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Småhus som del i något större

Småhus som del i energiomställningen:
▪ Potential för lönsamma besparingar av el i småhus på ca 

10-15 TWh/år inom 10-15 år 
▪ Mätning och styrning för flexibilitet i efterfrågan av el
▪ Mikroproducenter / prosumenter



Prisras på solcellsmoduler globalt

- På grund av ökade produktionsmängder, effektivare produktionsprocesser och 
effektivare solcellsteknik

Befintliga ytor i bebyggelsen

- Ytor i bebyggelsen med potential att ge 40 TWh solel/år

Växande städer och urbanisering

- Ökar behov liksom möjligheter för närproducerad el 

- Lagring av el för att balansera utbud och efterfrågan av el, effektutmaning

Elektrifiering av fordonsflottan 

- Skapar behov elproduktion och infrastruktur för laddning 

- Uppgift för fastighetsägare

Möjligheter för mer solel i bebyggd miljö



Solcellsprojektet

Förberedning, dimensionering, investering



Boverkets byggregler, BBR

Definitionen av ”Byggnadens energianvändning” i BBR:

”Den energi som vid normalt brukande under ett normalår behöver levereras 
till en byggnad (oftast benämnd köpt energi) …”

+

”Energi från sol, vind, mark, luft eller vatten som alstras i byggnaden eller på dess 
tomt och används till byggnadens uppvärmning, komfortkyla, varmvatten och
fastighetsenergi räknas inte med i byggnadens energianvändning”

 redovisade värden i energideklarationen ska vara efter reduktion för bidrag för 
solel



Knäckfrågan solel! 

– Dimensionering
– Utifrån ytor och elbehov
– Värdet på överproduktion starkt kopplat till 

gällande regelverk

– Placering
– Sydväst till sydost 
– Lodrätt till platt
– Påverkar produktionen över året

– Bidrag och stöd
– Lönsamhetskalkyl över hela livslängden: 

Livscykelkostnadsanalys

Bildkälla Soleportalen



Intäkter för överskottsel

▪ Investeringsstöd

20 % av investeringskostnaden, takbelopp om 1,2 Mkr 

▪ Elcertifikatsystemet

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem. Värde ca 0,14 kr/kWh 

▪ Ursprungsgarantier

Värde ca är 0,1 kr/kWh ett ungefärligt värde för sol-ursprungsgarantier 

▪ Skattereduktion

Säkring om max 100 ampere kan få 60 öre/kWh 

▪ Nätnytta

Ca 4 öre/kWh
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Värdet på producerad solel



Dimensionering



Indata livscykelkostnadskalkyl, LCC

• Storlek 10 kW

• Kostnad 150 000 kr

• Kalkylränta 1,2 %

• Elpris 1,3 kr/kWh

• 50 % egenanvändningsgrad



Livscykelkostnadsanalys, LCC

Den producerade solelen kostar:
• 0,84 kr/kWh utan investeringsstöd
• 0,70 kr/kWh med investeringsstöd 

-> jmf med elpris på 1,3 kr/kWh

https://www.mdh.se/forskning/inriktningar/framtidens-energi/investeringskalkyl-for-solceller-1.88119
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Ackumulerat nuvärde - Med investeringsstöd



Energimyndighetens Solelportalen



Solcellsteknik 
för småhus

ett axplock



Klassiska utanpåliggande solcellsmoduler 
kristallint kisel



Takintegrerade monokristallint kisel

Bildkälla Nyedal Energi



Bildkälla SolTech Energy

Takintegrerade tunnfilmsolceller



Takintegrerade tunnfilmsolceller

Bildkälla SolTech Energy



Takintegrerade kristallint kisel

Bildkälla ISSOL



Framtidsspaning

I en bransch med snabb utveckling



Framtid redan nu

Hans-Olof Nilsson, Göteborg

Solel på tak och i fasad

Vätgaslagring

Solvärme

Bildkälla NyTeknik



”Alla lönsamma tak” - reell del i energiomställningen



Tesla Solar Roof



Bildkälla NyTeknik



Ladda och kör - samtidigt

Bildkälla NyTeknik



Bildkälla Exeger



Solel ökar värdet på småhus! 

Examensarbete 2019
Sveriges Lantbruksuniversitet, Axel Bolin

Undersökning kring hur huspriser påverkas av 
installerade solcellsanläggningar.

Hedonisk regressionsanalys med data på 
husförsäljningar i Sverige mellan 2012 och 2018. 

-> Resultaten pekar starkt på att 
solceller höjer huspriset!



Tack för er 
uppmärksamhet! 
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