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SOLEL 



Hållbar energi: Solel 



Förnybart på frammarsch! 
Vindkraft 550 GW 

Solel  400 GW 

Kärnkraft 330 GW  
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Energiomsättning 

Globalt 



Vad driver dig? 

Teknik Klimat och miljö 

Självhushållning Ekonomi 



Teknik och montering 



Teknik och montering 



Solceller som takbeläggning 
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Nyårsvägen 13 – 15 i Hägersten 



Paneltaket 

OBOS 



Solelproduktion kan beräknas 

• PVGIS - Lättanvänt, gratis, webbaserat 
 

• PVSYST - avancerat program 
 

• Solkartor - kommunvis, alla har ej 

…eller 800 kWh/kW,år 
6-7 m²/kW 



Egenanvändning är nyckelordet… 



Lokala förutsättningar 
• Bygglov 
-    Bygganmälan 
- Tillsyn och viten 
- Ring! 
 
• Bidrag  
- Rotavdrag, 9% schablon 
- Investeringsstöd 20%, LST 
- Nya tilldelningar 

 
 
• Beskattning 
-    Skatteavgift vid tull för solcellsmoduler tas bort. 

-    Obs, utgör bara en del av en anläggningen, 0-10%. 
-    Hur reagerar leverantörer, påslag? 

• Installatörer 
- Nosel, Norrlands solenergi AB 
- Solelexperten 
- Svenska Sol 
- Umeå Energi 



Mer info… 





Solceller-ekonomi 
Kostnaderna för solceller har sjunkit rejält de senaste åren. Det gör att anläggningar är förutom 
utmärkta klimatinvesteringar också är ekonomiskt intressanta.  
 
Ett lysande (!) exempel är 3 privatpersoner i Vännäs som beställde hem en hel container med 
solceller direkt från Kina. (högkvalitets celler). De hamnade på ett pris om 1000 kr per solcell om 
300 Watt inklusive frakt och avgifter. Normalt pris på den svenska marknaden är ca 1800 kr/cell 
(inkl moms) 
 
Givetvis tillkommer kostnader för omvandlaren (likström till växelström), montage m m. 



180 + 120 + 60 solceller Jinko 310 W 

Inverter 
”Senergy” 



Idag så säljs kompletta paket utan montage för 10 000 kr/kW inkl moms. Inklusive montage och med 
avdrag för solcellsbidraget blir kostnaden ca 12 000 kr/kW för en nyckelfärdig anläggning. 
 
Återbetalningstiden blir då ca 12 år. Räknas lönsamhet såsom Boverket föreskriver, blir 
sparkostnaden 1,19 kr/kWh. Det är lägre än det elpris du har nu och därför är investeringen lönsam. 
Stiger elpriset blir återbetalningstiden kortare. 
 
Det är bättre att ha pengarna på taket än på banken! Avkastningen på en solcellsanläggning i 
Norrbotten är drygt 8 % per år.  
 
Om man går ihop några stycken och köper delar själva kan återbetalningstiden bli en bit under 10 år, 
och ”räntan” mer än 10%. 
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Tack för uppmärksamheten! 

 
070-6063306 
marcel@exergi.net 
 

Det är bättre med pengar på taket än på banken 



The Project Partners 
Centria University of Applied Sciences (Lead Partner) (FIN), Lohtaja Energy Cooperative (FIN),  

Western Development Commission (IRL), The Gaeltacht Authority (IRL), Luleå University of Technology (SWE),  
Jokkmokk Community (SWE), Arctic University of Norway (NOR), Renewable Energies Agency (GER) 

 

 

Tack uppmärksamheten! 
 

Frågor? 
 
 
 
 


