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Sammanfattning 

Solceller är under en kraftig utveckling med sjunkande modulpriser 

och med stark miljöprofil. Policys utvecklas runt om i världen för att 

uppnå de mål som sätts för förnybar energi. 

I Helsingborg arbetar det lokala energibolaget Öresundskraft med 

solceller för att uppnå de mål som är satta i Helsingborgs stad.  Att det 

blir fler elproducenter i regionen som verkar för en bättre värld ser 

Öresundskraft som en styrka, därav följer de utvecklingen noga mot 

småskalig mikroproduktion. Med deras vision ”Energi för en bättre 

värld. Kraft för regionen” fortsätter arbetet med att utveckla den 

lokala solcellsmarknaden där erbjudandet i dag ligger på att ge kunden 

1 kr/kWh för den överskottsel som levereras till nätet. 

Solcellers utveckling är uppenbar med ett stigande intresse bland 

Öresundskrafts kunder. Därför vill energibolaget ta ställning till deras 

fortsatta arbete med solceller, detta genom att formulera en 

solcellspolicy.  

Det visar sig att ersättning mot kund måste vara dynamisk för att följa 

den politik som förs i dag och i framtiden. Men samtidigt visar 

enkätundersökning att inte bara ekonomi är av vikt utan även miljö- 

och teknikintresse. Solceller ska stödjas lokalt för att verka mot 

miljövänlig- och lokalproducerad el, detta med kvalitet då 

kundnöjdheten hos bolagets mikroproducenter stärks. Med detta 

uppnås Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld. Kraft för 

regionen”. 
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Abstract 

The development of solar photovoltaic (PV) is increasing, 

with declining module prices and with a strong 

environmental profile. Policies are developed around the 

world to achieve the targets set for renewable energy. 

In Helsingborg, the local power company Öresundskraft is 

working with solar PV to achieve the goals of the city. 

With their vision: - Energy for a Better World and Power 

for the Region, their work with developing the local solar 

PV market is continuing and the next step is to create a 

solar PV policy. Today their offer is 1 SEK/kWh for the 

excess electricity delivered to the grid. 

It turns out that compensating the customer is a vital 

policy and it has to be dynamic to follow the decisions of 

politics. The same survey shows indeed, that 

environmental and technical part is of interest. Solar PV 

will be supported locally to act on environmental 

sustainability and locally produced electricity and with 

this Öresundskrafts vision will be achieved. 
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Förord 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på Öresundskraft inom energiteknik, 15 hp 

under vårterminen 2014. Examensarbetet ingår som avslutande moment i Energiingenjör 

programmet förnybar energi 180 hp, Högskolan i Halmstad.  

       

Ett stort tack vill vi först och främst rikta till Mei Gong för handledning och stor hjälp. Stort 

tack för att vi fått genomföra denna mycket intressanta och lärorika examensarbete och för all 

hjälp och stöd under arbetets gång. 

 

Vi vill även rikta ett speciellt tack till vår handledare på Öresundskraft, Håkan Axelsson, för 

hans stöd och engagemang i detta examensarbete samt för god vägledning under arbetets 

utveckling. 

 

Ett tack vill vi också ge kunderna som deltagit i enkätundersökningen samt visat sina 

anläggningar och även till Mälarenergi tillsammans med Kraftpojkarna, som med stort 

intresse visade oss deras arbete med solceller. Likaså vill vi tacka personal på 

Västhamnsverket för ett mycket trevligt bemötande. 

 

Halmstad den 27:e maj 2014 

  

   

                              

     Petra Nilsson                         Annelie Engdahl 
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Nomenklatur 
Aerosoler Små partiklar som är instängda i en gas, 

kan vara fasta eller flytande. Typiska 

exempel på aerosoler är rök, dimma 

och luftföroreningar. 

Atemp Temperatur reglerade utrymmen 

avsedda att värmas mer än 10°C. 

Atmosfär Ett lager av gaser som omger en 

himlakropp som har tillräcklig med 

massa för att dess gravitation ska kunna 

hålla den kvar under en längre tid. 

CO2 –e Koldioxidekvivalent, olika 

växthusgasers påverkan på klimatet 

mätt i CO2. 

Exergi Energikvalité, förmåga till arbete. 

Feed-in tariff Ekonomisk ersättning för producerad 

överskottsel. 

Nätkoncessionshavare Det elnätsföretag som har tillstånd att 

dra fram, använda och underhålla 

elledningar i det område där kundens 

anläggning finns. 

Primärenergi Primärenergi är den energi som finns 

som naturresurs och som inte 

omvandlats av människan, exempelvis 

sol, vind och vatten. 

PVGIS Photovoltaic Geographic Information 

System, visar solinstrålning i kWh/m2. 

Framtaget av Joint Research Center 

(JRC) vilka sammanställt solinstrålning 

under en 10-årsperiod. 

Solbränsle Vätgas eller annat bränsle som 

framställts genom direkt omvandling av 

solenergi, som artificiell fotosyntes 

eller biologisk produktion med hjälp av 

fotoaktiva mikroorganismer. 

Wp Wp står för Watt-peak, dvs. den effekt 

som solcellspanelen genererar med en 

solinstrålning av 1000 W/m2 och 25°C. 

PPS Purchasing Power Standards, ett 

jämförelsetal med hänsyn tagen till 

valutans köpkraft.   
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1. Inledning 
Med tillgång till solens instrålande energi börjar det utformas varierande solcellspolicys i 

världens länder, detta med vetskapen om den pågående klimatförändringen, den ökande 

energianvändningen och utsläppen av växthusgaser. Länderna världen över fastställer nu mål 

för att ombesörja el från förnybar energi och för att uppnå dessa sätts stimulansåtgärder in i 

olika former (Moosavian et al., 2013). 

I Sverige finns det flera olika politiska styrmedlen och även om andel förnybar energi har 

uppnått sitt mål fortsätter stimulansåtgärderna i form av ekonomiska medel och lagstiftning. 

Dessa målsättningar präglar hela samhället från riksdag ner till den enskilda konsumenten. 

Detta tillsammans med ett miljöintresse och fallande modulpris gör att marknaden för 

socellsproducerad el växer kraftigt: i världen, i Sverige och lokalt i Helsingborg. I 

Helsingborg tar det lokala energibolaget Öresundskraft AB täten med en tydlig vision ”Energi 

för en bättre värld. Kraft för regionen” (Öresundskraft, 2012, s. 5). Här följs utvecklingen av 

solceller med stort intresse. 

1.1. Bakgrund 
Öresundskraft ägs av medborgarna i Helsingborgs stad och är ett av Sveriges största 

energibolag som verkar i Öresundsregionen. De är med sina 260 000 kunder verksamma inom 

elnät, fjärr- och fjärrkyla, naturgas, bredband och fordonsgas (Öresundskraft, 2012).  

Öresundskraft verkar för en hållbar energianvändning och ser en styrka i att bli fler 

elproducenter. Denna variation av elproducenter framgår i Figur 1. Under tre års tid har 

energibolaget arbetat med solceller och ett elhandelsavtal på 1 kr/kWh har erbjudits kunder 

med småskalig elproduktion anslutna till deras nät (Öresundskraft, 2012). Idag har 36 av 45 

småproducenter avtal med Öresundskraft (Johnson, 2014). 

 

Figur 1: Öresundskrafts elförsäljning 2012 (Öresundskraft, 2012) 
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Öresundskraft har stort miljöengagemang, många av miljöfrågorna är lika viktiga som 

ekonomi och teknik. De är idag miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och ISO 

9001. Att det blir fler elproducenter i regionen som verkar för en bättre värld ser 

Öresundskraft som en styrka, därav följs utvecklingen noga mot småskalig elproduktion 

(Öresundskraft, 2012).  

Antalet nätanslutna solcellssystem växer kraftigt idag, se Figur 7, delvis till följd av det 

sjunkande modulpriset och delvis som en följd av statens solcellsbidrag. Vidare lade 

regeringen år 2013 fram ett förslag om skattereduktion på 0,60 kr/kWh till mikroproducenter 

(Regeringen, 2014) och om detta går igenom blir förutsättningarna på marknaden troligtvis 

ännu bättre. Tillsammans med att kunskapsnivån hos kunderna i en omogen marknad behöver 

öka, är det av vikt att skaffa sig en policy inom detta område. 

Att vara mikroproducent innebär att elproduktionen i första hand ska vara ett komplement till 

den el som köps från elnätet. Över året får produktionen inte vara mer än den el som över 

kalenderåret används i hushållet. Elproduktionsanläggningen får ha en maximal effekt på 

43,5 kW samt ett säkringsabonnemang upp till 63 A (Svensk Energi, 2011). 

1.2. Syfte 
Syftet med denna rapport är att lägga fram ett grundläggande material som vägleder mot en 

solcellspolicy avseende mikroproducenter till Öresundskraft. Det är koncernledningen på 

Öresundskraft som beslutar om gällande policys, vilken består av chefer från 

koncernfunktioner och affärsområden.   

Att skriva en policy innebär att riktlinjer sätts för att vägleda mot de handlingar som ger 

önskat resultat. Denna skrivs lokalt men berörs av de politiska styrmedel som verkar för att nå 

uppsatta mål, inte bara nationellt utan även globalt.  

En solcellspolicy för privatkunder ska således tydliggöra bemötandet av privatkunders 

intresse i att installera solceller för eget bruk och samtidigt uppfylla uppsatta mål. 

1.3. Frågeställning 
Hur kan en policy avseende solceller hos privata mikroproducenter se ut hos Öresundskraft? 

Till detta läggs först en grundläggande kunskap i solenergi, hur dess marknad ser ut och hur 

policys är skrivna internationellt och nationellt. Vidare ges en inblick i de styrmedel som 

verkar i Sverige för att uppnå de miljö- och energipolitiska mål som är satta.  

Utifrån denna kunskap riktas rapporten till Öresundskrafts lokala arbete för solceller. Ett 

underbyggande material arbetas fram genom att studera den lokala marknaden i fråga om 

bland annat miljö, ekonomi och enkätundersökning. 

1.4. Avgränsningar 
Arbetet omfattar privata mikroproducenter av solcellsel som är anslutna till Öresundskrafts 

elnätsområde i Helsingborg, Bjuv, och Ängelholm.  

Ägare till Öresundskraft är Helsingborg Stad och därav studeras enbart Helsingborgs 

kommuns målsättning.  

Då solcellsanläggningar är så liten andel av elproduktionen idag är det inte några problem för 

nätet och nätbelastningen kommer inte studeras i denna rapport. Så gäller även för 

miljökostnaden som behöver en egen rapportstudie.  
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2. Metod 
En litteraturstudie är gjord genom att ta del av aktuellt material som vetenskapliga artiklar och 

litteratur. Forskningsrapporter har sökts på Science Direct: som sökord användes ”solar cell” 

och ”Photovoltaic” och urvalet har sedan varit det aktuella och nya materialet. Även 

Energimyndighetens och Svensk Solenergis m fl. databaser har använts med liknande sökord. 

En kvantitativ undersökning är gjord hos 36 kunder som idag har solceller anslutna till 

Öresundskrafts elnät. Ett frågeunderlag (bilaga 3) har tagits fram med hjälp av sakkunniga på 

Öresundskraft. Detta resulterade i 10 frågor som dels är styrda till att kryssa i rutor där 

materialet sedan sammanställdes i tabellform och dels som öppna frågor för att höra 

innehavarens egna synpunkter.  

Nuvärdesmetoden har använts för att göra en ekonomisk jämförelse av tre olika 

mikroproducenter med tre olika uppvärmningssystem. På samma sätt användes denna metod 

för att räkna fram efter hur många år en solcellsanläggning är lönsam där n löses ut numeriskt. 

Nuvärdesfaktor (NuvSf) är: 

𝑁𝑢𝑣𝑆𝑓 =
𝑞𝑛−1
𝑟

100
∗𝑞𝑛

                                                                                                                        (1) 

där: r = räntesats 

 n = avskrivningstid 

𝑞 = 1 +
𝑟

100
  

Annuitetsmetoden har använts för att räkna fram nyckeltal för producerad el. Nuvärde (NUV) 

är: 

𝑁𝑈𝑉 = 𝑣å ∗ 𝑁𝑢𝑣𝑆𝑓                                                                                                                 (2) 

där: vå = årlig vinst 

Årskostnad 𝐾å  med investeringskostnad Ki blir: 

𝐾å = 𝑘𝑖 ∗ 𝑎                                                                                                                               (3) 

där: annuiteten 𝑎 =
𝑟

100
∗𝑞𝑛

𝑞𝑛−1
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3. Grundläggande fakta solenergi 
Solenergi är den energi som kommer från solens ljus och som är källan till all energi och allt 

liv på jorden. Den omsätts till vindar, påverkar temperaturen samt driver växternas fotosyntes 

(SMHI, 2013).  

Solen består till största del av väte och helium. Här bildas solstrålning som går i alla 

riktningar och den strålning som slutligen når jorden är bara en bråkdel av den som lämnar 

solen. Trots det nås jorden av 6 200 gånger mer solenergi än den primärenergi mänskligheten 

använder varje år (IEA, 2011). Förhållandet mellan människans årliga energianvändning, de 

fossila energimängderna och den årliga solinstrålningen visas i Figur 2. En tiondels procent 

av solens instrålning räcker för att förse människan med energi varje år. 

 

Figur 2: Solens instrålning varje år i förhållande till de kända reserverna av fossila bränslen. Jämförelse gjord utifrån 

människans årliga energianvändning. Datakälla: (IEA, 2011). 

Av världens elproduktion 2012 var drygt 78 % relaterat till fossila bränslen och kärnkraft. 

Solen utgjorde 0,6 % (IEA-PVPS, 2013). 

3.1. Egenskaper solceller 
Solljus omvandlas via solceller till likström som sedan matas ut på elnätet via en växelriktare. 

Denna omvandlar likström till växelström som kan användas direkt. Eventuellt överskott på 

dagen kan generera i att överskottselen matas ut på nätet för försäljning, detta i samförstånd 

med nätägarna. Vid eventuellt elavbrott hindrar växelriktaren att farlig spänning kommer ut 

på nätet (Energimyndigheten, 2010). 

Vanligast är kristallina kiselceller som har drygt 80 % av marknaden och tunnfilmsceller som 

har en marknadsandel på knappt 15 % (EPIA, 2012). 

3.2. Solinstrålning 
Energin från solen varierar med årstiderna. Månaderna april-september utgör cirka 75 % av 

den totala instrålningen i Helsingborg, se bilaga 1.  

Det är inte all solinstrålning från solen som träffar jorden. En del reflekteras tillbaka till 

rymden av moln, aerosoler och atmosfären. Resterande, cirka 57 %, träffar jordens yta. Det 

finns två olika sorters solinstrålning som når jordens yta: direkt strålning som kommer direkt 

från solen och diffus strålning som kommer indirekt (IEA, 2011). 

En
er

gi
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r]

Männinskans årliga energianvändning Oljereserver

Gasreserver Kolreserver

Solinstrålning varje år
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Direkt solinstrålning upplevs som ”sol”, en kombination av starkt ljus och värmestrålning. 

Den skapar skuggor vilket diffus strålning inte gör. Diffus solinstrålning upplevs som 

”dagsljus” och motsvarar cirka 50 % av den totala instrålningen (IEA, 2011). 

I Figur 3 visas den årliga summan av den globala solinstrålningen för horisontella ytor i 

tätorter. Solarna i kartan markerar solinstrålningens variation från Italien till södra Sverige: 

Rom 1 940 kWh/(m2, år); Mȕnchen 1 350 kWh/(m2, år); Hamburg 1 220 kWh/(m2, år); 

Köpenhamn 1 230 kWh/(m2, år); Helsingborg 1 290 kWh/(m2, år). 

 

Figur 3: Årlig summa global solinstrålning för horisontella ytor (PVGIS, 2012). 

 

4. Solceller internationellt och nationellt 

4.1. Olika stödsystem för solceller 
Solceller i olika former är under utveckling runt om i världen. Nätanslutna eller fristående, 

stora anläggningar i MW-storlek eller små byggnadsintegrerade dimensionerade i första hand 

för eget bruk. Vilka stimulansåtgärder som används i världen framgår i Figur 4. Främst stöds 

de av feed-in tariffer som gäller i 61 % av fallen, men även bidrag för solceller är med 21 % 

en viktig stimulansåtgärd. Kvotering som t ex elcertifikat utgör 4 % och nettomätning står för 

2 % av världsmarknaden. 12 % av anläggningarna anses vara konkurrenskraftiga och 

självbärande.  
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Med feed-in tariffer får 

solcellsinnehavaren en förutbestämd 

ersättning för den överskottsel som 

matas ut på nätet. Sådana system ses i 

bland annat Tyskland och Italien. I 

Italien har feed-in tariffer varit ett 

lyckat koncept men däremot har priset 

för solcellsel nått en brytpunkt där det 

mer och mer förlitas på att bära sina 

egna kostnader, det ekonomiska tak 

som myndigheterna satt för att ge stöd 

är nått. Numera är Italien bäst i världen 

när det gäller att producera el från sol. 

Kina är efter Italien och Tyskland tredje 

största landet i världen när det gäller att producera el från sol. Där manar myndigheterna med 

ett mål till 2015 på 35 GW från dagens 7 GW (IEA-PVPS, 2013). Solcellsinstallationer växer 

kraftigt men inte så kraftigt som myndigheterna önskar. Kina väntas med sin snabba 

utveckling bli världsledande på solceller, detta med hjälp av framgångsrik politik. 

Med nettoavläsning kan överskottsel avräknas mot ett senare tillfälle efter en månad upp till 

år. Danmark är ett sådant land där det lagstadgats vilket lett till en snabb utveckling: från     

17 MW installerad effekt 2011 till 61 000 nyinstallerade system 2012 med effekt 315 MW. 

Högt elpris tillsammans med minskade priser för anläggningen gjorde detta möjligt. Följden 

av denna kraftiga utveckling blev att Danmark fick modifiera lagen från att gälla 

nettoavläsning över året till timvis nettoavläsning. För överskottselen får dansken 1,30 

DKK/kWh jämfört med elpriset som är 2,17 DKK/kWh. I Danmark växer också intresset för 

integrerade solceller i byggnader för att nå näranollenergibyggnader till 2020 (IEA-PVPS, 

2013).  

Med den kraftiga prisutvecklingen på solceller introducerade Tyskland 2011 

”korridorskonceptet” där nivån på feed-in tarifferna minskade med utvecklingen. Tysklands 

målsättning är en årlig utveckling på 2,5 - 3,5 GW/år och till 2020 vill de uppnå 52 GW 

installerad effekt, detta med en ökning av solcells-el för eget bruk. Tyskland är en av de mest 

konkurrenskraftiga marknaderna med bra priser, stort utbud av installatörer och ett starkt 

förtroende för statens energipolitik (IEA-PVPS, 2013). 

  

61%

4%

21%

12%

2%
Feed-in tariffer

Kvotering

Bidrag och
skatteavdrag

Konkurrenskraftig
solel

Nettomätning

Figur 4: Stimulerande marknadsåtgärder, globalt 2012. 

Datakälla: (IEA-PVPS, 2013). 
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4.2 Produktion från solceller 
2012 var 102 GW solceller installerade runt om i världen med en uppskattad elproduktion på 

110 TWh/år motsvarande 0,6 % av elbehovet. Italien stod för den största andelen med 6,7 % 

av elproduktionen följt av Tyskland med 5,6 %. Danmark har 1,1 % av elproduktionen från 

sol och Sverige 0,01 % vilket åskådliggörs i Figur 5. 

 

Figur 5: Solelens bidrag till elbehovet 2012, Sverige i jämförelse med övriga Europa. Datakälla: (EPIA, 2012) 

Europa är fortfarande, även om andra är aktiva, den största aktören med 70 % av världens 

befintliga solcellsanläggningar och 55 % av nyinstallerad effekt 2012. Detta år täckte el 

solceller 2,6 % av Europas elbehov. Per invånare i EU-27 var den installerade effekten 

138 W/invånare. Några exempel är Tyskland med 398 W/invånare, Danmark 70 W/invånare 

och Sverige 2 W/invånare. 21 % av installerad effekt i EU placerades på hus (EPIA, 2012).  

Av nyinstallerad effekt var solceller det vanligaste före vind och gas. Av total installerad 

effekt inom EU stod solceller för 37 % 2012. Fördelning mellan de olika sektorerna framgår i 

Figur 6. 

 

Figur 6: Installerad effekt i EU 2012. Datakälla: (EPIA, 2012). 

2013 installerades 19,0 MWp solceller i Sverige varav 1,1 MWp var fristående system och 

17,9 MWp nätanslutna. Totalt var då 43,1 MWp solceller installerat vilket framgår i Figur 7. 

Av detta var 34,7 MWp anslutna till nätet. Den kraftiga utvecklingen i Sverige beror främst på 
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det låga priset på moduler och på ett växande intresse, 34 % av nyinstallerad effekt 2013 var 

för hushåll typiska villasystem (Lindahl J. , 2014).  

Utvecklingen mellan nätanslutna och fristående system är olika, vilket även framgår i Figur 7. 

Under de senaste åren har de nätanslutna systemen växt kraftigare än fristående, därav vikten 

att skapa solcellspolicy. Skillnaden i dessa systems utveckling är att politiska styrmedel 

enbart gäller nätanslutna solcellsanläggningar, läs mer om ekonomiska styrmedel under 5.3. 

Nätanslutna och fristående system skiljer sig åt genom att i det förstnämnda sälja överskottsel 

till elhandelsbolag medan i det sistnämnda lagras elen i ett anslutet batteri. Den typ som 

behandlas i denna rapport är nätanslutna system. 

 

Figur 7: Total installerad solcellskapacitet i Sverige. Datakälla: (Lindahl J. , 2014). 

2013 producerades sammanlagt 149,0 TWh el i Sverige och efter export användes 

139,0 TWh. (Energimyndigheten, 2014b). Solceller generellt i Sverige levererar 

900 kWh/kWp och med nätanslutna solceller på totalt 34,7 MWp fås en elproduktion från sol 

på 31,2 GWh. El från solceller motsvarar således 0,02 % av Sveriges totala elproduktion. 

4.3. Ekonomi solceller 
Priset på solceller skiljer sig åt i Europa. Med siffror från 2012 kostade ett nätanslutet system 

mindre än 10 kW i Sverige 2,3 – 2,5 EUR/W medan motsvarande siffra i Danmark var 

2,0 - 4,0 EUR/W. Tyskland hade en av de lägsta kostnaderna på 1,4 – 2,4 EUR/W. 

Tabell 1: Indikerade priser för installerade solcellssystem i ett urval av länder i Europa 2012. Datakälla: (IEA-PVPS, 

2013). 

Land Nätanslutna, <10kW, EUR/W 

Danmark 2,0 - 4,0 

Italien 2,0 – 2,8 

Sverige 2,3 - 2,5 

Tyskland 1,4 – 2,4 

 

2012 var medelpriset för hushållsel i Europa 19,7€/100 kWh. Bland de högsta är Danmark 

med 29,7 €/kWh och Tyskland med 26,8 €/100 kWh medan Sverige ligger strax över medel 

på 20,8 €/100 kWh. Jämförelsen avser hushåll med en årlig förbrukning mellan 2500 och 

5000 kWh (Eurostat, 2013). 
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En jämförelse görs också i Purchasing Power Standards (PPS). I denna jämförelse är 

medelpriset i Europa 19,9 PPS/100kWh. Sverige är en av de billigaste med                        

15,5 PPS/100 kWh, Tyskland en av de dyraste med 25,9 PPS/100 kWh och Danmark hamnar 

lite över medel på 21,9 PPS/100 kWh (Eurostat, 2013). 

5. Politiska styrmedel 
Politiska styrmedel används för att styra utvecklingen mot de miljö- och energipolitiska mål 

som är satta. Genom olika karaktärer och olika styrka i styrningsförmågan varierar dess 

påverkan på samhällsmålen. De politiska styrmedlen delas i 4 olika huvudgrupper: 

ekonomiska styrmedel, informativa styrmedel, administrativa styrmedel och forskning 

(Energimyndigheten, 2009). Informativa styrmedel tas inte upp då solceller inte omfattas av 

sådana. 

5.1. Mål inom EU 
SMHI:s uppdatering visar synliga konsekvenser av klimatutsläppen. FN:s klimatpanel (2007)  

uppskattar den globala havsnivåhöjningen till 0,2-0,6 meter, detta på grund av snabb 

avsmältning av Grönlands och Antarktis inlandsisar. I dag bedömer forskare att havsnivån 

kan komma att höjas till 0,9-1,6 meter  (Regeringskansliet, 2013b). För att undvika detta så 

måste snabba och stora utsläppsminskningar göras. Detta för att förhindra att temperaturen 

stiger över två grader jämfört med förindustriell tid. Detta är en av utmaningarna som        

EU-länderna står inför, därav antog EU Mål 2050. 

Till 2050 bör länderna inom EU ha minskat utsläpp av växthusgaser med 80-95 % jämfört 

med 1990 års nivå. Detta ska delvis nås genom att främja förnybar energi och 2050 ska 

Sverige nå nollutsläpp av växthusgaser (Regeringskansliet, 2013b).  

2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Detta ska uppnås 

dels genom förnybara biodrivmedel och dels genom eldrivna fordon (Naturvårdsverket, 

2012).  

Många EU-länder står inför en rad utmaningar. Högre energipriser, klimatförändringar, ökat 

importberoende och försörjningstrygghet är några av dem. Därav antog EU Mål 2020 

(Energimyndigheten, 2011). 

 20 % av energin ska komma från förnybara energikällor 

 Utsläppen av växthusgaser ska vara 20 % lägre än 1990 

 Energieffektiviteten ska ha ökat med 20 % 

Av Sveriges energianvändning 2012 kom 51 % från förnybara energikällor. Trenden för 

andelen förnybar energi är uppåtgående (Regeringskansliet, 2013). 

5.2. Energistrategi Helsingborg Stad 
Den 28 januari 2009 antog Helsingborgs stads kommunfullmäktige Energistrategi 2035 som 

är en del av kommunens miljöprogram. Helsingborg ska vara i framkant när det gäller miljö- 

och klimatfrågor och visionen lyder: 

”Den energi som används i Helsingborg kommer från uthålliga förnybara energikällor. 

Staden är energineutral i den meningen att tillförseln av förnybar energi från anläggningar 

inom staden motsvarar den mängd energi som staden använder. Energianvändningen är 

effektiv och resurssnål. Samverkan i energifrågorna inom kommunen är god” (Helsingborg 

Stad, 2010, s. 3). 
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Energitillförseln är hållbar och varierad och kommer från anläggningar inom kommunen med 

bränsle hämtad från närområdet. Hållbar energitillförsel är ett signum och kommunen har 

profilerat sig som framsynt inom teknik och nya energikällor (Helsingborg Stad, 2010).  

En anledning till att satsa på lokalproducerad el är att energisystemet blir mindre sårbart. 

Ännu tryggare blir produktionen om även bränslet är från närområdet. Försörjningstrygghet är 

en av hörnpelarna i EU:s energipolitik (Helsingborg Stad, 2010).  

Vägtrafiken ska minska sin användning av fossila bränslen och ersättas av biogas och el. 

Utsläpp av växthusgaser från vägtrafik ska till 2035 minska med 55 % jämfört med 2005 års 

nivå. 2008 var 44 % av bilresorna i Helsingborg kortare än 5km. Ytterligare ett mål är att 

förbindelsespåret stambanenätet – hamnen ska vara elektrifierat till 2015. Stadens 

fordonspark ska vara fossilfri till 2020 (Helsingborg Stad, 2010). 

Ett mål till 2020 är att klimat och energiaspekten ska beaktas vid befintlig och ny bebyggelse. 

Här ska energiformer med minsta möjliga utsläpp av växthusgaser användas. Lågenergihus 

vid all nyproduktion ska också gälla från 2020 (Helsingborg Stad, 2010). 

Målet i kommunen är att till 2035 producera 600 GWh el. Av detta ska 2 GWh komma från 

sol motsvarande 0,33 % med en installerad effekt på 2,5 MW. Ett delmål till 2020 säger att el 

från solceller ska uppgå till 0,5 GWh/år (Helsingborg Stad, 2010) 

5.3. Ekonomiska styrmedel 
För att styra utvecklingen inom energiområdet i Sverige har ekonomiska styrmedel tidigt 

utnyttjats, detta i form av skatter. Dock har målen förändrats över tiden och idag ligger 

intresset mer i marknadsbaserade styrmedel (Energimyndigheten, 2009). 

5.3.1. Investeringsstöd solcellsanläggning 
Regeringen har avsatt 210 miljoner kronor under perioden 2013-2016 till solceller, vilket 

innebär att stödet är rambegränsat. Stödet avser alla typer av solcellssystem som är anslutna 

till nätet. Syftet är dels att bidra till omställningen av energisystemet och dels att bidra till 

utvecklingen i näringslivet i energiteknik (Energimyndigheten, 2014). 

Stödet som ansöks hos Länsstyrelsen är på 35 % av solcellsinstallationens bidragsberättigade 

kostnader. Dessa inkluderar material och arbete. Det maximala stödbeloppet är på 

1,2 miljoner kronor per installation eller 37 000 kr/kW toppeffekt (SFS, 2013). 

Stödet lämnas som ett engångsbidrag för alla typer av solcellssystem som är nätanslutna och 

lämnas endast om det finns medel. Åtgärder ska ha påbörjats 1 juli 2009 och vara slutförda 

senast 31 december 2016. När solcellssystemet har anslutits till elnätet anses åtgärden vara 

slutförd. Åtgärder som inte gäller är de som fått skattereduktion för arbetskostnader, stöd från 

EU eller som fått annat offentligt stöd (SFS, 2013). 

5.3.2. Skattereduktion för mikroproducenter av förnybar el 
April 2012 tillsatte regeringen en utredning om införandet av ett nettodebiteringssystem. 

Detta för att underlätta investeringar i förnybara energikällor för de som kompletterar sin 

elförbrukning med egen produktion. Ett remissförslag ligger nu hos lagrådet: Skattereduktion 

för mikroproduktion av förnybar el. Syftet med detta är att öka intresset i att investera i 

framställning av el för eget bruk och detta från förnybara energikällor. Lagförslagen föreslås 

träda i kraft den 1 juli 2014 (Regeringen, 2014).  

Skattereduktionen riktas till privatpersoner och företag som har anmält sin mikroproduktion 

till nätkoncessionshavaren, har en säkring på högst 100 A och framställer förnybar el i samma 
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anslutningspunkt som de köper in el. För den el som skickas ut på det allmänna elnätet får 

mikroproducenterna göra ett avdrag i sin inkomstdeklaration upp till 30 000 kWh/år vilket 

motsvarar 18 000 kr, det vill säga 0,60 kr/kWh. Dock måste det köpas in minst lika mycket el 

från nätet som det över året matas ut (Regeringen, 2014). 

Vissa tider på året fås ett överskott som i de flesta fall levereras ut på nätet utan ersättning. 

Regeringen vill att en ekonomisk kompensation i form av skatteincitament införs för att 

underlätta sådana investeringar. Nettodebitering är ett sådant sätt där el som levereras till nätet 

kvittas mot det som köps in och skatt skulle då utgå på nettovärdet av elleveranserna. Detta 

strider dock mot mervärdesskattedirektivet. En skattereduktion är därför att föredra som då 

ska vara utformat för att underlätta en investering i förnybara energikällor för egen 

produktion. Elproduktionen som omfattas av skattereduktion beräknas till 38 GWh 

(Regeringen, 2014). 

Skattereduktionen av 0,60 kr/kWh för årets överskottsel från solceller görs i 

inkomstdeklarationen. Det är nätkoncessionshavaren som är ansvarig för att mäta och lämna 

uppgifter om levererad el föregående kalenderår och med dessa förtryckta uppgifter ska den 

som deklarerar enkelt kunna godkänna de förtryckta uppgifterna. Solcellsägaren får sedan 

tillbaka detta belopp genom en skattereduktion på föregående års inbetalda skatt (Regeringen, 

2014).  

Remissen säger också att det elhandelsbolag som levererar el till mikroproducent även är 

skyldig att ta emot överskottselen från anläggningen. Dock kan mikroproducenten välja annat 

elhandelsbolag att leverera överskottselen till (Regeringen, 2014). 

För nätkoncessionshavaren beräknas skattereduktionen ge en engångskostnad i form av       

IT-system och administrativ hantering av nya anslutningar. Årlig kostnad är administration 

för kontrolluppgifter till skatteverket (Regeringen, 2014).  

En risk finns att en skattereduktion kommer att störa elcertifikatsystemet. Detta kommer 

regeringen följa upp. Likaså kommer skattereduktionen följas upp två år efter införandet för 

utvärdering (Regeringen, 2014). 

5.3.3. Elcertifikat 
Det är främst producenter av förnybar el, elintensiv industri, elleverantörer och vissa 

elanvändare som berörs av elcertifikatsystemet. Viss vattenkraft, vissa biobränslen, solenergi, 

geotermisk energi, vindkraft, vågenergi och torv i kraftvärmeverk har rätt att tilldelas 

elcertifikat. Systemet syftar till att på ett kostnadseffektivt sätt öka produktionen av förnybar 

el. Sedan den 1 januari 2012 har Sverige en gemensam elcertifikatmarknad med Norge vilket 

medför en ökad förnybar elproduktion (Energimyndigheten, 2013c). Systemet med 

elcertifikat regleras i lag 2011:1200. 

Grundprincipen för elcertifikatssystemet är att producenterna får ett elcertifikat av staten för 

varje producerad MWh i längst 15 år. Dessa elcertifikat har elhandelsföretagen skyldighet att 

införskaffa i förhållande till elförsäljning, så kallad kvotplikt. På så vis får producenterna en 

extra inkomst och därigenom ökar intresset av att sälja förnybar el (Energimyndigheten, 

2013d). Av de som sålde el från solceller 2012 var det 10 %, 123 stycken, som tillämpade 

elcertifikat (Lindahl J. , 2013).  

För att kunna handla med elcertifikat ska ett godkännande om tilldelning fås från 

Energimyndigheten. Till detta krävs också ett konto vilket öppnas hos Cesar som är Svenska 

kraftnäts system för kontoföring av elcertifikat. Varje anläggning med eget anläggnings-ID 
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upprättar konto (Energimyndigheten, 2013b).  

Elcertifikaten prissätts på marknad enligt utbud och efterfrågan. Genomsnittliga priset för 

elcertifikat 2013 var 200,41 SEK/MWh (Energimyndigheten, 2014c). Från detta dras två 

kostnader: kontoavgift på 0,07 kr/certifikat och 100 kr/registrering varje gång Svenska 

kraftnäts tjänster används. En sådan tjänst kan vara när elcertifikat ska överföras till köpare. 

(Cesar, 2014).  

5.4. Administrativa styrmedel 
Sverige ska följa de regler EU:s institutioner beslutar om, annars kan landet dras inför       

EU-domstolen. En EU-förordning som har trätt i kraft gäller direkt i svensk lagstiftning. 

Däremot är direktiv ingen lag utan mål för lagstiftning (Sveriges Riksdag, 2013). 

5.4.1. Ellagen 
Det är i ellagen (1997:857) som elnätsföretagets och elproducentens skyldigheter och 

rättigheter regleras. I denna framgår att den som har nätkoncession är skyldig att ansluta en 

elanläggning om inte särskilda skäl föreligger. En elanvändare som över året använder mer el 

än vad som levereras till nätet betalar inte någon inmatningsavgift. Detta gäller om 

anläggningens effekt är max 43,5 kW och om säkringsabonnemanget är högst 63 A 

(Regeringskansliets rättsdatabaser, 2014).  

Vad som också regleras i lag är ersättning för uteblivna nätförluster, så kallad nätnytta. Detta 

ska dels motsvara nätkoncessionshavarens uteblivna avgifter för de energiförluster som 

annars uppstår i nätet då den ska transporteras längre sträckor, dels värdet av att avgift till 

nästa nätkoncessionshavare blir lägre (Regeringskansliets rättsdatabaser, 2014). 

Öresundskraft ersätter sina kunder med 0,05 kr/kWh solel (Öresundskraft, 2013b). 

Installationen av anläggningen måste göras av en behörig elinstallatör, detta då det är 

elnätsföretaget som ansvarar för elsäkerhet och elleveransens kvalité. Det kan uppkomma 

spänningsvariationer i elnätet vid anslutning av mikroproduktion, vilket resulterar i att nätet 

måste dimensioneras annorlunda än ett nät där enbart uttagskunder finns. Eventuellt måste 

också byte av elmätare göras. Detta på grund av att det finns elmätare som inte tar hänsyn till 

riktningen på elen vilket resulterar i att anläggningsinnehavaren får betala för den el som 

produktionsanläggningen levererar ut på nätet (Svensk Energi, 2011). 

5.4.2. BBR – Näranollenergibyggnader till 2020 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU säger att alla nya byggnader ska vara 

näranollenergibyggnader till 2020-12-31. Utifrån detta har boverket tagit fram byggregler för 

att byggnader ska vara så energieffektiva som möjligt, Boverkets byggregler (BBR).  

En del av BBR gäller sol. Byggnader får enligt BBR tillgodoräkna sig den energi som hämtas 

från en solanläggning som placeras på huvudbyggnad, uthus eller på byggnadens tomt. Den el 

som produceras från solceller reducerar byggnadens specifika energianvändning med högst 

den mängd som byggnaden kan använda. Med byggnadens specifika energianvändning avses 

energi/Atemp vilket mäts i kWh/m2 där byggnadens energianvändning är den energi som huset 

behöver under ett år. Uppvärmning, tappvarmvatten, fläktar, pumpar och fast belysning är 

sådant som räknas till byggnadens energianvändning, däremot ingår inte hushållsenergi 

(Boverket, 2013).  

I klimatzon 3 får den specifika energianvändningen max uppgå till 90 kWh/m2, Atemp. Värms 

bostaden med el är denna istället 55 kWh/m2, Atemp (Boverket, 2013). 2012 var 70 % av 

installerade solceller i världen installerade på byggnader (IEA-PVPS, 2013).  
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5.4.3. Energieffektiviseringsdirektivet 
Ett av de EU direktiv som påverkar rapportens mål är energieffektiviseringsdirektivet 

2012/27/EU. Detta är ett administrativt styrmedel som fastställer ett gemensamt ramverk som 

syftar till att främja energieffektivitet inom EU. Detta för att EU ska nå målet 2020 om 20 % 

ökad energieffektivisering till år 2020 (EU, 2012). 

Direktivet är ännu inte införlivat i svensk lagstiftning, men Sveriges regering kommer     

2014-02-25 att lägga sin proposition som riksdagen får ta ställning till (EU, 2012). 

5.5. Forskning 
I det globala förnybara energisystemet kan energi direkt från solen bli en viktig komponent på 

lång sikt. Även behovet av förnybara bränslen, då Sverige har satt upp mål om en fossil 

oberoende fordonsflotta till 2030. Behovet av kostnadseffektiva lösningar och 

materialutveckling ökar, därav vikten av forskning inom dessa områden (Energimyndigheten, 

2012b). Här följer något om hur forskning inom solceller bedrivs idag. 

5.5.1. Energimyndigheten 
Olika typer av solceller exempelvis tunnfilmssolceller, solceller av nanotrådar, är under 

utveckling med stöd av Energimyndigheten. De stödjer även utveckling och forskning för att 

utveckla effektiva komponenter, förutom själva solcellen (Energimyndigheten, 2012b). 

Energimyndigheten har genom propositionen (2012/13:21) fått i uppdrag från regeringen att 

fördela ungefär 1,3 miljarder i stöd per år på forskning och innovation. Detta för att bidra till 

ett långsiktigt hållbart energisystem i Sverige (Energimyndigheten, 2012). 

En pågående forskning är el och bränsle från solen 2013-2016. Forskningsprogrammets mål 

är att skapa möjligheter för en ökad användning av solenergi såväl i det svenska som i det 

globala energisystemet. Detta genom att utveckla tekniker inom solceller, termisk solel och 

solbränslen. Forskningen beträffande solceller ska innebära att minska kostnaden per 

producerad kWh el, dvs. öka verkningsgraden, öka livslängden samt sänka kostnaden på 

solcellerna. Detta gäller både förbättring av konventionella kiselceller såväl som nyare typer 

av solceller (Energimyndigheten, 2012b). 

En annan pågående forskning är SolEl-programmet 2013-2017 som finansieras av 

Energimyndigheten, kommuner, elföretag, bygg- och fastighetsbranschen samt elindustrin. 

Programmet är riktat mot teknisk och samhällsvetenskaplig forskning för att främja solcells 

etablering i Sverige. Detta genom att ge ett betydande bidrag till den svenska elförsörjningen, 

vilket leder till lägre elpris och dessutom klimat- och miljövinster. Denna konkurrenskraftiga 

teknik ger även stora mervärden för användaren (Energimyndigheten, 2013). 

5.5.2. Nya sorters solceller 
Forskarvärlden letar efter nya typer av solceller samt billigare material. Detta då kisel, som de 

vanligaste solpanelerna består av, både är dyr och energikrävande att framställa. 

Ett exempel är forskare från Lunds universitet som tittar på lösningar om hur ljus omvandlas 

till elström i solceller gjorda av plast (grätzelceller, nanotrådar). Detta då det kan vara en 

möjlighet att producera billig elektricitet för storskalig användning. Tidigare har det inte 

funnits kunskap om hur ljusenergi omvandlas till el i plastsolcellen och en optimering av 

solceller har därför inte gjorts (Lunds Universitet, 2013).  

Flera olika forskningsprogram bedrivs i Sverige vilka finns att läsa om i Lindahls rapport 

(Lindahl J. , 2013). 
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6. Öresundskrafts potential för solceller 
Nedan följer rapportens resultat som är relaterat till energibolaget Öresundskraft verksamt i 

nordvästra Skåne.  

6.1. Geografisk avgränsning 
Öresundskraft AB:s täckningsområde är 

Helsingborg, Bjuv och Ängelholm 

motsvarande omringat område med blå 

färg i Figur 8. Angränsande energibolag är 

mot söder och öster E.ON Sverige AB. 

Mot norr angränsar Höganäs Energi, Bjäre 

Kraft och Södra Hallands Kraft. I Tabell 2 

samlas de angränsande bolagens aktuella 

paketlösningar och elavtal. 

E.ON Sverige AB erbjuder ett 

solcellspaket i fyra storlekar (E.ON, 

2014). De köper överskottsel för spotpris 

minus 4 öre (E.ON., 2014b).  

Höganäs energi är idag enbart nätbolag. 

De har ingen samarbetspartner vad gäller 

solceller  och har inga avtal mot kunder att 

erbjuda (Höganäs energi, 2014). 

Bjäre Kraft är nätägare och deras elhandel 

är via delägda Bixia. Även paketlösning 

hänvisas till Bixia (Bjäre Kraft, 2014).   

Södra Hallands Kraft (SHK) är också 

delägare i Bixia och hänvisar i dagsläget 

till deras erbjudande. Men de är igång 

med att utveckla egen paketlösning och eget elavtal för kundens överskottsel (SHK, 2014).  

Bixia erbjuder paket från 5 till 15 kW via samarbete med Nordic Solar AB. Överskottsel 

köper de in för timspotpris oavsett om mikroproducenten har elavtal med dem eller inte 

(Bixia, 2014). 

Tabell 2: Angränsande energibolags solcellserbjudande. 

 Paketlösning Elavtal 

Öresundskraft - 1 kr/kWh 

E.ON Sverige AB 1,6 – 9,0 kW Spotpris minus 4 öre 

Höganäs energi - - 

Södra Hallands Kraft Under utveckling Under utveckling 

Bjäre Kraft Hänvisar till Bixia Hänvisar till Bixia 

Bixia 5 – 15 kW Spotpris  

 

Figur 8: Öresundskrafts angränsande energibolag. Kartkälla: 

Öresundskraft. 
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6.2. Miljö 
Sol är en förnybar energikälla och en oändlig resurs. Men för att kunna omvandla denna 

energi till el krävs solceller som under dess livstid har en påverkan på miljön.  

6.2.1. Solcellers miljöpåverkan 
Solcellens miljöpåverkan avseende utsläpp av växthusgaser kan delas upp i fyra olika steg. 

Framställning är den första där materialutvinning ingår liksom olja- och gasanvändning som 

krävs vid tillverkning. I konstruktion räknas leverans och montering. Till användning räknas 

underhåll som rengöring eller byte av del. Sist är avveckling där materialet går att återvinna 

och får därför en negativ påverkan av växthusgaser. Fördelning framgår i Figur 9 (Nugent & 

Sovacool, 2014). 

 

Figur 9: Solcellers utsläpp av växthusgaser i de olika leden. Datakälla: (Nugent & Sovacool, 2014). 

Växthusgaspåverkan från solceller beräknas till 50 g CO2-e/kWh. En viss variation finns 

mellan olika typer där solceller av kisel ger ett medelvärde på 55,3 g CO2-e/kWh och tunnfilm 

20,9 g CO2-e/kWh (Nugent & Sovacool, 2014). En jämförelse av olika el-källors 

växthusgaspåverkan åskådliggörs i Figur 10. 

 

Figur 10: Solcellers koldioxidutsläpp jämfört med andra el-källor. Datakälla: (Nugent & Sovacool, 2014). 

6.2.2. Återvinning solceller 
Solcellers livslängd förväntas vara 25- 40 år och då solceller etablerats först under senare år 

väntas en etablerad återvinning först runt år 2020. Återvinning väntas växa till att år 2035 

uppnå 1 miljon ton avfall. Genom återvinning minskar avfallet samtidigt som energi och 

utsläpp i produktionen minskar. Halvledarmaterial (t ex kisel), glas och metaller är sådana 
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material som kräver mycket energi och utsläpp av föroreningar vid framställning (IEA-PVPS, 

2013). Hur uttjänta solceller ska hanteras regleras i direktivet Waste Electrical and Electronic 

Equipment (WEEE). 

6.2.3. Solcellers miljöpåverkan kontra Öresundskrafts kvalitets- och miljöpolicy 
I Tabell 3 visas utdrag från Öresundskrafts kvalitet- och miljöpolicy samt hur solceller 

stämmer överens med dessa.  

Tabell 3: Öresundskrafts kvalitets- och miljöpolicy relaterat till solceller. 

Utdrag från policy Solcellers funktion 

Kvalitetspolicy:  

En kontinuerlig ökning av energi 

från förnyelsebara energikällor 

El producerad från solceller använder sig av förnybar 

energikälla: solen. 

Miljöpolicy:  

Minsta möjliga påverkan på 

omgivning. 

Solceller är ljudlösa och utan emissioner vid drift.  

Genom ständiga förbättringar 

minska påverkan på miljön. 

Solceller har högre utsläpp av växthusgaser än biomassa 

men är fortfarande på en väldigt låg nivå, se Figur 10.  

Miljölagar som lägsta nivå för 

miljöarbete 

Med en växande andel solceller ställs krav på en 

fungerande återvinning. 

Rationellt utnyttjande av 

energiråvaror. 

Under årets soltimmar är sol en oändlig resurs. 

Reducering av utsläpp av skadliga 

ämnen.  

Under drift är utsläppen minimala. 

Reducering av avfallsmängder och 

ökad återvinning. 

Efterhand som solceller är förbrukade måste 

hanteringen av återvinning tas i beaktande. Figur 10 

visar vinsten i återvinning.  

 

6.3. Ekonomisk analys av tre olika mikroproducenter 
För att en policy ska kunna relateras till kunder görs beräkningar för tre olika typhus: villa 

med fjärrvärme, villa med värmepump och eluppvärmd villa. Med detta ges en bild av 

typhusens lönsamhet ur tre olika aspekter: lönsamhet på grund av minskad kostnad för inköpt 

el, lönsamhet med hänsyn tagen till ränta enligt nuvärdesmetoden och efter hur många år 

anläggningen blir lönsam. Med nyckeltal ges en överskådlig sammanställning på ekonomin. 

Då priset på solceller har en kraftig utveckling ges först en närmare inblick i denna.  

6.3.1. Solcellers prisutveckling 
Marknaden för solceller i Sverige fortsätter öka, detta med sjunkande priser, ökad konkurrens 

och ökat intresse. 2013 kostade ett nyckelfärdigt solcellssystem för villa 16 kr/W exklusive 

moms vilket motsvarar en fjärdedel av priset 2010 (Lindahl J. , 2014). Solcellsmodulers 

prisutveckling för villa visas i Figur 11, detta i relation till motsvarande prisutveckling för 
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kommersiella system. Prisskillnaden mellan dessa idag är mycket liten efter en kraftig 

prisnedgång på grund av billigare moduler och större konkurrens. 

 

Figur 11: Prisutveckling för nyckelfärdiga solcellssystem i Sverige, exklusive moms. Datakälla: (Lindahl J. , 2014) 

Solens energi är gratis och el från solceller har därför inga marginalkostnader. Risk finns 

däremot att spotpriserna sjunker, inkomsterna och lönsamheten för anläggningen minskar och 

med det också möjligheten att få tillbaka insatt kapital (Europa Kommissionen, 2011). Gratis i 

inköp är inte diesel och med solcellers sjunkande kostnadsutveckling kan solcellssystem i 

vissa fall producera el billigare än vad en dieselgenerator gör idag. Dock är inte 

solcellssystem fullt konkurrenskraftiga och stödsystem är därför ännu av vikt (IEA-PVPS, 

2013). 

6.3.2. Lönsamhet 
Beräkningar för solceller har gjorts hos tre olika typer av mikroproducenter: Villa med 

fjärrvärme, Villa med värmepump och Eluppvärmd villa. I alla tre fallen antas 

skattereduktionen gå igenom. Däremot omfattas inte beräkningar av elcertifikat, detta med 

hänvisning till Lindahls (2013) studie som visar att enbart 10 % av solcellsägare 2012 

tillämpade elcertifikat. 

Beräkningarna är också gjorda utifrån två olika priser för den överskottsel som levereras till 

nätet. En av priserna är satt till 1,65 kr/kWh vilken utgår ifrån Öresundskrafts ersättning på 

idag 1,00 kr/kWh . Det andra priset utgår ifrån att Öresundskraft sätter en ny policy med 

dynamisk ersättning där kunden ges 0,42 kr/kWh. Ersättningen tillsammans med nätnytta och 

skattereduktion motsvarar då inköpspriset på el 1,07 kr/kWh. Ingen hänsyn tas till inflation. 

Fjärrvärmepris, elpris och nätnytta är hämtat från Öresundskraft, se bilaga 2. Elpriset har 

antagits vara ett fast elpris på 3 år, enkeltariff.  

Tabell 4: Använda fjärrvärmepris, elpris, nätnytta samt skattereduktion. 

Fjärrvärmepris 

[kr/kWh] 

Elpris 

[kr/kWh] 

Nätnytta 

[kr/kWh] 

Skattereduktion 

[kr/kWh] 

0,88  1,07  0,05  0,60  

   

Verkningsgraden som används avser polykristallina solceller (IEA-PVPS, 2013). Enligt 

energilån, Swedbank, antas en kapitalränta och därmed fås nuvärdesfaktor (NuvSf) och 
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annuitetsfaktor. Återbetalningstiden sätts till 20 år, detta då anläggningen ska vara avbetalad 

inom solcellens livslängd. Pris på solcellsanläggning sätts till 20 kr/W inklusive moms enligt 

Figur 11, nätanslutet solcellssystem för villa. Dessa sammanställs i Tabell 5. 

Tabell 5: Använda värden vid beräkningar 

Verkningsgrad 

[%] 

Livslängd på solceller 

[år] 

 

Kapitalränta 

[%] 

NuvSf 

 

Annuitetsfaktor Modulpris inkl. 

moms [kr/W] 

15,5  20  5,35  12,1005 0,08264 20 

 

Det har även tagits hänsyn till solinstrålningen under ett år i Helsingborg, 1 290 kWh. Denna 

varierar under årets månader vilket framgår i Figur 12. 

 

Figur 12: Solenergins procentuella fördelning över året på en yta vinklad 35° mot söder beläget i Helsingborg. 

Datakälla: (PVGIS, 2014). 

Energianvändning till en villa varierar beroende på storlek, byggnadsår och antal boende. Vid 

beräkningar uppskattas den årliga energianvändningen till 25 000 kWh/år. Denna fördelas till 

värme 15 000 kWh/år, tappvarmvatten 5 000 kWh/år och hushållsel 5 000 kWh/år (Boverket, 

2007).   

Ytan på solcellsanläggningen beräknas till 32 m2 för ett hushåll med en elanvändning på 

5 000 kWh/år. Detta då det för en mikroproducent inte får produceras mer än vad 

elanvändningen är över året. De andra typerna av mikroproducenters yta av 

solcellsanläggning baseras på att en vanlig villas tillgängliga takyta vilket begränsas till 

60 m2. 

Elproduktion från solceller i de tre olika typhusen redogörs i Tabell 6 tillsammans med deras 

årliga elanvändning och kostnaden för solcellsanläggning. Då solceller sommartid ger en 

överproduktion som vintertid måste köpas tillbaka framgår också dessa värden i Tabell 6.  

2,2

3,8

9,0

12,6

13,8 13,7 13,6

12,1

9,5

5,8

2,5
1,4

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

So
lin

st
rå

ln
in

g 
ö

ve
r 

år
e

t 
[%

]



25 

 

Tabell 6: Tre olika mikroproducenters elproduktion från solceller samt pris för dessa. Beräkningar i bilaga 6. 

 Fjärrvärme Värmepump Eluppvärmning 

Elanvändning [kWh] 5 000 11 667 25 000 

Yta solcellsanläggning 

[m2] 

32 60 60 

Beräknad årsproduktion 

från solceller[kWh] 

5 119  9 598 9 597 

Pris solcellsanläggning 

exkl. bidrag [kr] 

113 749 213 280 213 280 

Pris solcellsanläggning 

inkl. bidrag [kr] 

73 937 138 632 138 632 

Överskottsel sommartid 

att sälja [kWh/år] 

1 398 3 583 1 773 

El att köpa över året 

[kWh/år] 

1 280 5 653 17 175 

 

Besparingen i att installera solceller 

ligger främst i den el som kan 

konsumeras direkt. Men beroende på hur 

avtalet ser ut för såld överskottsel kan 

vinsten bli större än så.  

Besparingen visar sig vara störst för 

värmepumpar vid ersättning på 

1,65 kr/kWh såld överskottsel, se Figur 

13. Detta är resultatet av att mer el kan 

säljas sommartid och i jämförelsen är det 

mer lönsamt för innehavaren att sälja el 

än att använda elen själv. Orange staplar 

blir lika i de tre exemplen eftersom det 

räknas på samma pris för köpt och såld 

el. 

Lönsamhet beräknas med nuvärdesmetoden och redovisas i Figur 14. En investering enligt 

nuvärdesmetoden är lönsam om den minst ger tillbaka det satsade kapitalet inklusive 

kalkylräntan.  
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Figur 13: Besparingar per år hos tre olika mikroproducenter 

vid ersättning av köpt el för 1,65 kr/kWh och 1,07 kr/kWh, se 

bilaga 6. 
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En lönsamhet enligt nuvärdesmetoden gäller för mikroproducent med fjärrvärme eller 

värmepump, detta om bidrag beviljas, om ersättningen för överskottsel fortsätter som idag på 

1 kr/kWh och om skattereduktionen träder i kraft. Om Öresundskraft ändrar ersättningen till 

dynamiskt pris som följer marknadspriset för el blir det ingen lönsamheten. Utan bidag är det 

ingen anläggning som blir lönsam, se Figur 14.  

 

Figur 14: Lönsamhet enligt nuvärdesmetoden hos tre olika mikroproducenter, se bilaga 6. 

6.3.3. Nyckeltal 
Tre nyckeltal räknas fram: break even, pris för el producerad från sol och kvot såld el/köpt el. 

Dessa sammanställs i Tabell 7. 

För att uppnå ett break even där det börjar löna sig att investera i solceller måste investeringen 

göras på ett visst antal år. Vid en break even är intäkterna och kostnaderna lika stora, vilket 

visar vilken volym som måste uppnås för att alla kostnader ska vara täckta. Med detta fås en 

tidshorisont för när investeringen blir lönsam. 

Figur 15 visar vid vilket år det börjar bli 

lönsamt för tre olika mikroproducenter. 

Beräkningarna är gjorda med hänsyn till 

att solcellsbidrag blir beviljat.  

Lönsamheten uppkommer fortast för 

mikroproducent med värmepump och 

ersättning 1,65 kr/kWh där är 

anläggningen betald efter 17,6 år. Om 

Öresundskraft ändrar ersättningen för 

överskottsel till ett dynamiskt pris på 1,07 

kr/kWh är anläggningen betald först efter 

24,6 år. 

 

 

 

El producerad från solceller kostar med solcellsbidrag 1,19 kr/kWh och utan solcellsbidrag 

1,84 kr/kWh, se bilaga 6. Detta vid en produktion av 160 kWh/m2, se bilaga 5.  
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Genom att sätta priset för såld el i relation till priset för köpt el fås en kvot som visar hur nära 

dessa elpriser är varandra. Då kvoten är >1 blir det för kunden mer lönsamt att sälja sin 

elproduktion, då kvoten är < 1 blir det för kunden mer lönsamt att använda elen själv. 

Tabell 7: Nyckeltal avseende solceller, se bilaga 6. 

 Nyckeltal solelspris och kvot Värde 

Break Even, dynamiskt pris [år] 24,6 

El från solceller, utan solcellsstöd [kr/kWh] 1,84  

El från solceller, med solcellsstöd [kr/kWh] 

Kvot för såld el 1,65 kr/kWh 

Kvot för såld el 1,07 kr/kWh 

1,19  

1,54 

1,00 

 

6.4. Enkätundersökning 
Med en svarsfrekvens på 78 % kom 28 svar i retur efter att 36 enkäter skickats ut till 

Öresundskrafts befintliga solcellsinnehavare. Tio frågor ställdes och utdrag från de frågor som 

besvarades presenteras i diagrammen som följer. Kundenkät i sin helhet finns i bilaga 3. 

Utifrån detta har material tagits fram för att öka kvalitén i bemötande mot kund, detta i form 

av broschyr och solcellskalkylator. Kalkylatorn har två utformningar: en riktad till 

Öresundskrafts handläggare av solceller och en till Öresundskrafts hemsida riktad mot kund. 

Dessa finns att ta del av i bilaga 7, 8 och 9. 

I enkätfrågan i Figur 16 svarade flertalet med mer än ett alternativ. Främsta anledning till att 

installera solceller var av miljö- och klimatintresse. Under ”annat” svarades att de ville 

minska elräkningen samt främja hållbar utveckling. I de fall där installation av 

solcellsanläggningar har skett under år 2013 har omräkningar gjorts efter de procentuella 

värdena i Figur 12. 

 

Figur 16: Sammanställning av enkätfråga; Anledningen/anledningarna till att jag installerade solceller. 
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Kundenkäten visar att 35,5 % av 

producerad el från solcells- 

anläggning är överskott som kan säljas 

till nätet. Detta även om anläggningen 

är dimensionerad efter att kunden är 

mikroproducent med en installerad 

effekt som inte överskrider årsbehovet 

av el. Överskottet ligger i att solceller 

har en större produktion sommartid 

som sedan får köpas tillbaka från nätet 

vintertid. Detta presenteras i Figur 17. 

 

I Figur 18 redogörs för kundernas 

angivna installerade effekt jämfört 

med Öresundskrafts uppgifter för 

samma kunder. Skillnaden är 8,7 % 

och en anledning till det kan vara att 

kunden har lämnat fel uppgifter, 

antingen vid anmälan vid installation 

eller i enkät. En annan orsak kan vara 

att kunden efter anmälan har valt att 

installera en större anläggning än det 

först var tänkt.  

För att få en uppfattning om intresse 

ligger i att producera el för eget bruk 

eller för att leverera till nätet ställdes 

frågan vilket som är viktigast. Svaret 

blev att i första hand använda el för 

eget bruk, se Figur 19, vilket stämmer 

med att vara mikroproducent. I 

enkäten fanns möjlighet att välja båda 

alternativen. 
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Figur 19: Sammanställning av enkätfråga; Vad är viktigast, att 

använda elen själv eller att producera el för försäljning. 

Figur 17: Sammanställning av enkätfråga: Hur mycket el 

producerade min anläggning 2013 och hur mycket av detta sålde 

jag? 

Figur 18: Sammanställning av enkätfråga: Installerad effekt. 

Denna i jämförelse med Öresundskrafts data. 
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Vissa av enkätfrågorna var öppna frågor vilket innebar att det var egenhändigt skrivna svar. 

Tabell 8 visar ett urval av dessa. 

Tabell 8: Utdrag från svar av enkätundersökningens öppna frågor, bilaga 4. 

Kontakten med 

Öresundskraft har varit 

Detta skulle jag önska var 

bättre 

Detta tyckte jag var bra 

Bra, entusiastiska, trevliga Anställa fler folk med 

kompetens 

Ny elmätare 

Utmärkt  Mer lättläst faktura Att Öresundskraft stödjer 

solelsproducenter 

Jag är mycket nöjd Information om att man 

måste skriva avtal för att få 

ersättning för överskottsel 

Tillmötesgående personal 

 

6.5. Prognos   
Helsingborgs kommun är till ytan 346 km2 (Helsingborg Stad, 2013) och dess solinstrålning 

är 1290 kWh/m2 (PVGIS, 2014). Detta innebär en total solinstrålning på 446 TWh/år. Av 

Helsingborgs kommuns hela energianvändning av el, värme och transporter från basåret 2005 

på 4,6 TWh (Helsingborg Stad, 2010) motsvarar detta solinstrålningen på 1 % av kommunens 

totala yta. För uträkning se bilaga 6. 

6.5.1. Styrmedlens påverkan för solceller 
Om inga politiska stimulanser ges, räknar EPIA med att nyinstallerade solceller i Europa 

kommer att öka med 77 % från 2012 till 2017. Med politiska styrmedel är denna siffra istället 

beräknad till 156 %. För Helsingborg skulle samma prognos, beräknad från 2013 års nivå, 

innebära att nyinstallerade solceller till år 2017 når 1 MW utan politiska styrmedel och 

1,5 MW med politiska styrmedel. Ökningen är då ca 20 % per år. Prognostiserad utveckling 

åskådliggörs i Figur 20 tillsammans med Helsingborgs Stads målsättning till 2020 och till 

2035, se avsnitt 5.2. Helsingborgs mål innebär att installerade solceller ökar 4,5 gånger från 

2020 till 2035 med en genomsnittlig ökningstakt på 10,5 % per år. Med en trendkurva visar 

prognosen att målet på 2,5 MW kommer uppnås år 2020. 

 

Figur 20: Styrmedels inverkan i Helsingborgs prognostiserade solcellsinstallation. Datakälla: (EPIA 2012) samt 

(Helsingborg Stad, 2010). 
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2013 fördelades 32,6 miljoner kr till Skåne (Energimyndigheten, 2013e) . I Helsingborg bor 

10,5 % av Skånes befolkning (Region Skåne, 2013) vilket då ger ett ungefärligt värde på att 

3,42 miljoner kr tilldelades Helsingborg. Med ett pris på 16 kr/W skulle detta omräknat 

innebära att 0,49MW installerades i Helsingborg med stöd av solcellsbidraget detta år. 

6.5.2. Byggnadsintegrerade solcellers potential 
I Defaix et al. (2012) studie på solcellers tekniska elproduktionspotential på 

byggnadsintegrerade solceller gjordes beräkningen genom att använda PVGIS tillsammans 

med lämpliga tak och fasadytor, detta fördelat på kristallina solceller till tak och 

tunnfilmsceller till väggar. I Sverige visade det sig att potentialen för byggnadsintegrerade 

solceller till 2030 är 11 %. Detta skulle motsvara en elproduktion på knappt 16 TWh fördelat 

på ca ¾ kristallina solceller och ¼ tunnfilmsceller (Defaix, van Sark, Worrell, & de Visser, 

2012). 

Helsingborgs elanvändning 2035 beräknas till 1 126 GWh (Energistrategi 2035). 11 % skulle 

innebära att potentialen för solel år 2035 är 124 GWh och omräknat till effekt skulle den 

installerade solcellseffekten då kunna uppnå 138 MW baserat på 900 kWh/kW. 

6.5.3. Helsingborg  
2012 var Öresundskrafts elproduktion 

262 GWh. Av detta var 0,004 GWh el 

från sol vilket motsvarar 0,0015 %,  

Figur 21.  

Ett mål på installerad solcellseffekt i 

Helsingborg 2035 är satt till 2,5 MW. 

För att solcellsbyggnation ska komma 

igång finns ett delmål som säger att 

solceller ska leverera minst 0,5 GWh/år 

2020. (Helsingborg Stad, 2010). I 

februari 2014 var 45 anläggningar 

anslutna till nätet med en total effekt på 

702 kW (Johnson, 2014). Omräknat till 

energi levererar dessa 0,63 GWh/år, detta 

med värde 900 kWh/kW. Således är målet för 2020 uppnått. Värdena sätts i relation till 

varandra i Tabell 9. 

Tabell 9: Sammanställning för solceller i Helsingborg. 

Solceller i Helsingborg MW GWh/år 

Total solinstrålning Helsingborg  446000 

Elproduktion Öresundskraft 2012  262 

Solcellers potential på Helsingborgs befintliga byggnader 138 124 

Installerade solceller i Helsingborg fram till 2014-02 0,70 0,63 

Nyinstallerad effekt efter solcellsbidrag i Helsingborg 2013 0,49 0,44 

Mål för solceller i Helsingborg 2020 0,56 0,5 

Mål för solceller i Helsingborg 2035 2,5 2,3 
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Figur 21: Fördelning av tillfört bränsle till Öresundskrafts 

elproduktion 2012. Datakälla: (Öresundskraft, 2012). 
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7. Diskussion 
Solel kommer att vara en del i pusslet att uppnå ett hållbart samhälle; i världen, i Sverige och 

lokalt i Helsingborg. Även om den största marknaden idag finns i Tyskland finns det flera 

aspekter som talar för en god utveckling framöver även i Sverige. 

I Sverige är solceller med sina 43,1 MW en försumbar andel av den totala installerade 

effekten. En blygsam andel som bara kan röra sig i en riktning - uppåt! Vid en blick ut i 

Europa är utvecklingen tydlig och EPIA (2012) visar att med de rätta politiska styrmedlen kan 

solceller i Europa uppnå en installerad effekt på 180 GW till 2017. Där är det intressant att 

titta närmare på Tyskland som har den kraftigaste utvecklingen med en idag installerad effekt 

på 398 W/invånare. Med Sveriges 2 W/invånare finns då uppenbarligen en potential när 

solinstrålningen i södra Sverige motsvarar den i Tyskland. Att solceller har en potential 

globalt som i Sverige är också något som stöds av SolEl-programmet (2013). 

Helsingborg: 

Det förvånar att Helsingborg Stad har satt ett så blygsamt mål på el från solceller som 0,3 % 

till 2035. I Energistrategi 2035 (2010) står att kommunen senast 2012 ska veta vilken 

potentialen är för förnybar energi i kommunen. Efter samtal med miljöförvaltningen i 

Helsingborg, Marie Louise Berg, är inte någon sådan gjord och de kan inte heller lämna 

någon förklaring till varför. Detta tyder på att målsättningen inte är underbyggd och vi 

ifrågasätter om någon hänsyn till solcellens faktiska potential har tagits. 

En blygsam andel men ändå ett bättre utfall än övriga Sverige. Med Helsingborgs 

invånarantal på 132 000 och en installerad effekt på 2 W/person i Sverige skulle Helsingborg 

stå för 0,26 MW och är därmed i framkant med idag 0,70 MW installerad effekt.  

Detta är baserat på data från Öresundskraft men enkätundersökningen visar på en högre 

installerad effekt än vad kunden från början uppgett. Därför är kundens verkliga installerade 

effekt med all sannolikhet högre och därmed också Helsingborgs mål uppnått med råge. Vi 

ser här ett problem i att följa utvecklingen av solceller då det inte finns pålitlig data. 

För byggnaders energianvändning kommer el producerad från solceller med all sannolikhet 

bli viktig med allt strängare krav från BBR. Eftersom innehavaren i första hand använder 

producerad el för eget bruk minskar husets totala energianvändning vilket stämmer väl 

överens med EU:s energieffektiviseringsdirektiv som innebär 20 % minskad 

primärenergianvändning till 2020 (EU, 2012). Användningen av solceller får med detta 

ytterligare en dimension nämligen som besparingspotential. Detta sätt att se på solcellers 

potential kommer enl. IEA påverka användningen av solcellsanläggningar så fort 

konkurrenskraften har stärkts, särskilt med åtanke att 70 % av solceller idag installeras på 

byggnader (IEA-PVPS, 2013). 

En solcellsanläggning på 32 m2 ger ungefär 5 119 kWh och om villan använder fjärrvärme 

kan 3 839 kWh användas direkt och tillgodoräknas i BBR. Detta hjälper Helsingborgs 

kommun att uppnå krav som ställs av BBR med en minskad energianvändning med 30 % till 

2035, detta då direktanvänd el från solceller inte räknas in i husets totala energianvändning. 

Att få ner byggnaders inköp av energi genom att installera solceller är också ett vägval i 

Naturvårdsverkets Färdplan (Naturvårdsverket, 2012). 

Miljö: 

Solceller är bland det bästa valet när hänsyn tas till växthusgaser. Inte bara under 

framställningen är den låg utan också under dess livstid vilket framgår i Nugent & Sovacool 
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(2014). Solkraft ser också Naturvårdsverket som en del att nå ett samhälle utan nettoutsläpp 

av växthusgaser (Naturvårdsverket, 2012).  

Ytterligare vinst är att solceller kan integreras på befintliga byggnader. Länsstyrelsen i Skåne 

(2013) menar att det är konkurrens om markanvändningen och en energiomställning till 

förnybar energi som tar det öppna landskapet i anspråk måste först betänkas noggrant. Här ser 

vi att integrerade solceller är ett alternativ att föredra då det kan appliceras på befintliga 

byggnader. Dessutom är solceller bullerfria. 

Ett annat sätt att använda sig av solceller är att ladda sitt fordon. I garaget kan stå en cykel, 

moped eller el-bil som under urets soltimmar kan laddas direkt från solen. När dessutom 

närmare hälften av bilresorna är mindre än 5 km finns det en rimlighet att kunna ladda bilar 

med el från solen och ha grönt bränsle i tanken. Detta stämmer väl med Naturvårdsverkets 

färdplan till 2050 (Naturvårdsverket, 2012) där eldrivna fordon är en del av lösningen till 

nollutsläpp. Vad de dock inte nämner är att den el som laddas i bilarna också ska produceras 

från förnybara källor för att uppnå en fossilfri fordonsflotta.  

El har hög exergi och ska i vår mening användas med förnuft. I områden där tillgång finns till 

fjärrvärme bör denna användas för uppvärmning och producerad el användas till mekanik 

eller för att sälja till nätet. Högvärdig el bör inte användas till uppvärmning i någon form där 

tillgång till fjärrvärme finns. För en villaägare inom tätort skulle detta då innebära att man i 

större grad får avväga storleken på sin anläggning med hänsyn till hushållets årliga elbehov.  

Försörjningstrygghet är en av Helsingborgs hörnpelare i energipolitiken. Här bidrar solceller 

till lokalproducerad el med minimala nätförluster där bränslet är förnybart, gratis och oändligt 

under årets soltimmar. Med Öresundskrafts vision ”Energi för en bättre värld. Kraft för 

regionen.” är el producerad från solceller en given medspelare. Detta stämmer väl med 

Öresundskrafts miljöredovisning (2012) som säger att andelen förnybar energi ska öka och att 

tillgängliga resurser ska tas till vara.  

Totalt sett är solceller något som väl stämmer överens med Öresundskrafts kvalité- och 

miljöpolicy i flera avseenden. Vad som dock bör beaktas är hur solcellshantering ska ske när 

de är förbrukade och något som bör jobbas fram innan denna dag är nådd.  

Ekonomi: 

Ekonomi är en aspekt när solcellers framtid förutspås. En sak som talar för solceller hos 

privatpersoner är att elen kan användas direkt och kan därför lättare räknas hem. Defaix et al. 

(2012) nämner just att solceller som installeras av konsumenten lättare får lönsamhet i sin 

anläggning.  

Mest avgörande är politiken med dess styrmedel. Utan solcellsbidrag är det svårt att räkna 

hem en anläggning. Men anledningarna till att installera solceller kan vara flera. 

Enkätundersökningen visar tydligt på att pionjärerna gör det av miljö- och teknikintresse. De 

gör det också i första hand för att använda elen själv och då spelar priset för överskotts el en 

mindre roll. 

Genom att följa en kvot på ≤ 1, istället för som idag 1 kr/kWh i ersättning för överskottsel, 

kan en lönsamhet för kunden fortfarande finnas om avbetalningstiden sätts till 25 år. Denna 

avbetalning är rimlig med hänsyn till att solcellers livslängd enligt IEA-PVPS (2013) 

förväntas vara 25-40 år. Med kvoten tas hänsyn till regeringens skattereduktion och elens 

spotpris, samtidigt som det ger kunden en trygghet då ersättningen alltid motsvarar vad de får 



33 

 

betala för köpt el. Blir det många anläggningar är det ohållbart att ge 1 kr/kWh i ersättning för 

överskotts el, då måste priset vara dynamiskt.  

Om priset överstiger köpt el medför det att kunden hellre vill sälja sin nyinköpta el än att 

använda den själv och bryter poängen med mikroproduktion där kunden i första hand 

producerar el för eget bruk. 

Ett dynamiskt elpris tar inte hänsyn till solcellsstödet. För kund som redan har installerat en 

anläggning ger det en trygghet att alltid veta inkomsten, men för den som inväntar besked på 

solcellsbidrag har detta mindre betydelse då bidraget är direkt avgörande för om anläggningen 

blir lönsam eller inte.  

Brist i rapport: 

En brist i det material och den statistik vi tagit del av är att marknaden för solceller rör sig 

väldigt fort både i teknik och pris. Material från 2012 blir därför lätt gammalt. T ex är EPIA 

(2012) från 2012 men troligtvis har mycket solceller installerats sedan dess och priset ändrat 

sig ytterligare.  

En annan brist är hanteringen av effekt [W] och toppeffekt [Wp]. Dessa två används 

ostrukturerat och beror på författare. Detta kan utgöra en viss förvirring för läsaren och en 

viss skillnad i gjorda jämförelser. Valet i denna rapport har varit att använda respektive 

författares enhetsval. 

Under arbetets gång har vi fått insikt i att ansökningarna om solcellsstöd är väldigt många. 

Det har under 2013 och till april 2014 utbetalats 98 miljoner kronor vilket ska sättas i relation 

till avsatta medel på 210 miljoner kronor under hela perioden 2013-2016, det vill säga 52 

miljoner per år. Att få solcellsbidrag är absolut ingen garanti och vad som då istället är 

aktuellt är ROT-avdraget. Detta är något som inte alls behandlats i rapporten. 

Ett ämne som inte ingår i denna rapport är solcellers påverkan på nätet. Begränsningen är satt 

då el producerad från solceller idag är en så liten andel av elproduktionen. Men efterhand som 

solceller utvecklas bör detta område beaktas och studeras. I Energifärdplan för 2050 nämns 

just detta problem där en decentraliserad produktion, smarta nät och nya nätanvändare som 

elfordon kräver ett mer samlat grepp om överföring, distribution och lagring (Europa 

Kommissionen, 2011). Likaså ser IEA en framtid där nätanslutning av solceller måste ses 

över särskilt i tätbebyggda områden. Hur distributionsnätet klarar höga andelar av solel 

tillsammans med övrig förnybar el är en fråga tillsammans med hur kostnaden för dessa 

stabila nät ser ut (IEA-PVPS, 2013). 

Slutligen: 

Hur framtiden för solceller kommer att se ut ligger i stor utsträckning i händerna hos de som 

sätter policy. EPIA (2012) menar här att engagemanget från de som skriver policys är direkt 

avgörande för dess framtid då det är de som får saker att hända. Det är viktigt för kommande 

utveckling att målsättningar sätts högt istället för att åtgärderna blir för tama och 

tillbakadragande så att intresset för att investera stryps. 

Likaså har en drivande politik stor betydelse där IEA-PVPS (2013) lägger stor tonvikt vid att 

politiskt stöd behövs för att göra solceller konkurrenskraftiga mot konventionella el-källor. 

Solceller i världen kommer att öka tillsammans med det växande intresset. Vägen är lång men 

bevisligen, med länder som Italien och Tyskland i spetsen, går det. 
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Att möjligheten för solceller i Sverige är god är något Walla & Karlsson (2013) också skriver 

där de menar att solpotentialen många gånger är lika bra som i norra Tyskland. Med en 

fortsatt kostnadssänkning på solceller kombinerat med stora befintliga takytor är 

framtidsutsikterna goda. Detta styrks också av Defaix et al. (2012)  menar att solceller 

kommer få en allt större roll efter 2020.  

Flera aspekter talar för en fortsatt god utveckling av solceller i Helsingborg. En stark 

miljöprofil, närproducerad el och stort intresse på marknaden. Detta tillsammans med det 

sjunkande priset för solceller tror vi gör att en explosionsartad framtid för solceller i 

Helsingborg. Men en grundförutsättning är att målen sätts med en vilja att utveckla ren och 

förnybar el från sol! 
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8. Slutsats 
Vårt förslag till solcellspolicy för mikroproducenter ser ut som följer: 

 Öresundskrafts ersättning för mikroproducentens överskottsel ska vara dynamisk och följa 

en kvot på såld el kontra köpt el som understiger 1. 

  

 Solceller ska stödjas för att verka mot miljövänlig och lokalproducerad el. Där tillgång 

finns till fjärrvärme ska detta i första hand rekommenderas. 

 

 Öresundskraft ska verka för en kvalitativ kundnöjdhet i sin hantering av solceller hos 

mikroproducenter. 

 

 Öresundskrafts upptagningsområde ska gälla nätområdet samt Höganäs Energi. 

 

 Öresundskraft ska verka för att öka intresset i att installera solceller. Detta för att leva upp 

till visionen ”Energi för en bättre värld. Kraft för regionen.” och för att bidra till de mål 

som är satta i Sverige och EU. 
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11. Bilagor 

Bilaga 1: Solinstrålning Helsingborg från PVGIS 
Hämtad från: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=en&map=europe 2014-

04-10. Sökvärde: Helsingborg. 

PVGIS estimates of solar electricity generation  

Location: 56°2'47" North, 12°41'40" East, Elevation: 11 m a.s.l., 

 

Solar radiation database used: PVGIS-CMSAF  

 

Nominal power of the PV system: 1.0 kW (crystalline silicon) 

Estimated losses due to temperature and low irradiance: 7.7% (using local ambient 

temperature) 

Estimated loss due to angular reflectance effects: 3.0% 

Other losses (cables, inverter etc.): 14.0% 

Combined PV system losses: 23.0%  

Fixed system: inclination=35°, 

orientation=0°  

Month Ed  Em  Hd Hm  

Jan  0.77 24.0 0.92 28.4 

Feb  1.44 40.3 1.74 48.6 

Mar  3.01 93.3 3.73 116 

Apr  4.21 126 5.40 162 

May  4.33 134 5.75 178 

Jun  4.37 131 5.88 176 

Jul  4.18 130 5.66 176 

Aug  3.74 116 5.04 156 

Sep  3.12 93.7 4.09 123 

Oct  1.93 60.0 2.42 75.0 

Nov  0.89 26.5 1.07 32.2 

Dec  0.47 14.7 0.56 17.5 

Yearly 

average  
2.71  82.5  3.53  107  

Total for year 990  1290  
 

Ed: Average daily electricity production from the given system (kWh) 

Em: Average monthly electricity production from the given system (kWh) 

Hd: Average daily sum of global irradiation per square meter received by the modules of the 

given system (kWh/m2) 

Hm: Average sum of global irradiation per square meter received by the modules of the given 

system (kWh/m2) 
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Bilaga 2: Öresundskrafts el-, elnät-, nätersättning & fjärrvärmepris 
 

 

Elnätpriser 2014, Öresundskraft (Uppdaterad den 17 januari 2014) 

 

Nätersättning för inmatad el - anslutning i befintlig anläggning, Öresundskraft 

Lågspänning 5,0 öre/kWh exklusive moms 

Jämförpriser för fjärrvärme i Helsingborg 2014 

Samtliga priser anges i kronor per år inklusive moms. 

Småhus 
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Bilaga 3: Enkätundersökning 
Enkät som skickades ut till 36 st solcellsinnehavare, anslutna till Öresundskrafts elnät. 

 

   

 Helsingborg 2014-02-10 

 

Uppföljning solcellsinnehavare Öresundskraft 

 

 

Hej!  

Vi är två tjejer som läser Energiingenjörsprogrammet med inriktning Förnybar Energi på 

Högskolan i Halmstad. Tillsammans med Öresundskraft gör vi ett examensarbete där vi tittar 

på solcellsanläggning för privatkunder. Det är till stor hjälp om Ni vill besvara några frågor 

angående Er solcellsanläggning, detta för att kunna göra en uppföljning på den befintliga 

solcellsmarknaden.  

Vi blir mycket tacksamma för svar på bifogade frågor! Vi kommer även under kommande två 

veckor följa upp detta brev per telefon, delvis för att höra om Ni har några frågor men också 

för att fråga om Ni är intresserade av att visa Er anläggning? 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

Petra Nilsson                                      Annelie Engdahl                    

0709-419292             070-3905659 

petnil10@student.hh.se             anneen11@student.hh.se  
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Namn:___________________________________________________________ 

Ort: _____________________________________________________________ 

 

Installerad effekt (W) är: ____________________________________________ 

Anläggningen har jag haft sedan: _____________________________________ 

2013 levererade min solcellsanläggning totalt (kWh): _____________________ 

Av detta sålde jag (kWh): ____________________________________________ 

 

Anledningen/anledningarna till att jag installerade solceller är: 

      Miljö/klimatintresse               Teknikintresse                  Solcellsstödet             

      Öresundskraft erbjudande 1kr/kWh                               Ekonomi 

      Annat:________________________________________________________ 

Viktigast för mig är: 

      Använda elen själv                  Producera el för försäljning 

Detta/dessa ord kan jag förklara: 

      Effekt                         kWh                    Energi                    Toppeffekt 

      Nätanslutning          Solvärme            Solel                      Beräknad produktion 

    

Kontakten med Öresundskraft har varit: ________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Detta skulle jag önska var bättre:______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Detta tyckte jag var bra: _____________________________________________ 

_________________________________________________________________   
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Bilaga 4: Enkätsvar 
Kontakten med Öresundskraft har varit: 

 Helt ok. Hade lite otur, för vår installation sammanföll med semestertider samtidigt som problem dök 

upp vid instllation- fördröjde inkopplingen 

 Kontakten har varit bra, men många personer inblandade 

 Bra, entusiastiska, trevliga 

 Jag är mycket nöjd 

 Sådär, bra 

 God, om något förvirrande 

 Bra, jag fick all information jag frågade om 

 Mycket bra 

 Utmärkt 

Detta skulle jag önska vara bättre: 

 Anställa fler folk med kompetens 

 Att Öresundskraft kunde informera bättre att man var tvungen att skriva avtal för att få tillbaks 

levererad energi 

 Kortare handläggningstider. Lite bättre information om tillvägagångssättet vid installation av 

solcellsanläggning. 

 Skulle egentligen valt större anläggning direkt, för solcellsstödet kan bara sökas en gång 

 Fakturan är så gott som omöjlig att förstå. Varför uppgiver inte Öresundskraft mätarställningen på 

fakturan. Skulle vilja ha en mer lättläst faktura 

 Skulle vilja att det som står på hemsidan (viss text) har förankring med verkligheten 

 Förenklat system gällande elcertifikat 

 Solcellsstödet 

 Snabbare utbetalning från staten av bidragen och att man kunde få till en nettodeteringen till el-

leverantör 

 Enklare hantering av elcertifikat 

 Elcertifikat för hela solcellsproduktionen(i dag får man endast för det man säljer) 

 Elpriset kan alltid bli bättre! 

 1 kr/kWh är för lite för såld el 

 Besked om stödet 

Detta tyckte jag var bra: 

 Alltid bra med information. Får alltid svar. 

 Ny elmätare. 

 När allt ”fallit på plats” så sköttes allt utan anmärkning- ny mätare sattes in etc. 

 Tillmötesgående personal. Gäller även leverantör (NuEnergi) 

 Att Öresundskraft stödjer solels producenter 

 Oproblematiskt 

 Vancos som leverantör. Fungerade bra. 

 Bra hjälp från alla inblandade och nyttig information på nätet. 

 Att vi får billigare el samt mycket bra för miljön 

 Att Öresundskraft prioriterar det här 

 Kontakten med Öresundskraft. Avtal om köp av solel. ”Energimolnet” 

 Om man får stödet 

 Nätanslutning just före semestern 

 Trevlig personal  

 Hjälpsamma 

 Bra svar och engagerad personal 

 Svarat bra på mina frågor 

 Priset 
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Bilaga 5: Solceller, årsproduktion 
Årsproduktion per kvadratmeter från solceller räknas fram med hjälp av formelsamling nedan. 

Följande värden används: W0=1 290 kWh/(m2,år); A= 1 m2; η= 0,155; K1= 1; K2=1; K4=0,8.  

W0 ∗ A ∗  ∗ K1 ∗ K2 ∗ K4 =Wår  

1290 ∗ 1 ∗ 0,155 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 0,8 = 160 [kWh/(m2, år] 
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Bilaga 6: Beräkningar av tre olika mikroproducenter och prognos 

6.1. Pris solcellssystem 
En 32 m2 solcellsanläggning har effekt på 5 688 W samt kostar 113 749 kr utan bidrag och 

73 937 kr med bidrag. Pris är hämtat från Figur 11: 

5119[𝑘𝑊ℎ]/900[𝑘𝑊ℎ/𝑘𝑊] =  5688 [𝑊] 

𝑈𝑡𝑎𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔: 5688[𝑊] ∗ 20 [
𝑘𝑟

𝑊
] =  113749 [𝑘𝑟] 

𝑀𝑒𝑑 𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔: 113749 [𝑘𝑟] ∗ 0,65 = 73937 [𝑘𝑟] 

En 60 m2 solcellsanläggning har effekt på 10 664 W samt kostar 213 280 kr utan bidrag och 

138 632 kr med bidrag: 

9598[𝑘𝑊ℎ]/900[𝑘𝑊ℎ/𝑘𝑊] =  10664 [𝑊] 

𝑈𝑡𝑎𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔: 10664[𝑊] ∗ 20 [
𝑘𝑟

𝑊
] =  213280 [𝑘𝑟] 

𝑀𝑒𝑑 𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙𝑠𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔: 213280 [𝑘𝑟] ∗ 0,65 = 138632 [𝑘𝑟] 

6.2. Beräkning för mikroproducenter som använder sig av fjärrvärme och har en 
solcellsanläggning på 32 m2. 
Nedan framgår fördelningen per år av energianvändning i ett hushåll med fjärrvärme. 

Alternativ 1 är när kunden får 1,65 kr/kWh för överskottsel, Alternativ 2 är när kunden får 

1,07 kr/kWh. 

Nedan framgår fördelningen per år av energianvändning i ett hushåll med fjärrvärme.  

Värme Tappvarmvatten El 

15 000 [kWh] 5 000 [kWh] 5 000 [kWh] 

 

Energikostnaden för ett hushåll som använder fjärrvärme är 22 950 kr/år: 

20000 [kr] ∗ 0,88 [kr/kWh] = 17600 [kr] 

5000 [kr] ∗ 1,07 [kr/kWh] = 5350 [kr]  

17600 [kr] + 5350 [kr] = 𝟐𝟐𝟗𝟓𝟎 [kr] 

Det totala överskottet av el är 1 398 kWh/år och den el som behöver köpas är 1 280 kWh/år: 

Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total 

% 2,2 3,8 9,0 12,6 13,8 13,6 13,7 12,1 9,5 5,8 2,5 1,4 100 

Produktion  113 195 461 645 706 696 701 619 486 297 128 72 5119 

Förbrukning 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 417 5000 

Överskott 0 0 44 228 290 279 285 203 70 0 0 0 1398 

Köpa 304 222 0 0 0 0 0 0 0 120 289 345 1280 

 

För en mikroproducent med fjärrvärme sparar hushållet 6 287 kr/år i Alt 1 och för Alt 2 sparar 

hushållet 5 476 kr/år. 
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Alt 1: 1398 [kWh] ∗ 1,65[kr/kWh] = 2307 [kr] 

Alt 2: 1398[kWh] ∗ 1,07 [kr/kWh] = 1496[kr] 

1280 [kWh] ∗ 1,07 [kr/kWh] = 1370 [kr] 

Besparing Alt 1: 22950 [kr] − (17600 + 1370 − 2307) [kr] = 𝟔𝟐𝟖𝟕[kr] 

Besparing Alt 2: 22950 [kr] − (17600 + 1370 − 1496) [kr] = 𝟓𝟒𝟕𝟔[kr] 

Nedan visas hur lönsamheten är vid de olika alternativen samt med eller utan solcellsbidrag. 

Detta beräknas enlig nuvärdesmetoden, ekvation 1.  

Alt 1 utan bidrag: (6287 ∗
1,053520 − 1

0,0535 ∗ 1,053520
)  [kr] − 113749 [kr] = −37673 [kr] 

Alt 2 utan bidrag: (5476 ∗
1,053520 − 1

0,0535 ∗ 1,053520
)  [kr] − 113749 [kr] = −47487 [kr] 

Alt 1 med bidrag: (6287 ∗
1,053520 − 1

0,0535 ∗ 1,053520
)  [kr] − 73937 [kr] = 𝟐𝟏𝟑𝟖[kr] 

Alt 2 med bidrag: (5476 ∗
1,053520 − 1

0,0535 ∗ 1,053520
)  [kr] − 73937 [kr] = −7675 [kr] 

6.3. Beräkning för mikroproducenter som använder sig av värmepump och har en 
solcellsanläggning på 60 m2. 
Nedan framgår fördelningen per år av energianvändning i ett hushåll med värmepump. 

Värme Tappvarmvatten El 

5 000 [kWh] 1 667 [kWh] 5 000 [kWh] 

 

Energikostnaden för ett hushåll som använder värmepump är 12 483 kr/år: 

5000 [kr] ∗ 1,07 [kr/kWh] = 5350 [kr] 

1667 [kr] ∗ 1,07 [kr/kWh] = 1783 [kr]  

5000 [kr] ∗ 1,07 [kr/kWh] = 5350 [kr]  

5350 [kr] + 1783 [kr]+5350 [kr] = 𝟏𝟐𝟒𝟖𝟑 [kr] 

Det totala överskottet av el är 3 582 kWh/år och den el som behöver köpas är 5 653 kWh/år: 

Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total 

% 2,2 3,8 9,0 12,6 13,8 13,6 13,7 12,1 9,5 5,8 2,5 1,4 100 

Produktion  211 365 864 1209 1324 1305 1315 1161 912 557 240 134 9598 

Förbrukning 1651 1336 1026 711 556 556 556 556 711 1026 1336 1651 11667 

Överskott 0 0 0 499 769 750 759 606 201 0 0 0 3583 

Köpa 1439 971 162 0 0 0 0 0 0 469 1096 1516 5653 
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För en mikroproducent med värmepump sparar hushållet 12 346 kr/år i Alt 1 och 10 268 kr/år 

i Alt 2: 

Alt 1: 3583 [kWh] ∗ 1,65[kr/kWh] = 5912 [kr] 

Alt 2: 3583 [kWh] ∗ 1,07[kr/kWh] = 3834 [kr] 

5653 [kWh] ∗ 1,07 [kr/kWh] = 6049 [kr] 

Besparing Alt 1: 12483 [kr] − (6049 − 5912) [kr] = 𝟏𝟐𝟑𝟒𝟔[kr] 

Besparing Alt 2: 12483 [kr] − (6049 − 3834) [kr] = 𝟏𝟎𝟐𝟔𝟖[kr] 

Nedan visas hur lönsamheten är vid de olika alternativen samt med eller utan solcellsbidrag. 

Detta beräknas enlig nuvärdesmetoden, ekvation 1.  

Alt 1 utan bidrag: (12346 ∗
1,053520 − 1

0,0535 ∗ 1,053520
)  [kr] − 213280 [kr] = −63887 [kr] 

Alt 2 utan bidrag: (10268 ∗
1,053520 − 1

0,0535 ∗ 1,053520
)  [kr] − 213280 [kr] = −89032[kr] 

Alt 1 med bidrag: (12346 ∗
1,053520 − 1

0,0535 ∗ 1,053520
)  [kr] − 138632[kr] = 𝟏𝟎𝟕𝟔𝟏[kr] 

Alt 2 med bidrag: (10268 ∗
1,053520 − 1

0,0535 ∗ 1,053520
)  [kr] − 136832 [kr] = −14384 [kr] 

6.4. Beräkning för mikroproducenter med eluppvärmd villa och som har en 
solcellsanläggning på 60 m2. 
Nedan framgår fördelningen per år av energianvändning i en eluppvärmd villa. 

Värme Tappvarmvatten El 

15 000 [kWh] 5 000 [kWh] 5 000 [kWh] 

 

Energikostnaden för ett hushåll i en eluppvärmd villa är 26 750 kr/år: 

(15000 [kWh]+5000 [kWh]+5000 [kWh]) ∗ 1,07 [kr/kWh] = 𝟐𝟔𝟕𝟓𝟎 [kr] 

Det totala överskottet av el är 1 773 kWh/år och den el som behöver köpas är 17 175 kWh/år: 

Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Total 

% 2,2 3,8 9,0 12,6 13,8 13,6 13,7 12,1 9,5 5,8 2,5 1,4 100 

Produktion  211 365 864 1209 1324 1305 1315 1161 912 557 240 134 9597 

Förbrukning 4118 3173 2243 1298 833 833 833 833 1298 2243 3173 4118 25000 

Överskott 0 0 0 0 491 472 482 328 0 0 0 0 1773 

Köpa 3909 2812 1380 89 0 0 0 0 387 1687 2933 3984 17175 

 

För en mikroproducent i eluppvärmd villa så sparar hushållet 11 298 kr/år i Alt 1 och 

10 270 kr/år i Alt 2: 
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Alt 1: 1773 [kWh] ∗ 1,65 [kr/kWh] = 2925[kr] 

Alt 2: 1773 [kWh] ∗ 1,07[kr/kWh] = 1897 [kr] 

17175[kWh] ∗ 1,07 [kr/kWh] = 18377 [kr] 

Besparing Alt 1: 26750 [kr] − (18377 − 2925) [kr] = 𝟏𝟏𝟐𝟗𝟖[kr] 

Besparing Alt 2: 26750 [kr] − (18377 − 1897) [kr] = 𝟏𝟎𝟐𝟕𝟎[kr] 

Nedan visas hur lönsamheten är vid de olika alternativen samt med eller utan solcellsbidrag. 

Detta beräknas enlig nuvärdesmetoden, ekvation 1.  

Alt 1 utan stöd: (11298 ∗
1,053520 − 1

0,0535 ∗ 1,053520
)  [kr] − 213280  [kr] = −76569 [kr] 

Alt 2 utan stöd: (10270 ∗
1,053520 − 1

0,0535 ∗ 1,053520
)  [kr] − 213280 [kr] = −89007[kr] 

Alt 1 med stöd: (11298 ∗
1,053520 − 1

0,0535 ∗ 1,053520
)  [kr] − 138632 [kr] = −1920 [kr] 

Alt 2 utan stöd: (10270 ∗
1,053520 − 1

0,0535 ∗ 1,053520
)  [kr] − 138632 [kr] = −14360[kr] 

6.5. Beräkning av nyckeltal 
Beräkning av Break Even vid Alt 1 1,65 kr/kWh i ersättning för såld överskottsel och Alt 2 

1,07 kr/kWh i ersättning för såld överskottsel, med solcellsbidrag. Uträkningen görs 

numreriskt med hjälp av nuvärdesmetoden, ekvation 1 och 2. X motsvarar antal år när 

anläggning är betald. 

Uträkningen nedan gäller för ett hushåll med fjärrvärme: 

Alt 1: 6287[kr] ∗
1,0535X−1

0,0535∗1,0535X = 73937[kr]  =>   X ≈ 19,0 [år] 

Alt 2: 5447[kr] ∗
1,0535X−1

0,0535∗1,0535X
= 73937[kr]  =>   X ≈ 24,6 [år] 

Uträkningen nedan gäller för ett hushåll med Värmepump: 

Alt 1: 12346[kr] ∗
1,0535X−1

0,0535∗1,0535X = 138632[kr]  =>   X ≈ 17,6 [år] 

Alt 2: 10268[kr] ∗
1,0535X−1

0,0535∗1,0535X
= 138632[kr]  =>   X ≈ 24,6 [år] 

Uträkningen nedan gäller för ett hushåll med Eluppvärmning: 

Alt 1: 11298[kr] ∗
1,0535X−1

0,0535∗1,0535X = 138632[kr]  =>   X ≈ 20,5 [år] 

Alt 2: 10270[kr] ∗
1,0535X−1

0,0535∗1,0535X = 138632[kr]  =>   X ≈ 24,6 [år] 
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El producerad från solceller kostar med solcellsbidrag 1,19 kr/kWh samt 1,84 kr/kWh utan 

solcellsbidrag. 

20000 ∗
0,0535 ∗ 1,053520

1,053520 − 1
 [kr/kW]

900 [kWh/kW]
= 𝟏, 𝟖𝟒[kr/kWh] 

20000 ∗ 0,65 ∗
0,0535 ∗ 1,053520

1,053520 − 1
 [kr/W]

900 [kWh/kW]
= 𝟏, 𝟏𝟗 [kr/kWh] 

6.6. Beräkning prognos 
Solinstrålning Helsingborg: 

346 ∗ 106[m2] ∗ 1290[kWh/m2,år] = 446340 ∗ 106[kWh/år] 

4,6[TWh]

446[TWh]
= 𝟎, 𝟎𝟏𝟎 

Installerade solceller i Helsingborg med solcellsbidraget: 

(3,42/0,35)/(1,25*60)=0,49[MW] 
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Bilaga 7: Broschyr 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Bilaga 8: Kalkylator för handläggare på Öresundskraft 
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Bilaga 9: Kalkylator mot kund 
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Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Precis som Petra har Annelie Engdahl
valt att byta bransch, i detta fall från
bank och finans till energi. Drivkraften
hämtas från hennes två barn där deras
framtid i ett hållbart samhälle är en
utmaning med förnybar energi som en
del av lösningen.

Petra Nilsson har valt att byta bransch
och från att arbeta som sjuksköterska
ses nu en framtid inom
energibranschen. Detta med ett
brinnande intresse för energifrågor
och ett hållbart samhälle.


