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Upphandling
Om att upphandla en solcellsinstallation i offentlig verksamhet – viktiga val och praktiska exempel
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Introduktion 
Alla kommuner eller kommunala bolag har olika mål, kompetens och 
förutsättningar för att installera solcellsanläggningar på sina byggnader. 
Det kan vara olika ambitionsnivå och intresse från ledning på politisk 
nivå eller tjänstemannanivå. Kompetensen som krävs för att genomföra 
solcellsprojekt varierar och de ekonomiska förutsättningarna kan sätta 
gränser för idéer inom organisationen. Det kan också finnas hinder av 
administrativ karaktär eller problem för verksamheterna som nyttjar de 
aktuella lokalerna där solcellsanläggningen projekteras som gör att kan 
vara trögt att komma igång. Eller så går det enkelt. Det finns då vanligen 
tydliga och ambitiösa mål för utbyggnad av solel med därtill hörande 
finansiering och tillräcklig kompetens inom organisationen. 

Det finns också gemensamma utmaningar för beställare av solcells-
anläggningar och ett av dessa är själva upphandlingsförfarandet. Det 
gäller i samband med detta att ställa höga krav, relevanta krav och rätt 
slags krav på solcellsanläggningen och de entreprenörer som ska utföra 
arbetet. Vilka krav som ställs och hur förfrågningsunderlaget formule-
ras ligger till grund för ett avtal och avgör ofta hur lyckad investeringen 
blir på sikt. Upphandling och därmed utförande påverkar installation, 
risk, driftsäkerhet och förvaltning. Dessutom avgörs i upphandlingsske-
det mycket av de ekonomiska frågorna gällande investeringskostnad, 
återbetalningstid och produktionskostnad. Hur en offentlig beställare 
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av solcellsanläggningar beter sig i upphandlingsskedet är helt avgöran-
de. Det är därför av största vikt att en beställare gör så rätt som möjligt 
redan från början. 

Denna rapport är att betrakta som en handledning som kan hjälpa 
ovana offentliga beställare att hitta en pålitlig modell för upphandling 
av solcellsanläggningar. Till hjälp beskrivs de erfarenheter från upp-
handlingar som har samlats från tidigare projekt, genomförda av kom-
muner med stor kompetens. Som komplement till rapporten finns bi-
lagor i form av en mall för den tekniska rambeskrivningen, vilken är en 
del av förfrågningsunderlaget, samt utvalda förfrågningsunderlag från 
tidigare projekt. Mallen innehåller hänvisningar till relevanta standar-
der och ger beställare en bra grund i utformningen av förfrågningsun-
derlaget. Rapporten och dess bilagor är granskat av vana upphandlare 
av solcellsanläggningar i Kungsbacka kommun och reviderat utifrån 
deras aktuella erfarenheter (dec 2017) samt av upphandlingskonsulten  
Paradisenergi. Materialet kan användas av ovana beställare och vid be-
hov anpassas utifrån egna behov och önskemål för att få med relevanta 
krav i sitt förfrågningsunderlag.

om sol i väst 
Projektet Sol i Väst är en regional satsning med målen att bygga upp 
beställarkompetensen hos offentliga aktörer så att de självständigt kan 
upphandla och förvalta solcellsanläggningar samt utveckla kompe-
tensen hos beställare som redan har grundläggande erfarenhet inom 
området. Sol i Väst pågår under år 2016–2019 och finansieras av Ener-
gimyndigheten, Länsstyrelsen i Västra Götaland samt Västra Götalands-
regionen. Projektet är en utveckling av föregångarna Sol i Väst 2013–
2016 och Soluppgång i Väst. 
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Upphandling av solceller 
De krav och villkor som ställs i en upphandling måste vara utformade 
på ett sätt som gör det möjligt att följa upp och kontrollera att leveran-
törerna uppfyller dem. Ett väl utarbetat förfrågningsunderlag med en 
tydlig struktur underlättar för leverantörerna i arbetet med att utarbe-
ta anbud, men också för organisationen vid utvärderingen av anbuden 
och vid utformningen av avtalet med vald leverantör. Det är också vik-
tigt att det framgår vilka krav som är obligatoriska, vad kravet innebär 
och att följden av att inte uppfylla samtliga krav är att anbudet förkastas. 

Vid upphandling ska i förfrågningsunderlaget framgå vilken utvärde-
ringsgrund som kommer att användas vid utvärderingen av inkomna an-
bud. Det finns två olika sätt att utvärdera en upphandling: Antingen genom 
lägsta pris eller genom det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet.

Genom att ställa höga krav på leverantörer och tekniska specifika-
tioner är det möjligt att få en bra anläggning till lägsta pris utifrån de 
värderingsprinciper som väljs av beställaren.

I det fall utvärderingsgrunden används för det ekonomiskt mest för-
delaktiga anbudet ska den upphandlande myndigheten ta hänsyn till 
olika kriterier som är kopplade till föremålet för upphandlingen (till ex-
empel pris, leveranstid, driftkostnader, miljöegenskaper eller kvalitet)

Det går till exempel att använda sig av en LCC-kalkyl liknande den 
Kungsbacka kommun använder sig av (se Bilaga 2 – Kungsbackamodellen).

Förstudie inför upphandling
Inför en investering i solel behöver en kartläggning göras av hur förut-
sättningarna ser ut med avseende på teknik, ekonomi, risk och säkerhet. 
Detta moment i investeringsprocessen kallas förstudie. En förstudie bör 

installation av solceller på 
Vänerenergi i mariestad under 

sol i Väst 2013–2016.
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utgå från vad syftet med investeringen är och vilket mål som ska uppnås. 
Syfte och mål tillsammans med motivationen för att investera i solel ger 
en bra utgångspunkt för ett fortsatt arbete. Det kan finnas mervärden 
eller sekundära användningsområden för en solcellsanläggning som är 
viktiga att belysa och kan vara en stark orsak till själva investeringen. 

Investeringar är direkt förknippade med pengar som i sin tur krä-
ver avsättning i en budget. En investering behöver därför presenteras 
för beslutsfattare på en eller flera nivåer. Beslutsfattare har sällan sak-
kunskap inom området och materialet som presenteras bör därför vara 
utformat på ett pedagogiskt sätt – till exempel bör förstudiens samtliga 
delar vävas samman till ett beslutsunderlag som är lätt för chefer och 
politik att förstå och bedöma. Ett beslutsunderlag har mottagarens per-
spektiv i fokus och lyfter fram siffror och ord på ett förståeligt sätt. Ut-
över det kännetecknas ett beslutsunderlag av ett fokus på risker, värden 
och alternativa lösningar. Mottagaren av underlaget ska kunna bilda sig 
en objektiv helhetsbild om nyttan med investeringen.

I en förstudie kartläggs de praktiska förutsättningarna för en eller 
flera byggnader. Förstudien resulterar vanligen i att ett antal beslut gäl-
lande tekniska frågor kring vilken typ av anläggning med avseende på 
storlek och placering som kan installeras utifrån exempelvis byggna-
dens orientering, tillgängliga ytor och potentiell årlig produktion. Vida-
re studerar vanligen också förstudien den i lokalen aktuella verksamhet-
ens elbehov och kan utifrån det delvis anpassa anläggningens storlek. 

Hur man på bästa sätt genomför en förstudie och vad man bör tänka 
på beskrivs detaljerat i en tidigare rapport framtagen inom projektet Sol 
i Väst: studiematerial del 1 – Förstudie och lönsamhet. Läsning av den 
rekommenderas innan man börjar med de steg som beskrivs i denna 
rapport. Du hittar rapporten på www.solivast.nu

du hittar rapporten  
Förstudie och lönsamhet  
på www.solivast.nu

iNVesteriNGsstÖd
som beställare av solcellsan-
läggningar finns ett ekono-
miskt stöd att söka som ger 

30% i bidrag för hela projekt-
kostnaden. Följande information 

är väldigt viktig för den som söker i 
egenskap av offentlig organisation eller företag.

ansökan om stöd ska ha kommit in till  
länsstyrelsen innan projektet har påbörjats.
 

Projektet är påbörjat när kontrakt för projekte-
ringen upprättades om projekteringskostnader 
ingår i det stöd ni ansökt om. annars räknas pro-
jektet som påbörjat den dag då solcellsmoduler 
köptes in för installationen. 

en åtgärd anses slutförd när solcellssystemet 
ansluts till elnätet.

läs mer på länsstyrelsens hemsida:  
om stöd till solceller >

oBs!  
söK stöd Innan 

proJeKtet  
påBörJas

http://www.solivast.nu
http://www.solivast.nu
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/boende/stod-och-bidrag/stod-till-solceller/Sidor/Stod_till_solceller.aspx
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slut
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tilldelNiNG

aNBuds
GiVNiNGUpphandlingsprocessen

loU och direktupphandling 
När en offentlig beställare upphandlar en solcellsanläggning är det inom 
ramarna för en offentlig upphandling. Dock är det inte självklart att La-
gen om Offentlig Upphandling (LOU) är tillämplig i det enskilda fallet 
eftersom den inte börjar gälla förrän kostnaden överskrider 534.890 kr 
inom en femårsperiod. Är kostnaden lägre än gränsvärdet så kan en di-
rektupphandling göras och upphandlingen behöver då varken annon-
seras eller konkurrensutsättas. Utvärdering av anbud via LOU behöver 
därmed inte heller göras. 

Vanligen överskrids numera summan 534.890 kr relativt ofta efter-
som många offentliga beställare har ambitiösa utbyggnadsplaner för 
solcellsanläggningar.

entreprenadform
Ett av de viktigaste vägvalen i ett förfrågningsunderlag är entrepre-
nadformen där fördelning av ansvar och risk mellan beställare och en-
treprenör beslutas om inför en upphandling av projektet. Det finns i 
huvudsak tre olika entreprenadformer som kan bli aktuella beroende 
på egna önskemål eller förutsättningar för den aktuella installationen: 
totalentreprenad, generalentreprenad eller delad entreprenad. 

totalentreprenad (te) innebär att en entreprenör anlitas som har 
ansvar för hela projektet – inklusive konsulter och eventuella underen-
treprenörer. Detta är den vanligaste entreprenadformen och troligen 
också den billigaste. Flera offentliga aktörer som under senare år beställt 
många solcellsanläggningar använder sig av denna entreprenadform 
med goda resultat, till exempel Kungsbacka kommun. 

Generalentreprenad (Ge) är relativt vanligt i samband med ny-
byggnation och innebär att beställaren står för projekteringen och en-

aNBuds
utVÄrderiNG

FÖrFrÅGNiNGsuNderlaG

1 adm. FÖre

sKriFter

2 

teKNisK 

ramBesKriV

NiNG
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4 reFe

reNsFOrmu

lÄr
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die (se stu

diematerial 
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treprenören står för utförandet. Generalentreprenören anlitar i sin 
tur underentreprenörer för exempelvis el- eller takarbeten. Denna 

entreprenadform leder till fler inblandade aktörer och innebär vanli-
gen högre kostnader jämfört med totalentreprenad, men kan ändå vara 
det givna valet i samband med nybyggnation beroende på förutsätt-
ningarna i den egna organisationen.

delad entreprenad (de) innebär att beställaren ingår avtal med 
samtliga parter i projektet – konsulter som gör projekteringen och un-
derentreprenörer för respektive moment i projektet. Beställaren har 
också ansvaret för att planera och samordna både projektering och 
byggarbetet och installationsprocessen. Beställaren kan dock välja att 
anlita en huvudentreprenör som sköter samordningen av hela projek-
tet. Denna form av entreprenad är relativt ovanlig när det gäller instal-
lation av solcellsanläggningar. 

Förfrågningsunderlag
När förutsättningarna för en investering i solel har kartlagts och ett be-
slutsunderlag tagits fram är nästa steg i processen att inleda en upp-
handling. För en beställare av solcellsanläggningar behöver ett för-
frågningsunderlag (FFU) tas fram. Ett förfrågningsunderlag innehåller 
information om projektet, tekniska krav på solcellsanläggningen, kri-
terier för den som lämnar offert, hänvisningar till lagar, avtal samt fö-
reskrifter och ansvarsfördelningen mellan beställare och entreprenör. 
Solel är ett relativt nytt område och sakkunskapen hos beställarorga-
nisationer har därmed generellt varit låg, vilket bidrar till osäkerhet 
och långa beslutsprocesser. Frågan som ofta har ställts är: Hur utformar 
man ett bra FFU? Nedan gås de delar som bör finnas med igenom. 

i VarJe FFu BÖr FÖlJaNde delar iNGÅ
1 administrativa Föreskrifter (aF) dessa innehåller bland an-

nat uppgifter om hur anbudslämning och utvärdering går till, 
samt övriga administrativa krav. mer information om vad som 
bör ingå gås igenom mer detaljerat nedan.  

2 teknisk rambeskrivning denna innehåller en detaljerad 
teknisk beskrivning av systemet, materialval och dylikt. mer 
information om vad som bör ingå gås igenom mer detaljerat 
nedan.  

3 anbudsformulär (med egenförsäkran) Formulär för anbuds-
givaren att fylla i, med anbudssumma och kontaktuppgifter. 
anbudsformuläret måste vara signerat, annars förkastas 
anbudet.

4 referensformulär Värdering av den som lämnar anbud uti-
från områden som är viktiga för ett väl utfört jobb, baserat på 
anbudsgivarens referenser.

VÄlJ lÄmPliG  
eNtrePreNadFOrm
totalentreprenad  
en entreprenör för hela pro-
jektet. den vanligaste formen.

Generalentreprenad  
Beställaren projektleder, en-
treprenören utför.

delad entreprenad  
Beställaren ingår avtal med 
och samordnar projektering-
en.
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5 Kartor, takplaner, ritningar För aktuell byggnad eller mark-
område behövs ett detaljerat och uppdaterat underlag angå-
ende de faktiska förhållandena på platsen.

6 specifika riktlinjer Kommuner har oftast riktlinjer för hur 
upphandlingar ska utföras samt prioriterade områden inom 
ramen för upphandlingarna, exempelvis fokus på innovation, 
hållbarhet eller främjande av lokalt näringsliv. 

adMInIstratIva FöresKrIFter (aF)
Bör innehålla:

 � aMa aF 12:  AF-delen bör ha en struktur efter AMA – Allmänna 
Material och arbetsbeskrivning. AMA är ett referensverk som 
beskriver krav på material, utförande och färdigt resultat för 
vanliga arbeten i byggproduktionen. Dessa krav kan ses som så-
dana som branschen uppfattar som god praxis, allmänt accepte-
rad kvalitet, beprövad teknik och fackmässigt utförande. 

 � aBt 06:  Upphandling bör göras enligt ABT 06, Allmänna be-
stämmelser för totalentreprenader. De olika Allmänna Bestäm-
melserna är standardavtal inom branschorganisationer. Med 
ABT 06 ingår bland annat 5 års funktionsgaranti.

 � nycKelFärdIG anläGGnInG:  Anläggningen ska levereras nyck-
elfärdig, det vill säga komplett med full funktion.

 � anBUdsGIvnInG:  Specificera hur anbudsgivning går till. Accep-
teras anbud per mail?  Postadress för anbud per brev. Sista an-
budsdag.

 � eKonoMIsKa Krav på anBUdsGIvaren  
Exempelvis: Omsättningskrav för de senaste tre åren. Till exem-
pel tre-fyra gånger anbudssumman. Måste vara en fast summa. 
Kreditklassning. Till exempel UC riskklass tre. Uppgifter begärs 
in vid anbudsutvärdering

 � erFarenhetsKrav 
Exempelvis: Projektansvarig, platschef och elinstallatör ska ha 
minst 2 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Erfarenhet 
styrks genom inskickat CV.

 � reFerenser
Exempelvis: Betygsatta referenser för projektledare. Anbudsgiva-
ren ska kunna presentera 3 referenser med installationer i pa-
ritet med efterfrågad omfattning. Referensprojekten ska ha ge-
nomförts och avslutats under de senaste 5 åren. Referenter ska 
anges med namn, mailadress och telefonnummer. Antingen kan 
man kräva in referenserna från anbudsgivaren, alternativt krä-
ver beställaren in referenserna själv.
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 � relevanta sKallKrav För att MInsKa rIsK För överKla-
Gande  Kraven som ställs i upphandlingen måste kunna moti-
veras i att syfta till ett bättre system/bättre funktion, lägre pris.

 � vad Utvärderas på?  Specificeras om upphandling sker enbart 
på pris eller om till exempel ett poängsystem för referenser an-
vänds.

I AF-delen bör både ekonomiska krav och krav på erfarenhet ställas. 
Gällande de ekonomiska kraven kan ett sådant till exempel vara att om-
sättningen hos entreprenörens företag måste vara minst 3–4 gånger hö-
gre än den aktuella anbudssumman. Som beställare bör man även ställa 
krav på kreditklassningen för den som lämnar anbud, till exempel UC 
riskklass tre – normal risk. Uppgifter om detta kan också begäras in vid 
anbudsutvärdering. Lämpliga erfarenhetskrav att ställa kan till exempel 
vara att projektansvarig, platschef och elinstallatör ska ha minst 2 års 
erfarenhet av liknande arbetsuppgifter och att erfarenheten kan styrkas 
genom bifogat CV. 

Antingen kan man kräva in referenserna från anbudsgivaren: Här 
skall anbudsgivaren ta in dokumentation från referenterna som styrker 
omdömena, alternativt att man kräver in referenserna själv. 

Ytterligare ett sätt att hantera referenser är att ha ett färdigt formulär 
i FFU för referenstagning i vilket det kan framgå vilka krav man ställer 
på anbudsgivaren. Exempel på formulerade krav skulle kunna vara: An-
budsgivaren ska av samtliga referenser erhålla minst betyget ’Godkänt’ 
(på skalan ’Icke Godkänt’ – ’Godkänt’ – ’Väl Godkänt’) med avseende på 
tidhållning, kvalitet, kostnadsredovisning samt kommunikation. 

För att underlätta vid utvärderingsprocessen är det lämpligt att re-
ferensobjekten är i samma storleksordning som den aktuella anlägg-
ningen är. Om arbete skett för samma beställare tidigare ska detta också 
redovisas.

teknisk rambeskrivning
I denna del av förfrågningsunderlaget beskrivs detaljerat vad som ska 
upphandlas, vilken utformning anläggningen ska ha och vilka produk-
ter som efterfrågas. Bilder och skisser bör finnas med för att visa vad 
man efterfrågar. I denna del hänvisar man också som beställare till att 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter gällande installation av solcellsanlägg-
ningen ska uppfyllas. 

exeMpel på ForMUlerInGar Gällande erFarenhetsKrav: 
”anbudsgivaren ska kunna presentera tre referenser med installatio-
ner i paritet med efterfrågad omfattning. referensprojekten ska ha 
genomförts och avslutats under de senaste fem åren. referenter ska 
anges med namn, e-postadress och telefonnummer.”
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Inled med vad för slags anläggning som önskas, var den ska monteras 
samt hur stor effekt som efterfrågas. Vanligen tillåts en viss tolerans, +/- 
tre procent på föreslagen installerad effekt. Denna del av rambeskriv-
ningen kallas för objektbeskrivning.

Vidare ställs under denna rubrik också krav på de delar som ingår i 
anläggningen, i första hand kablage, solcellsmoduler, växelriktare, samt 
annan ingående utrustning.

sOlCellsmOduler
När det gäller själva solcellsmodulerna så efterfrågar man här anting-
en solceller av tunnfilm eller kisel. Om det är kisel så efterfrågar man 
antingen mono- eller polykristallina. Storlek på panelerna efterfrågas; 
är de av standardstorlek eller annan storlek? Vad är effekten per modul 
och vad har de för verkningsgrad? Modulerna som offereras ska givet-
vis vara testade och certifierade enligt branschstandard. Ett giltigt test-
certifikat från TÜV, VDE eller liknande organisation ska därför bifogas 
anbudet, som visar att offererad modul är testad och godkänd enligt Iec 
61215 (för kristallina moduler) respektive Iec61646 (för tunnfilmsmodu-
ler). Certifikatet ska även vara möjligt att identifiera digitalt. Datablad 
från tillverkaren av solcellstypen som offereras ska bifogas anbudet. Har 
man önskemål om att de solceller man vill ha i sin anläggning ska vara 
av ett visst fabrikat eller tillverkade i ett visst land eller särskild världsdel 
så är det här det ska stå med. Även önskemål om färg på panelerna kan 
finnas med. 

VÄxelriKtare
Växelriktare som offereras ska självklart vara 
CE-märkta och möjliga att koppla till batteribank. 
Vidare ska krav ställas om att det före växelriktaren 
på DC-sidan monteras DC-brytare för frånkopp-
ling av DC-spänning till växelriktaren. DC-bryta-
re kan även ingå i växelriktare. Lastbrytare för AC 
monteras direkt efter varje växelriktarens utgång 
för att möjliggöra att varje enskild i anläggningen 
ingående växelriktare kan frånskiljas för service 
utan att övriga växelriktare därför behöver tas ur 
drift. Liksom för solcellsmodulerna ska datablad 
från tillverkare bifogas anbudet. 

taKeN
När det gäller de aktuella taken är det viktigt att så noggrant som möjligt 
specificera vad det är för slags tak, vilket material det består av, taklut-
ning, med mera. Viktigt att poängtera är om genomföring av taket får 
ske och hur denna i så fall ska gå till. Viktrestriktioner för taket bör even-
tuellt finnas med för platta tak. Vindlastberäkning och rekommendatio-
ner kring det ansvarar entreprenören för. Plats för gångar mellan rader 
av moduler för att möjliggöra service/underhåll bör finnas med. Dess-

Viktigt att solcellsmodulerna 
är testade och godkända  

enligt ieC 61215 respektive 
ieC61646.

en grupp soligt placerade 
växelriktare.  ska bland annat 

vara Ce-märkta och möjliga 
att koppla till batteribank. 
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utom ska minimum en meter lämnas i fritt i nederkant för att minimera 
snöfallsrisken. Slutligen ska det montagesystem som ska användas vara 
certifierat för solcellsinstallationer och datablad för detta samt skiss över 
hur panelerna föreslås placeras bifogas det inkomna anbudet. 

mÄtNiNG, larm OCH ÖVerVaKNiNG
När det gäller mätning, larm och övervakning av anläggningen bör 
följande finnas med: instrålningsgivare, loggningssystem, driftlarm 
och möjlighet till elcertifikatrapportering. Instrålningsgivaren ska vara 
kapslad och temperaturkorrigerad. Givaren ska placeras så att den är 
lättåtkomlig. I det loggningssystem som ingår i anbudet ska leverans, 
montage och driftsättning av ett dataloggsystem som är åtkomligt via 
internet ingå. Driftlarmet ska automatiskt larma om produktionen från 
anläggningen understiger förväntad produktion under perioden mars – 
oktober. För att kunna erhålla elcertifikat ska anläggningen kunna kopp-
las upp det nationella systemet för inrapportering (Cesar). 

serViCe, uNderHÅll OCH utBildNiNG
Redan i förfrågningsunderlaget ska frågan om viss service och under-
håll av själva solcellsanläggningen lyftas och säkerställas. Delar av ser-
vicen kan ske digitalt om ett tillräckligt bra övervakningssystem finns. I 
entreprenaden bör service på plats under fem år ingå. Under servicebe-

sök ska anläggningen fotograferas med värme-
kamera för att detektera eventuella fel som inte 
är visuellt synliga. I anbudet ska också relevant 
utbildning av drift- och underhållspersonal för 
el- och teleinstallationer ingå för att säkerställa 
att överlämnandet av ansvar vid driftsättningen 
går bra och risk för handhavandefel och liknan-
de minimeras. Teoretisk och praktisk genom-
gång ska hållas vid systemets färdigställande. 
Driftgenomgång ska ske senast i samband med 
slutbesiktning. 

VisualiseriNG 
I anbudet ska även ingå visualisering i form av 
display som visar hur mycket el solcellsanlägg-
ningen producerar. Denna ska sedan kunna sät-
tas i entré, i fikarum eller på liknande platser. 

sÄKerHet – eNtrePreNad 
Gällande taksäkerhet och den relaterade frågan 
om lyft av material upp till det aktuella taket så 
är det viktigt att man liksom vid andra takar-
beten redan i förfrågningsunderlaget tydliggör 
vad som gäller. 

visualisering av energipro-
duktion och -användning på 
stadsskogenskolan i alingsås.
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sÄKerHet – BraNd OCH elsÄKerHet 
Utredning av behovet för brandmansbrytning av solcellsanläggningen 
är viktigt för samtliga installationer. Brandmansbrytaren finns till för att 
kunna bryta spänningen från solcellsmodulerna till växelriktarna, även 
vid full solinstrålning. Beställaren kan inleda en dialog med Räddnings-
tjänsten redan innan installationen kommer att ske, så att de känner till 
anläggningen och kan ge viktig information om gränslandet mellan sol-
cellsinstallationer och el- samt brandsäkerhet.

NÄtÄGare
Allt förarbete för nätanslutning av anläggningen ska självklart vara fär-
digt när anläggningen är färdig att tas i drift. Lämpligt är att begära att 
entreprenören tar ansvar för både för- och slutanmälan inför anslut-
ningen. Detta ska i så fall tydligt stå i förfrågningsunderlaget. 

ViKtiGa rÅd
Sammanfattningsvis är det viktigt att man i den tekniska rambeskriv-
ningen i förfrågningsunderlaget är tydlig med gränsdragningen för en-
treprenaden. Vad är det exakt man som beställare förväntar sig av både 
teknik och genomförande? Vad tillhör entreprenaden och vad är där-
med entreprenörens ansvar? Lägg mycket tid på den första beställning-
en och det första förfrågningsunderlaget! Var noggrann. Det kommer 
att spara tid för både er som beställare och för entreprenören under 
både installationsfas och vid kommande beställningar. 

anbudsgivning och anbudsutvärdering
Med nya LOU är anbudsgivning enklare än tidigare. Dokumentationen 
kan tas in först efter anbudsutvärdering. Istället görs egenförsäkran av 
entreprenören vid anbudsgivning. 

Egenförsäkran innebär att anbudsgivare och anbudssökande intygar 
att de inte ska uteslutas ur upphandlingen, att de uppfyller kvalifice-
ringskraven och att de kan ge in efterfrågade bevis för detta. Den upp-
handlande organisationen får sedan begära in de dokument den ställt 
krav på när det av någon anledning krävs för att upphandlingen ska 
kunna handläggas vidare. Kontroll ska ske av sådana anbudsgivare som 
ska tilldelas kontrakt eller ramavtal i upphandlingen genom att relevan-
ta dokument begärs in av beställaren (Källa: Upphandlingsmyndigheten.se 
2017-11-28).

Fördelarna med detta är uppenbara. Det sparar mycket jobb och där-
med tid för både entreprenörer och beställare. För att det ska kunna 
fungera på ett tillfredsställande sätt krävs dock att upphandlingsunder-
laget är tydligt och välformulerat så att risken för missförstånd undviks. 

Efter att ett antal anbud inkommit är det dags att utvärdera dessa. 
För att göra detta på ett både rättvist och effektivt sätt krävs ett systema-
tiskt arbetssätt som både utvärderar de olika anbudens kvaliteter utifrån 
både ekonomi och andra skäl, till exempel kvalitet eller entreprenörens 
erfarenhet. 

Var tydliga med gräns-
dragningen för entre-
prenaden – det sparar 
tid för alla.

FördJUpnInG  
läs mer om Lagen om 
offentlig upphandling 

på www.upphandlingsmyn-
digheten.se



http://www.upphandlingsmyndigheten.se
http://www.upphandlingsmyndigheten.se


14   uPPHaNdliNG | studiematerial sOl i VÄst 

Vanligast är att man vid utvärdering av de inkomna anbuden tar be-
slut och tilldelar entreprenaden till den som inkommit med det lägsta 
priset. För upphandlingar med högt ställda krav på ekonomi och teknik 
kan man använda en utvärderingsmodell som i första hand utvärderar 
pris per installerad kW (kr/kW).

Solcellseffekten för den nyckelfärdiga solcellsinstallationen anges i 
anbud med siffror, två decimaler. Summan skall omfatta en komplett 
nyckelfärdig anläggning. Om det anbud med lägst pris per installerad 
effekt uppfyller alla krav antas anbudet. Detta givetvis efter kontroll av 
att dokumentationen är komplett, att certifikat gäller och att föreslagna 
tekniska lösningar uppfyller satta krav.

För solcellsanläggningar är det möjligt att förutom pris också utvär-
dera på kvalitet, teknik och kompetens via poängsystem där det är möj-
ligt att vikta kriterierna. Observera att nedanstående endast är exempel!

Den upphandlande organisationen sätter upp ett poängsystem för 
alla kriterier som ställs upp. När anbuden kommer in utvärderas dessa 
efter kriterierna och viktas för att få en totalsumma där den som har 
högst poäng vinner. Viktigt att det är tydligt i anbudet hur bedömning-
en kommer att gå till.

tilldelning
Efter att kontroll av vinnande anbud (vanligen det med lägst pris, al-
ternativt högst poäng) skett meddelas både dessa och övriga som lagt 
anbud via ett tilldelningsbeslut. Därefter kan överklagan av beslutet ske 
under en period – vanligen 10 dagar. Om inget överklagande inkommit 
skrivs därefter kontrakt och beslutet vinner laga kraft. 

exemPel PÅ ViKtade Kriterier FÖr aNBud 
pris .................................................60%
Kompetens .............................. 10%
ekonomi/omsättning .......15%

Kvalité ............................................15%
Här blir det möjligt att poängsätta dessa på en skala mellan till exempel 1 och 3:

 
KoMpetens
0 poäng = 0 installerade objekt
1 poäng = 1–2 installerade objekt
2 poäng = 3–4 installerade objekt
3 poäng = 5 eller över installerade objekt

 
eKonoMI/oMsättnInG
0 poäng = mindre omsättning än anbudssumman
1 poäng = 1–2 ggr anbudssumman
2 poäng = 3–4 ggr anbudssumman
3 poäng = 5 ggr eller över anbudssumman
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Genomförande
I genomförandefasen är det viktigt att ha en ständigt pågående dialog 
med entreprenören då oväntade problem kan dyka upp och snabbt 
måste lösas för att montering av anläggningen ska kunna löpa på ett så 
smidigt sätt som möjligt. Det kan till exempel gälla praktiska saker kring 
hur och var ledningar ska dras. 

I detta skede är det också viktigt att ha en fortlöpande dialog med den 
verksamhet som finns i den aktuella lokalen.  

I ett tidigt skede bör också både nätägare och den lokala Räddnings-
tjänsten informeras om installationen och om möjligt också komma på 
besök och ges chans att tycka till om sina respektive ansvarsområden. 

slutbesiktning 
När allt är färdigt är det dags för slutbesiktning, ibland också kallad 
entreprenadbesiktning. Denna ska göras av en oberoende certifierad 
besiktningsman med tidigare erfarenhet av att besiktiga solcellsanlägg-
ningar. Besiktningsmannen utses av beställaren. 

Besiktningen innebär att alla de arbeten som utförts enligt avtalet 
gås igenom noga. Utgångspunkten är själva entreprenadavtalet, där det 
står angivet vad som ska göras och hur. Vad som kravställs och hur det 
formuleras har direkt effekt på besiktningsmannens möjlighet att kont-
rollera kvaliteten på det arbete som är utfört. Besiktningen sker genom 
en så kallad okulär besiktning, det vill säga en noggrann syning av allt 
som är synligt. Alla brister som upptäcks ska dokumenteras, liksom allt 
det som beställaren har synpunkter på och tveksamheter inför. Besikt-
ningsmannen ska också godkänna eller underkänna entreprenaden. Ett 
underkännande betyder att flera brister har upptäckts som inte kan ig-
noreras, eller att allvarligare fel upptäcks. Mindre brister antecknas ock-
så, men innebär inte att arbetet måste underkännas i sin helhet.

Om brister upptäcks måste entreprenören som utfört arbetet åtgär-
da felen så snart som möjigt. Regeln säger att felen ska vara åtgärdade 
inom två månader, annars har beställaren rätt att ingå avtal med en an-
nan entreprenör för att åtgärda bristerna, på den ursprungliga entre-
prenörens bekostnad. Därefter ska även omarbetningarna synas för att 
ett godkännande ska kunna ske. Även när besiktningen gett godkänt på 
en byggnation har entreprenören enligt ABT06 fem års ansvar för de 
fel och brister som uppkommer. Men för att detta ska gälla gäller att en 
slutbesiktning också genomförts.

För att besiktningsmannen ska kunna göra ett bra arbete krävs att 
hen får all dokumentation om byggnationen som finns tillgänglig, samt 
att anläggningen med loggsystem varit i drift i minst en vecka. Det un-
derlättar syningen och gör det lättare att upptäcka eventuella fel och 
brister. (Källa: https://www.rotpartner.se/slutbesiktning, 2017-11-28)

FördJUpnInG
mall för förfrågningsunderlag 
samt exempel på underlag 
från andra kommuner

Bilaga 1: Mall för teknisk  
rambeskrivning (.doc)
Bilaga 2: Kungsbacka- 
modellen
Bilaga 3: Järfälla-modellen

FölJ proJeKtet  
och hItta 

 Fler delar av  
stUdIeMaterIalet på 

www.solivast.nu

http://www.solivast.nu/wp-content/uploads/2017/12/Bilaga-1-Teknisk-rambeskrivning.docx
http://www.solivast.nu/wp-content/uploads/2017/12/Bilaga-1-Teknisk-rambeskrivning.docx
http://www.solivast.nu/wp-content/uploads/2017/12/Bilaga-2-Kungsbacka-modellen.pdf
http://www.solivast.nu/wp-content/uploads/2017/12/Bilaga-2-Kungsbacka-modellen.pdf
http://www.solivast.nu/wp-content/uploads/2017/12/Bilaga-3-Jarfalla-modellen.pdf
http://www.solivast.nu
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