggningar placerade utanför regionen. Detta beror på att solinstrålningen är högre på dessa
platser, vilket leder till en ökad produktion och ett lägre kWh-pris.
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Figur 12.1: visar solcellsanläggningar i Zürich.( http://ewz-produktionsanlagen.ewz.ch/page.php?region=1)

12.2 Solelbörsens samverkan med tariffer
I Schweiz finns det två olika ersättningssystem för en solelproducent. Antingen söker producenten om att få betalt enligt tarifflagarna(statliga subventioner) eller så säljs elen på den
öppna marknaden t.ex. solelbörsen. Dessa samverkar inte med varandra, utan det är upp till
anläggningsägaren att välja vilket alternativ som passar bäst[59].

12.3 Hur solelbörsen fungerar
Solelbörsen kan förklaras genom att Ewz köper in solel från den öppna marknaden, sedan
säljer ewz elen vidare till elkunder för ett schablonbelopp vilket motsvarar det genomsnittliga
priset för kostnaden att producera solel. Detta pris motsvarar samma pris som solelproducenten får betalt för dvs. Ewz tar inte extra betalt för att förmedla elen till kunderna. Kostnader
för administration och marknadsföring står företaget för, samt nätkostnader för leverans av
solel.
En kund som tecknat avtal garanteras att få solcellsproducerad el. Ewz garanterar dock att
kunden får sin andel på årsbasis, däremot inte på timbasis.
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Solelbörsen kan enbart fungera med kunder som är beredda att betala för vad solelen egentligen kostar att producera. Tanken är att kunderna enbart behöver täcka en del av sin elförbrukning för att kostnaden inte skall vara orimligt hög. Kunderna beställer sin del genom en prenumeration hos Ewz och förbinder sig till att köpa solel för en period på ett år, men prenumeration kan även förlängas.
Den ökade efterfrågan för solenergi har bidragit till att solel kan produceras betydligt billigare
än tidigt byggda solcellssystem. Orsaken till detta är ett anbudsförförande vilket pressar priserna för solcellssystem[59].
Anbudsförförandet har pågått sedan starten av börsen och en viktig del för att göra solel lönsamt. Det har gjorts nio stycken upphandlingar av de ekonomiskt bästa solcellsanläggningsprojekten under börsens livstid. Den senaste upphandlingen(2009) av erbjudanden för solcellsanläggningar från oberoende solelintressenter resulterade i mer än 300 offerter. Av dessa
valdes 105 offerter ut vilka som var mest attraktiva beroende på den ekonomiska samt geografiska faktorn. Upphandlingen medförde solcellsinstallationer utav 5,2 MW och för tillfället
har Ewz totalt 12 MW installerad soleleffekt[61].

12.2: Figuren visar hur solelbörsen fungerar[62].
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12.4 Certifiering
”Naturmade” är en kvalitetsmärkning för el i Schweiz. Elen garanteras komma från 100 %
förnybara källor såsom vattenkraft, solenergi, biomassa och vindkraft. Tilldelning sker genom
en strikt kontroll utav ett tillsynsorgan(VUE). På detta sätt får kunden och producenten ett
kvitto på att de producerar eller köper grön el från förnybar energi. För solcellsanläggningar
gäller certifieringen endast solcellssystem installerade på tak. Detta beror på att Schweiz är ett
litet land med relativ stor befolkning till ytan. Befolkningen väntas öka i landet vilket leder till
platsbrist, nyinstallationer av solceller sätts därför främst på tak[60][59].

12.5 Säljande produkter
Kunder hos Ewz kan välja varifrån sin el produceras. Genom att välja olika elavtal kan kunderna vara med och påverka utbyggnaden av nya anläggningar. Beroende på kundens energiförbrukning varierar prisbilden för respektive elavtal. I elpriset ingår elnätsavgiften men inte
momsen. Tittar vi nedan finns två avtal att välja mellan för att stödja solcellsproducerad el.

”Ewz.solartop” består av 100 % omvandlad el från solceller. Produkten har certifieringen
naturmade star vilket förklarades innan som ett bevis på kvalité.

”Ewz.wassertop” består av 100 % omvandlad el från vattenkraft. Vid detta köp stödjs renovering och byggnation av nya vattenkraftverk. Denna produkt är certifierad och följer de miljöföreskrifter som krävs.

”Ewz.ökopower” består av el 100 % omvandlad från vattenkraft och solceller.

”Ewz.naturpower” består av el producerad från vattenkraft, biomassa och vindkraft.
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”Ewz.mixpower” består av el producerad från kärnkraft, ej certifierad vattenkraft och förbränningsanläggningar.
Tabell 12.1: Fördelningen av sålda produkter till Ewz´s elkunder.

Fördelning försäljning

2008 [ MWH ]

2009[ MWH ]

ewz.solartop

5 391

6 484

ewz.wassertop

200 681

291 786

ewz.ökopower

29 943

35 334

ewz.naturpower

1 662 873

1 723 759

ewz.naturpower

1 119 225

1 247 320

(www.stadtzuerich.ch/content/dam/stzh/ewz/Deutsch/Ueber%20ewz/Publikationen%20und%20Broschueren/Ges
chaeftsbericht_2009_e_korr_09.pd)

12.6 Förhandling mellan Ewz och producent
För att bestämma hur mycket en ny solelproducent ska få betalt för sin levererade solel använder sig Ewz av en ersättningsmodell för 20 år framöver. Det fungerar i princip så att producenten får ett högt kWh-pris för solelen i början av kontraktet eftersom de flesta producenter tar lån för att betala anläggningen och måste då amortera av detta. Allt eftersom amorteringen betalas av får producenten mindre betalt. Det betyder att äldre anläggningen får mindre
betalt än nya anläggningar[59].
Ewz löser problemen med byggförförandet då de tar hand om frågor kring projektering, försäkring, materialkostnader osv. Anbud tas in från olika solcellsleverantörer till ewz, detta för
att få konkurrens på marknaden och på så sätt pressa priserna. Dock påpekar företaget att det
är viktigt att kvalitén inte blir lidande.

12.7 Tillgång och efterfrågan
Varje månad har Ewz’s marknadsdepartement ett möte där de går igenom inkomna beställningar av b.la. solel. Om marknadsdepartementet kommer fram till att det behövs fler solcellsanläggningar för att tillfredsställa efterfrågan leder det till att fler offerter på upphandlingarna
kommer att accepteras. Under tiden anläggningarna byggs kommer kunden ändå få solcellsproducerad el, elektriciteten kommer då från ett större energibolag som Ewz har ett samarbete
med. Vid eventuellt underskott av solel som kan tänkas förekomma, t.ex. ett år med lägre produktion än beräknat, köper Ewz in solel från energibolaget i fråga.
I de fall efterfrågan för solel skulle gå ner blir detta en kostnad som Ewz står för. I och med
att Ewz har bundit upp sig till att betala producenterna ett pris(enligt modell) i 20 år förlorar
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de pengar på om efterfrågan sjunker. Det eventuella överskottet deponeras då till den övriga
grossistelmarknaden och säljs till spotelpris.
Detta scenario anser Ewz är relativt osannolikt då priserna för solel antas sjunka pga. totalkostnaderna för en anläggning bör falla när installationerna ökar [59].

12.8 Allmänhetens intresse
Ewz har fått bra respons från allmänheten. Ewz har som mål att sprida sin idé ytterligare, de
bedriver en aktiv och intensiv marknadsföring.
Producenterna av solel vet att solelen går direkt till Ewz´s kunder, vilket leder till att kunderna
känner att de köper lokalt producerad el. Ewz har även skapat ett rykte bland allmänheten om
att vara ett stabilt och tillförlitligt företag[59].

12.9 För och nackdelar


Ett av syftena med solelbörsen är att övertyga kunderna att de har en direkt inverkan
på om solcellsanläggningar byggs i staden eller inte. Detta eftersom om kunderna beställer mer solcellsproducerad el så godkänner Ewz fler projekt på upphandlingarna.



En fördel, eventuell nackdel beroende på vilka personer det syftas på, med att gå med i
solelsbörsen är att priset som producenten får per kWh är cirka 25 procent lägre än vad
tarifflagen betalar. Om solelbörsen hade betalat samma pris som tarifferna hade priset
för kunden blivit 25 % högre. Det lägre kWh-priset som solelproducenter får anser
Ewz vara rimligt då tarifferna betalar ut för mycket pengar både i Schweiz och i resterande Europa.



En fördel som solelbörsen har i skillnad mot tarifflagarna är att börsen inte har något
formellt maximum för installation av solcellsel. Tarifflagarna har däremot ett maximum för installerad effekt varje år, vilket leder till att många producenter får vänta
med att bygga solcellsanläggningar[59].



En fördel med en solelbörs är att anläggningar byggs med de lägsta produktionskostnaderna. Detta möjliggörs genom anbudsförförandet där de mest attraktiva anbuden
väljs ut och byggs.



En nackdel med solelbörsen är att den beror på kunders miljötänkande och villighet att
betala för vad solelen egentligen kostar.



Marknadsföring är en nyckelfaktor för att övertyga kunder att köpa el från solelbörsen,
vilket kan ses som en nackdel[62].
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12.10

Framtidsutsikter

De populäraste energikällorna i landet är solel och el från vattenkraft. De flesta av kunderna
köper en blandning mellan el producerad från sol och vattenkraft(ökopwer) pga. vattenkraften
är billig i dagsläget. I nuläget(2011) finns det bara en handfull kunder som köper el enbart
från solceller(solartop).
Ewz tror att solcellsbranschen går en ljus framtid till mötes. Den senaste rapporteringen av
havererade kärnkraftverk i Japan tros även ha en positiv inverkan på marknaden. Priset per
kWh har drastiskt minskat de senaste åren. I nuläget(2011) har Ewz fått in anbud för producerad solel runt 0,35–0,25 Schweiziska franc per kWh motsvarande 2,35–1,70 kr/kWh, en halvering av priset på enbart ett år. Ewz tror att el från förnyelsebar energi kommer öka drastiskt
de kommande tio åren[59].
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13 Marknadsundersökning
Denna del av examensarbetet kommer behandla en marknadsundersökning för att få en uppfattning om allmänhetens intresse (i Göteborg) till att köpa solel eller vara delägare av solcelller i ett kooperativ.
Bakgrunden till marknadsundersökningen är egentligen varför detta arbete gjordes. För att
främja den svenska marknaden inom solcellsbranchen idag måste det finnas kunder som är
villiga att betala lite extra för vad solelen egentligen kostar. De slutsatser som vi kommer
fram till i denna del kommer vara vitala för solcellsproducerad el i Göteborg.

13.1 Syfte
Marknadsundersökningen utgår från att undersöka inställningen och intresset från allmänheten för solcellsproducerad el. Syftet är att undersöka om det finns ett intresse för att öka elproduktion från solceller genom att införa solcellskooperativ eller införa en solelbörs för att
gynna den svenska marknaden.

13.2 Tillvägagångsätt
Marknadsundersökningen har utförts av företaget ScandInfo. ScandInfo är ett marknadsföringsföretag som använder sig av en panel med respondenter från Norstat. Norstat är nordens
ledande leverantör av datainsamlingar för professionella användare av marknadsanalyser, de
gör cirka 2,5 miljoner intervjuer med privatpersoner och företag varje år. Respondenterna som
är med och ger sina åsikter får betalt genom trisslotter, presentkort eller donationer till välgörenhet.
I Sverige har panelen cirka 91 000 respondenter som svarar på marknadsundersökningar. Det
finns även paneler i Norge, Danmark, Finland, Polen m.fl.
Vår undersökning riktar sig till 100 personer som bor i Göteborg. ScandInfo väljer ut ett antal
respondenter som passar in i vår webbmarknadsundersökning. Efter att dessa respondenter är
utvalda skickas ett mail till dem, sedan när ScandInfo fått in 100 stycken svar stängs undersökningen ner[64][65].

13.3 Val av frågor
Vid närmare eftertanke om hur enkäten skulle se ut bestämde vi oss för att hålla den simpel så
att respondenten orkar läsa alla frågor och svara ärligt. Därför var det viktigt att välja några
men specifika frågor som ger oss de resultat vi behövde. Tillslut valde vi nedanstående frågor:
1. Skulle du kunna tänka dig att stödja lokalt solcellsproducerad el?
2. Skulle du kunna tänka dig att betala 2,50–5,00 kr/kWh (inkl. avgifter) till ett högre
pris på en liten del, ca 2-5 %, av din totala elförbrukning om elen var producerad från
solceller?
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3. Skulle du kunna tänka dig att bli medlem/delägare av ett solcellskooperativ likt ett
fungerande vindkraftskooperativ?
4. Hur gammal är du?
5. Typ av boende?

13.4 Resultat
Resultaten baseras på de 100 respondenterna och visar fördelning av svar från de ställda frågorna ovan. Vi har valt att redovisa statistiken genom cirkeldiagram där fördelningen kan
observeras.
En fördelning har även gjorts över vilket typ av boende respondenterna har. Detta görs för att
få reda på vilken boendekategori som har ett större intresse för solcellsproducerad el. Dessa
diagram visas i bilaga 4.

Skulle du kunna tänka dig att stödja
lokalt solcellsproducerad el? [%]
JA
4%

13%

NEJ

Skulle du kunna tänka dig att betala
2,50-5,00 kr/kWh(inkl. avgifter) till ett
högre pris på en liten del, cirka 2-5 %,
av din total elförbrukning om elen var
producerad från solceller?[ % ]

JA

NEJ

36%
46%

83%

VET
EJ

VET
EJ
18%

Diagram 13.1: Fördelning av hundra personers
svar på frågan om att stödja lokalt solcellsproducerad el.

Diagram 13.2: Fördelning av hundra personers
svar på frågan om högre elpris för solcellsel.
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Skulle du kunna tänka dig att bli
medlem/delägare av ett
solcellskooperativ likt ett fungerande
JA
vindkraftskooperativ?[ % ]

Hur gammal är du? [ % ]

8%
NEJ
41%

43%

8%

20-30
31-40
22%

26%

41-50
51-60

VET
EJ

14%
22%

61-70
70+

16%
Diagram 13.3: Fördelning av hundra personers
svar på frågan om solcellskooperativ.

Typ av boende [ % ]

Radhus

5%
25%

Villa

70%
Lägenhet

Diagram 13.5: Fördelning av hundra personers
svar på frågan om vad de har för typ av boende.

Diagram 13.4: Fördelning av hundra personers
svar på frågan om hur gamla de var.
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14 Slutsatser
Arbetets slutsatser har delats upp för att få en bättre överblick, detta beror på att arbetet har
flera olika avsnitt som kräver egna slutsatser. Slutsatserna består av resultat samt egna åsikter
vilka har växts fram under arbetets tid.

14.1 Projektering
Solcellsmarknaden i Sverige är idag beroende av bidragssystemet. Utan bidrag för solceller är
det oftast inte lönsamt i dagens läge att bygga en större anläggning. Detta bevisas i kapitel 11
där beräkningarna visar att vid uteblivit bidrag är en större anläggning det bästa valet, i vårt
fall 500 kWt. Anläggningen fick en Pay-Off tid på cirka 40 år, vilket inte är lönsamt.
I dagens läge är den mest lönsamma anläggningen i Sverige den som utnyttjar bidragssystemet maximalt samtidigt som den har en så hög toppeffekt som möjligt. I våra beräkningar var
95 kWt den bästa anläggningsstorleken. Anläggningen skulle ha en Pay-Off tid på cirka 22 år
med bidrag, vilket fortfarande är en ganska osäker investering. Däremot ger flera företag en
effektgaranti på 25 år vilket betyder att anläggningen kan gå med vinst i slutändan. Många
anser även att kiselsolceller bör fungera i över 30 år, i våra ekonomiska beräkningar räknar vi
med 25 år.
Dagens energisystem håller radikalt på att förändra sig. Nya tekniker måste ersätta kolkraft,
naturgaskraft och alla andra växthuseffektsförstärkande tekniker. Därför tror vi att solcellstekniken kommer bli mer utvecklad och exploaterad. Detta kommer att leda till bättre priser
och verkningsgrader, vilket solcellsbranchen i Sverige behöver. Eftersom Sverige har flera
naturliga energikällor, som vattenkraften, är vi inte tvingade till att ställa om vårt kraftsystem
lika radikalt som t.ex. Danmark som investerar mycket i vindkraft pga. att de inte har någon
vattenkraft. Därför är vi skeptiska till att Sverige kommer införa tarifflagar för att stödja solcellsproducerad el. Däremot leder kanske katastrofen i Japan till systematisk nedläggning av
kärnkraft, då måste Sverige etablera mer vind och solkraft i vårt energisystem för att täcka
elbehovet.

14.2 Kooperativ
Kooperativ är en typ av ägande där medlemmen aktivt kan göra ett val, i vårt fall om medlemmarna är villiga stödja utbyggnaden av förnybar energi.
Genom att använda sig utav data från tidigare avsnitt där investering och produktion för tre
solcellsanläggningar 20, 95, 500 kWt har vi visat hur ett solcellskooperativ skulle kunna se ut.
Det som talar för ett solcellskooperativ är att en solcellsanläggning har lägre driftkostnader än
vindkraftsverk vilket leder till lägre elpriser och högre återbäring. Ett solcellskooperativ kan
hävda att elen som produceras till medlemmarna är lokalt producerad, beroende på placering.
En solcellsanläggning kan lätt appliceras i stadsmiljö där tillgången på tak är stor och synlig
inverkan är liten.
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Nackdelen för solceller i regel och som även gäller solcellskooperativ är att investeringen är
hög och produktionen är relativt låg. Reglerna berörande uttagsskatten, vilket även anses gälla
för ett solcellskooperativ, är ett hinder. Huruvida denna skatt skall beräknas och tolkas är
oklar, men slutsatsen är att den klart hämmar utbredningen av nya kooperativ.
Vi tror att det finns ett intresse från allmänheten att bli medlemmar i ett kooperativ. Gemensamt ägda kooperativ leder även till ett slags ”vi” känsla där medlemmarna är delaktiga i
verksamheten. Sala-Heby solcellskooperativ är ett bevis på detta. Genom avtal med energiföretag går det att göra dessa solcellskooperativ lönsamma.
Folk i dagens Sverige har ett högre miljötänkande än förr, då miljövärdet av förnybart producerad el är större idag än det eventuella kravet på lönsamhet. Svaren från marknadsundersökningen där 41 av 100 tillfrågade kan tänka sig bli medlemmar i ett solcellskooperativ ger även
en fingervisning om att intresse finns.

14.3 Solelbörsen
En fungerande solelbörs bygger på människors miljötänkanden och villighet till att betala för
vad solel egentligen kostar att omvandla. Genom att studera hur solelbören fungerar i Zürich
kan det konstateras att denna modell för solcellsproducerad el verkligen fungerar.
I Sverige är marknaden för solceller liten vilket leder till höga investeringar och höga produktionskostnader. Tillverkare och aktörer är få i dagens läge och utan det nuvarande begränsade bidragssystemet skulle solcellsbranchen få svårt att klara sig. Detta problem undviks med
en solelbörs där efterfrågan utav solel avgör hur många solcellsanläggningar och vilket kWhpris som kan sättas.
Vi tror att en solelbörs, som fungerar på samma sätt som i Zurich, är möjlig i Sverige. En andel av sin elförbrukning på 2-5 % till ett högre elpris, 2,5-5 kr/kWh, för solel medför inga
orimliga kostnader för elkunden. Lyckas en solelbörs hålla kvar sina kunder, samt bevisa att
solelen produceras från solceller byggda med kvalité och tillförlitlighet, kommer ryktet att
sprida sig.
Vi tror även att det skulle finnas möjlighet till att skapa en s.k. ”elmix” där elkunder tecknar
avtal för att köpa el från t.ex. vindkraft, solceller och biokraft. På detta sätt slipper kunden att
binda upp sig enbart till solel, de kan dessutom välja att stödja förnybar energi i sin helhet.
Elpriset skulle även bli förmodat lägre då det högre kWh-priset för solel kan slås ut med de
lägre kWh-priserna för vind och biokraft.
Fler kunder som köper solel leder till fler aktörer på marknaden vilket i sin tur leder till lägre
investeringskostnader för producenter och lägre kWh-priser för kunden. Det gäller att övertyga elkunderna att de har en direkt inverkan för om solceller byggs i staden och en påverkan
mot ett hållbart samhälle.

Högskolan Halmstad
Energiingenjörsprogrammet
Examensarbete med projektledning 22,5 hp

14.4 Marknadsundersökning
Efter analys av resultatet från marknadsundersökningen blev vi överraskande. Av 100 personer var det 46 stycken som var villiga att betala ett högre pris, mellan 2,5-5 kr/kWh, för solcellsproducerad el och 41 stycken som var intresserade av att vara delägare i ett solcellskooperativ. Detta kan jämföras med Ewz´s undersökning som visade att sju procent var intresserade att betala extra för solcellsel.
Möjligheten för utbredning av kooperativ i Göteborg finns, då fler än 40 % av de tillfrågade
lägenhetsägarna var intresserade av att gå med i ett solcellskooperativ (bilaga 4). Detta passar
bra för människor boendes i lägenheter, då lägenhetsbyggnader skulle kunna innehålla alla
medlemmar av ett kooperativ för en solcellsanläggning på byggnadens tak.
Enligt diagram 14.1 är det 83 personer av 100 som vill stödja solcellsel. Detta stödjer vårt och
Ewz´s uttalande om att solcellselen är den mest populära elomvandlande metod som finns
idag, bortsätt från den ekonomiska faktorn.
Något som bör observeras i denna undersökning är att 100 personer kan anses vara för lite för
att få en bra och trovärdig statistik. Många anser att det krävs minst 1000 medverkande i en
marknadsundersökning. En större marknadsundersökning har inte varit möjlig då vi inte hade
tillräckligt med resurser för att genomföra en. Vi anser trots detta att undersökningen ger en
tydlig antydan om att intresse för solcellsel i Göteborg är högt.
En annan tanke som uppstår är frågan om respondenterna som svarat ja, för att betala ett
högre pris, i slutändan skulle acceptera ett avtal för inköp av solcellsel till ett högre pris. Har
verkligen respondenten haft tid till att fundera och bestämma sig, eller har enkäten snabbt
blivit ifylld utan närmare eftertanke?
Efter undersökning av Diva’s databas, och även internationella databaser, för examensarbeten
har ingen liknande marknadsundersökning hittats. Det finns en stor chans att större energiföretag som t.ex. Ewz har utfört marknadsundersökningar berörande människors inställning mot
att betala extra för solcellsproducerad el. Något som säkerligen kan fastställas är att ingen har
gjort en liknande officiell undersökning bland Göteborgs befolkning.
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Bilagor
Bilaga 1
Ekonomisk utvärdering av Solcellssystem 20 kWt

Datum:

2011-02-01

Projekt:

Projektering av Solcellsanläggning

Utredare:

Karl Olofsson, Simon Bengtsson Halmstad Högskola

BERÄKNINGSVÄRDEEN
INKLUDERAR BIDRAG
INPUT, DATA
Förutsättningar:
Tak

Placering
Tid kalkylen omfattar

år

25

Årlig real ränta

%

5

Storlek

kvm

154

Toppeffekt

kWt

20

Elcertifikat

kr

0,28

Max bidrag

kr

2000000

Bidrag

%

0,55

Solcellstyp

Mono/Poly kisel

Lokalisering:
Göteborg

Ort

kWh/m2

1100

Grader

38

Snö och smuts

%

0,02

Temperaturförluster

%

0,06

Reflektion mot modulens glasyta

%

0,03

Verkningsgrad växelriktare

%

0,965

Verkningsgrad solcell

%

0,13

Verkningsgrad solcell

%

0,13

Materialkostnad

kr/kW(exl moms)

25 000

Installationskostnader

kr/kW(exl moms)

15000

Projekteringskostnad

kr/kW(exl moms)

3000

S:A Investering

kr(exl moms)

860000

S:A Investering

kr(exl moms, bidrag)

387000

Instrålning

PV-geometri:
Modullutning(Grader)
Förluster:

Investeringskostnad:
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kr

1000,00

Produktion

kWh/år

18781

S:A Intäkter

kr

15813

kr/kWt

43000

%

0,11

Pris per kWh [ kr/kWh ]

kr/kWh

3,30

Pris per kWh [ kr/kWh ]

kr/kWh(bidrag)

1,52

kWt/kWh

939

S:A Driftkostnader

Lönsamhetskalkyl:

Nyckeltal
Systemkostnad
Systemverkningsgrad
CASH FLOW:

Yeild

0,07095246

annuitet
%

ränta

5
1,05

q
NYCKELTAL
Bidrag
Investeringskostnad(exl moms)

kr

387000

Årlig Intäkt

kr

15813

Pay-Off-Tid

år

24,47

Avskrivningstid

år

21

Annuitetsfaktor

0,0710

Utan bidrag
Investeringskostnad(exl moms)

kr

860000

Årlig Intäkt

kr

15813

Pay-Off-Tid

år

54,38

Avskrivningstid

år

>25

Annuitetsfaktor

0,0710

Pris per producerad kilowattimme
Kilowattpris lägsta möjliga(utan bidrag)

kr/kWh

3,30

Kilowattpris lägsta möjliga(med bidrag)

kr/kWh

1,52

Kilowattpris totalt lägsta möjliga(utan bidrag)

kr/kWh

4,87

Kilowattpris totalt lägsta möjliga(med bidrag)

kr/kWh

2,64

kr/kWh

0,98

Elpris för konsument

Elpris konsument nuvärde
Totalt Kilowattpris

Högskolan Halmstad
Energiingenjörsprogrammet
Examensarbete med projektledning 22,5 hp

Högskolan Halmstad
Energiingenjörsprogrammet
Examensarbete med projektledning 22,5 hp

Bilaga 2
Ekonomisk utvärdering av Solcellssystem 95 kWt
Datum:

2011-02-01

Projekt:

Projektering av Solcellsanläggning
Karl Olofsson, Simon Bengtsson Halmstad Högskola

Utredare:

BERÄKNINGSVÄRDEN
INKLUDERAR BIDRAG
INPUT, DATA

Förutsättningar:

Tak

Placering
Tid kalkylen omfattar

år

25

Årlig real ränta

%

5

Storlek

kvm

731

Toppeffekt

kWt

95

Elcertifikat

kr

0,28

Max bidrag

kr

2000000

Bidrag

%

0,55

Solcellstyp

Mono/Poly-kristallint kisel

Lokalisering:
Göteborg

Ort
kWh/m2

1100

Grader

38

Snö och smuts

%

0,02

Temperaturförluster

%

0,06

Reflektion mot modulens glasyta

%

0,03

Verkningsgrad växelriktare

%

0,965

Verkningsgrad solcell

%

0,13

Verkningsgrad solcell

%

0,13

Materialkostnad

kr/kW(exl moms)

20 500

Installationskostnader

kr/kW(exl moms)

15000

Projekteringskostnad

kr/kW(exl moms)

3000

S:A Investering

kr(exl moms)

3657500

S:A Investering

kr(exl moms, bidrag)

1657500

Instrålning
PV-geometri:
Modullutning(Grader)
Förluster:

Investeringskostnad:

Högskolan Halmstad
Energiingenjörsprogrammet
Examensarbete med projektledning 22,5 hp
kr

10160,41

Produktion

kWh/år

89208

S:A Intäkter

kr

73775

kr/kWt

38500

%

0,11

Pris per kWh [ kr/kWh ]

kr/kWh

3,02

Pris per kWh [ kr/kWh ]

kr/kWh(bidrag)

1,43

kWt/kWh

939

S:A Driftkostnader

Lönsamhetskalkyl:

Nyckeltal:
Systemkostnad
Systemverkningsgrad
CASH FLOW:

Yeild

0,07095246

annuitet
%

ränta

5
1,05

q

NYCKELTAL
Bidrag
Investesteringskostnad(exl moms)

kr

1657500

Årlig Intäkt

kr

73775

Pay-Off-Tid

år

22,47

Avskrivningstid

år

20

Annuitetsfaktor

0,0710

Utan bidrag
Investesteringskostnad(exl moms)

kr

3657500

Årlig Intäkt

kr

73775

Pay-Off-Tid

år

49,58

Avskrivningstid

år

>25

Annuitetsfaktor

0,0710

Pris per producerad kilowattimme
Kilowattpris lägsta möjliga(utan bidrag)

kr/kWh

3,02

Kilowattpris lägsta möjliga(med bidrag)

kr/kWh

1,43

Kilowattpris totalt lägsta möjliga(utan bidrag)

kr/kWh

4,52

Kilowattpris totalt lägsta möjliga(med bidrag)

kr/kWh

2,53

kr/kWh

1,37

Elpris för konsument

Elpris konsument nuvärde
Totalt Kilowattpris
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Bilaga 3
Ekonomisk utvärdering av Solcellssystem 500 kWt
Datum:

2011-02-01

PROJEKT:

Projektering av Solcellsanläggning

Utredare:

Karl Olofsson, Simon Bengtsson Halmstad Högskola

BERÄKNINGSVÄRDEN
INKLUDERAR BIDRAG
INPUT, DATA

Förutsättningar:
Mark

Placering
Tid kalkylen omfattar

år

25

Årlig real ränta

%

5

Storlek

kvm

3846

Toppeffekt

kWt

500

Elcertifikat

kr

0,28

Max bidrag

kr

2000000

Bidrag

%

0,55

Solcellstyp

Mono/Poly- kristallint kisel

Lokalisering:
Göteborg

Ort

kWh/m2

1100

Grader

38

Snö och smuts

%

0,02

Temperaturförluster

%

0,06

Reflektion mot modulens glasyta

%

0,03

Verkningsgrad växelriktare

%

0,965

Verkningsgrad

%

0,13

%

0,13

Materialkostnad

kr/kW(exl moms)

18 000

Installationskostnader

kr/kW(exl moms)

12000

Projekteringskostnad

kr/kW(exl moms)

1000

S:A Investering

kr(exl moms)

15500000

S:A Investering

kr(exl moms, bidrag)

13500000

Instrålning

PV-geometri:
Modullutning(Grader)

Förluster:

Investeringskostnad:
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kr

29175,83

kWh/år

469517

kr

388290

kr/kWt

31000

%

0,11

Pris per kWh [ kr/kWh ]

kr/kWh

2,40

Pris per kWh [ kr/kWh ]

kr/kWh(bidrag)

2,10

kWt/kWh

939

S:A Driftkostnader

Lönsamhetskalkyl:
AC-Produktion
S:A Intäkter

Nyckeltal
Systemkostnad
Systemverkningsgrad
CASH FLOW:

Yeild

0,07095246

annuitet
%

ränta

5
1,05

q

NYCKELTAL
Bidrag
Investeringskostnad(exl moms)

kr

13500000

Årlig Intäkt

kr

388290

Pay-Off-Tid

år

34,77

Avskrivningstid

år

>25

Annuitetsfaktor

0,0710

Utan bidrag
Investeringskostnad(exl moms)

kr

15500000

Årlig Intäkt

kr

388290

Pay-Off-Tid

år

39,92

Avskrivningstid

år

>25

Annuitetsfaktor

0,0710

Pris per producerad kilowattimme
Kilowattpris lägsta möjliga(utan bidrag)

kr/kWh

2,40

Kilowattpris lägsta möjliga(med bidrag)

kr/kWh

2,10

Kilowattpris totalt lägsta möjliga(utan bidrag)

kr/kWh

3,75

Kilowattpris totalt lägsta möjliga(med bidrag)

kr/kWh

3,37

kr/kWh

1,37

Elpris för konsument

Elpris konsument nuvärde
Totalt Kilowattpris
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Bilaga 4

Fördelning respondenter boende i radhus, totalt fem stycken.
Skulle du kunna tänka dig att stödja
lokalt solcellsproducerad el? [Antal]

Skulle du kunna tänka dig att betla 2,505,00 kr/kWh(inkl. avgifter) till ett högre
pris på en liten del, cirka 2-5 %, av din
total elförbrukning om elen var
producerad från solceller?[Antal]

1
JA

2

JA

NEJ

3

VET EJ

NEJ

3

1
VET EJ

0

Skulle du kunna tänka dig att bli
medlem/delägare av ett
solcellskooperativ likt ett fungerande
vindkraftskooperativ? [Antal]

Hur gammal är du? [Antal]

0
1

JA

1

20-30

1

31-40
NEJ

41-50

0
3

1

VET EJ

51-60
61-70

2

70+
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Fördelning respondenter boende i villa, totalt 25 stycken.
Skulle du kunna tänka dig att stödja
lokalt solcellsproducerad el? [ Antal ]

Skulle du kunna tänka dig att betla 2,505,00 kr/kWh(inkl. avgifter) till ett högre
pris på en liten del, cirka 2-5 %, av din
total elförbrukning om elen var
producerad från solceller?[ Antal ]

3
3
JA
NEJ

19

8

JA

13

NEJ

VET EJ

VET EJ

4

Skulle du kunna tänka dig att bli
medlem/delägare av ett
solcellskooperativ likt ett fungerande
vindkraftskooperativ? [ Antal ]

Hur gammal är du? [ Antal ]

2

1

20-30

4

31-40

JA

11

41-50

11
NEJ

9

3

61-70

VET EJ

3

51-60

6

70+
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Fördelning respondenter boende i lägenhet, totalt 70 stycken.
Skulle du kunna tänka dig att betla 2,505,00 kr/kWh(inkl. avgifter) till ett högre
pris på en liten del, cirka 2-5 %, av din
total elförbrukning om elen var
producerad från solceller?[ Antal ]

Skulle du kunna tänka dig att stödja
lokalt solcellsproducerad el? [ Antal ]

8
1

19

JA

JA

NEJ
VET EJ

38

NEJ
VET EJ

13
61
Hur gammal är du? [ Antal ]

Skulle du kunna tänka dig att bli
medlem/delägare av ett
solcellskooperativ likt ett fungerande
vindkraftskooperativ? [ Antal ]

4

8
20-30

15
29

29

31-40
41-50

JA

18

NEJ

61-70

VET EJ

70+

15
12

51-60

10
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Bilaga 5

LCA för en 40 W kiselpanel

Simon Bengtsson EI 3
Christofer Houtkamp EI 3
Frida Kvibling MV 1
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Förord
Vi vill tacka våra lärare Hanna och Hanna som har undervisat och hjälpt oss.

Sammanfattning
Arbetet behandlar ett livscykeltänk av en 40 W solcellspanel. Det intressanta i denna LCA är
hur mycket energi som används vid produktion och de tillhörande miljöbelastningar vilken
resulteras från komponenter, transporter m.m.
Den funktionella enheten är vald till kWh/W. KWh är mängden energi som används för att
producera en W:s effekt från solcellspanelen.
Vi använder oss av ”från vagga till grav” för solcellspanelen, fast med avgränsning mot avfallshantering. Vi har satt dessa systemgränser pga. tidsbegränsning.
Följande miljöpåverkanskategorier finns med:


Förbrukning av energi



Växthusgaspåverkan



Ozon-nedbrytning



Emission av tungmetaller



Försurning



Övergödning

Materialen som har inventerats är kisel, aluminium, teflon (tetrafluoroethylene), etylenvinylacetat(EVA) och lågjärnglas.
Teflon är det ämne i solcellen som har störst miljöpåverkan eftersom det påverkar ozonlagret i
betydande grad, ur energisynpunkt har kislet den största miljöpåverkan.
Energin som krävs vid tillverkning av solcellspanelen betalas tillbaka efter ca 2år. Detta ger
en funktionellenhet på 2,85 kWh/W.

1. Inledning
Marknaden för solceller har på senare tid ökat. Detta beror på många saker, t.ex. klimatpåverkan från fossila elomvandlingar eller för att solens energi är gratis och finns över hela jordklotet.
För att marknaden skall kunna expandera behövs det för tillfället mer bidrag eller ett högre
elpris. Detta beror på att solceller fortfarande är dyra att producera samt har en låg verkningsgrad. Andra omvandlingar som är mer ekonomiska är t.ex. vindkraft och vattenkraft. Men för
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att komma närmare en hållbar utveckling kan vi inte sätta allt på ett kort. Detta lärde vi oss
från oljekriserna på 70-talet.
Med arbetet vill vi visa solcellers påverkan på miljön, från själva tillverkningen av solcellen,
tills den slutat fungera(från vaggan till grav utan avfallshantering). Vi avgränsar oss genom att
utesluta de ämnen i solcellen som vikt och miljömässigt har lite betydelse. Stora delar av datan som används i arbetet är taget från programmet ”Simapro”.

2. Mål
Målet med LCA:n är att visa läsarna solcellens påverkan på miljön, främst ur ett energiperspektiv samt ett klimatförändringsperspektiv, men även ur andra miljösynpunkter (se miljöpåverkningskategorier). En viktig del är energibalanseringen, skillnaden mellan den energi som
krävs för att producera solcellen och den energi solcellen omvandlar under sin livstid.

3. Omfattning
Detta arbete syftar till att endast visa miljöpåverkan från det att grundmaterialet bryts till att
solcellen är färdigt och har producerat solel i 25 år. Vi riktade in oss på en 40 W solcellspanel
med monokristallina solceller (en-kiselsolceller) där data för panelen är hämtad från solarlab[1].

3.1 Funktionell enhet
Vår funktionella enhet är den energi som krävs för att tillverka 1 W effekt från solcell. Enheten går sedan att jämföra med andra energiomvandlande metoder t.ex. vindkraft.

3.2 Systemgränser
Systemgränsen omfattar tillverkning av en solcellpanel och dess livslängd. Från utvinning av
nödvändiga råvaror för framställning av de olika komponenter som ingår i produkten, till färdig produkt som producerat solel i 25 år. Även nödvändiga transporter t.ex. transport av råvaror och komponenter ingår i systemgränsen.

3.3 Avgränsningar inom systemet
De avgränsningar som gjorts är mot material i en solcellspanel som har mindre betydelse för
produktens energiförbrukning och miljöpåverkan. Även kringutrustning är uteslutet t.ex.
laddnings regulatorer, sladdar, skruvar, lödtenn, emballage m.m. Inriktningen är således mot
själva panelen och de inkluderade delarna som har störst miljöpåverkan.
Transporter av råvaror och dess olika förädlingar beräknas av SimaPro och ingår således i en
begränsad form i LCA:n.
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3.4 Miljöpåverkanskategorier
Följande miljöpåverkanskategorier finns med:







Förbrukning av energi
Växthusgaspåverkan
Ozon-nedbrytning
Emission av tungmetaller
Försurning
Övergödning

4 Inventering
De material som ingår i en solcellspanel visas i tabellen nedan. Tabellen är hämtad direkt från
solelprogrammet och uppgifterna är allmän för solcellspaneler. Det betyder att siffrorna inte
stämmer in exakt för en specifik produkt utan ger en vägledning för läsaren, vilka ämnen som
är viktiga i en solcellspanel, samt vara underlag för beräkning av material[2].
Kvantiteten av materialet visas också i tabellen nedan, med enheten gram/ solcellspanel.
För att kunna få ut exakta siffror hämtades uppgifter om storlek för en 40 W solcellspanel från
Solarlab. Solarlab är ett mindre familjeföretag med kunskap inom solcellsbranschen och säljer
flera olika typer av solceller.

Figur 1: Figuren visar det allmänna innehållet i en solcellspanel.
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Solcellspanelen i fråga har måttet 838 mm*427 mm vilken har en area på cirka 0,358
Med utgångspunkt från arean för panelen beräknades respektive materials vikt.

.

4.1 Materialberäkning
Härdat lågjärnglas: 0,358*10=3,58 kg
Etylenvinylacetat (EVA): 0,358*1=0,358 kg
Teflon: 0,358*0,2=0,0716 kg
Aluminium: 0,358*0,650=0,2327 kg
Kisel: 0,358*0,75=0,2685 kg

4.2 Processträd
För att enkelt kunna visa vilka material och processer som krävs för att skapa en solcellspanel
på 40 W har det arbetats fram två processträd i Simapro. Simapro är ett program för att snabbt
kunna räkna ut miljöpåverkan från olika material och använda dessa i t.ex. en livscykelanalys.
Processträdet nedan innehåller kvantiteter av de material som har undersökts. Trädet visar
även vilka material som har störst påverkan vid tillverkning ur en energisynpunkt, alltså de
material som krävt mest energi, för att bli en färdig solcellspanel.

Figur 2: Processträd 1 från SimaPro
Processträdet nedan innehåller samma ämnen som ovan fast istället ur energisynpunkt visas
det med Eko-indikator 95. I denna analys berörs växthusgaser, ozonnedbrytande ämnen, försurning, övergödning, utsläpp av tungmetaller m.m. Parametrarna vägs ihop till en enhet som
kallas ”points”.
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Figur 3: Processträd 2 från SimaPro
Ur energisynpunkt är processen för kisel den mest krävande processen. Från ett större perspektiv visar Eko-indikator 95 att tetrafluoroethylene (teflon) är det ämne från solcellspanelen
som bidrar till högst miljöpåverkan.

4.3 Tillverkning av material till solcellspanelen
För att tillverka en solcellspanel krävs material från flera delar i världen. Ämnena tillverkas
över hela världen med olika processer beroende på vilka egenskaper som önskas. För att få en
överblick om hur materialen i solcellspanelen förädlas och behandlas förklaras de viktigaste
processerna nedan.
4.3.1 Aluminium
Aluminium framställs genom ett antal processer. Första steget vid framställningen bryts
bauxit. Brytningen sker mestadels runt ekvatorn i länder som Australien, Brasilien, Jamaica
och Surinam.
Andra steget är att bauxiten förädlas till aluminiumoxid, detta sker oftast i närområdet vid
brytning av bauxit. Bauxit kan inte enbart vara utgångsmaterial för tillverkning av metallen
aluminium. Förädlingen till aluminiumoxid sker genom Bayermetoden där bauxiten krossas
och löses upp med hjälp av en alkalisk vattenlösning.
Efter separation av den önskade aluminiumoxiden återstår oxid, hydroxider av järn, kisel och
alkaliska föreningar från den alkaliska vattenlösningen[3].
Tredje steget är när aluminiumoxiden omvandlas till metall genom smältelektrolys. Smältelektrolys kräver stora mängder energi i form av el. Det går åt ungefär 47 MJ(ca 13 kWh) för
att framställa 1 kg aluminiummetall från aluminiumoxid.
För att tillverka 1 kg aluminiummetall krävs ca 2 kg aluminiumoxid som i sin tur kräver ca 4
kg bauxit för att framställas.
Från aluminiummetallen produceras olika profiler. Denna del kräver relativt lite energi jämfört med processerna för att förädla metallen.
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Aluminium är en bra produkt att återvinna eftersom det går åt 5 % av den ursprungliga energiinsatsen och enbart några få procent av aluminiumet försvinner i form av aluminiumoxid vid
omsmältning[4].
4.3.2 Kisel
Kisel är det grundämne som jordskorpan består mest av efter grundämnet syre. Däremot finns
inte ”rent” kisel naturligt, utan kisel är alltid bundet till syre (SiO4). För att få rent kisel används bl.a. en kommersiell energikrävande process där sand upphettas till cirka 2200° C i en
elektrisk ugn med hjälp av kol elektroder[5][6].
Tekniken för solcellskisel bygger på att kiselstavar långsamt dras upp ur en ”högren” kiselsmälta vilket sedan görs om till kiselblock. Från detta görs tunna kiselskivor, ca 0,2 millimeter[7].
4.3.3 Glas
Glas kan produceras från flera olika ämnen. Vanligt planglas tillverkas från sand, soda, kalk
och några tillsatser. Ämnena blandas och smälts ner vid en temperatur på cirka 1500° C. Det
smälta glaset sprids ut över ett bad med smält tenn och bildar ett kontinuerligt glasband. Glaset kyls sedan sakta ner i en kontrollerad miljö, därefter skärs glaset upp till de längder som
önskas[8].
I solcellspanelen är glaset ofta härdat, vilket betyder att det tål ett högre momentant tryck. För
att få glaset härdat hettas glaset upp som sedan kyls ner snabbt. Detta gör glaset cirka fem
gånger starkare än vanligt glas[9].
För att få en låg reflektion från solljuset på solcellen används ofta lågjärnglas. Detta beror på
att lågjärnglas har ett bra värde på ljustransmittans som enkelt betyder att glaset släpper igenom mycket av solljuset istället för att reflektera bort det. Det leder till en högre produktion
från solcellerna i panelen[10].
4.3.4 Teflon
Teflon är varumärket för den populära plasten polytetrafloureten. Plasten har flera egenskaper
som gör den användbar. Den är extremt tålig mot korrosion, det ända som kan upplösa teflon
är varm flourgas eller vissa smälta metaller. Teflon är tåligt för höga och låga temperaturer,
pga. dessa egenskaper används plasten flitigt som material i bl.a. stekpannor.
För att producera teflon används flera metoder. En metod går ut på att föreningen som kallas
tetrafloureten polymeriseras i vatten, vilket leder till att korn av polytetrafloureten bildas.
Kornen kan bearbetas till pellets som senare kan formas till önskvärda profiler.
När man syntetiserar tetrafloureten blandas flusspat, flourvätesyra och kloroform som skapar
en kemisk reaktion i en kemisk kammare som värms upp till cirka 600-900° C. Gasen som
bildas är tetrafloureten[11].
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5 Miljöpåverkansbedömning
I detta avsnitt redovisas ämnenas olika miljöpåverkan i de olika miljöpåverkningskategorierna. Det redovisas enskilda materials energiförbrukning för att förädlas och slutligen bli färdiga för användning i solcellspanelen.

Figur 3: Diagrammet visar vilka ämnen som påverkar varje miljöpåverkanskategori.
I denna analys har Eco-indikator 95 används, resultatet avläses i mPt (millipoints).
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Figur 4: Denna Figur visar vilken utsträckning av de olika typerna av primär energi som används för de olika
delarna detta visas här i procent. Elen är en europisk el-mix.

Figur 5: Denna analys är gjord med hjälp av Eco-indikator 95. Den visar hur varje enskilt ämne, som ingår i en
solcell, påverkar miljön. Störst miljöpåverkan kommer från framställning av teflon som skadar ozonlagret. Utsläpp av tungmetaller bidrar alla ämnen till.
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Figur 6: Tabellen visar exakt hur stora mängder primär energi som används för de olika delarna i solcellen och
var i produktionen energin används..

Figur 7: Tabellen visar hur många ”points” varje del får inom de olika formerna av primär energi.
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Figur 8: I tabellen syns de olika miljöpåverkanskategorier som ingår i en solcell och visar hur stora mängder
som påverkar i kg och MJ.

6 Solcellspanelens elomvandling
För att räkna ut produktionen från en solcellspanel krävs data om området var den skall appliceras, verkningsgrad, livslängd m.m. All data uppskattas nedan:






Livslängd på 25 år används ofta för beräkningar med kiselsolceller.
Solcellspanelen placeras i Halmstad som har cirka 1000 kWh/ *år mot en horisontell yta. Vår solcellspanel placeras mot syd-sydväst och med optimal vinkel (cirka 3540 °) vilket ger en solinstrålning på cirka 1200 kWh/
*år.
Kiselsolceller har en verkningsgrad på cirka 13 %.
Yta 0,358 m².

Alla andra förluster som smuts, värme, snöförluster och diverse andra förluster försummas.

Om vi jämför livstidsproduktion med den energi som krävs för att producera solcellen får
vi ett överskott på cirka:

Alltså producerar solcellen cirka 12 gånger så mycket energi som det krävs att producera
den.
Vår funktionella enhet blir:

krävs per producerad W.
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7 Tolkning och slutsatser
Efter analys av alla material och energianvändning kom vi fram till att den största miljöpåverkan som sker är processen för att bilda teflon, detta observeras i diagram 5.3. Eftersom användningen av freoner har minskat så dramatiskt har ozonlagret förmodat blivit tjockare, vilket gör att denna miljöpåverkan inte känns väldigt kritisk.
Kisel är det ämne som påverkar miljön mest efter teflon. Det beror på att processen för att
bilda kisel i den form som används i solceller kräver mycket energi och leder till ett stort utsläpp av tungmetaller.
Energin vid tillverkningen som används är fortfarande mest fossil, vilket ger en stor klimatpåverkan (växthuseffekten). I övergången till förnybar energi kommer denna faktor inte spela
lika stor roll.
Utsläppet av tungmetaller sker vid tillverkning och brytning. Dessa är förmodat väldigt svåra
att påverka, det enda som skulle kunna göras är att effektivisera brytningen och processerna.
Med en omvandling på (1400 kWh/25år)/40 W får vi en årlig produktion på 1,4 kWh/W *år.
Det betyder att det tar cirka två år för solcellspanelen att omvandla den energi som krävs för
att producera solcellspanelen. Detta kan jämföras med vindkraftverk som brukar få tillbaka
energin på 3-6 månader (för endast verket).
Det finns flera osäkerheter i LCA:n. Transporterna är uppskattade av Simapro och dessa är
generella för de olika produkterna. Detta eftersom materialet kan komma från hela världen,
vilket gör att transporterna varierar.
Beräkningarna är förenklade, det skulle kunna gå att göra dessa mer exakta. Även alla delar
av solcellspanelens livscykel ingår inte i LCA:n, t.ex. återvinning av panelen. Allt detta beror
på begränsad tid för arbetet samt svårighet att hitta data (pga. tillverkare inte var intresserade
att dela med sig av data). Men avsnittet ger en vägledning av miljöpåverkan vid tillverkning
av en solcellspanel.
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