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Introduktion
Inför varje investering i solel behöver en kartläggning göras av förutsätt-
ningarna avseende teknik, ekonomi, risk och säkerhet. Detta moment i 
investeringsprocessen kallas förstudie. En förstudie bör utgå från vad 
syftet med investeringen är och vilket mål det är som ska uppnås. Syfte 
och mål tillsammans med er motivation för att investera i solel ger en 
bra utgångspunkt för ett fortsatt arbete. Det kan också finnas mervärden 
eller sekundära användningsområden för en solcellsanläggning som är 
viktiga att belysa, dessa kan i sin tur vara en stark orsak till investeringen.

En investering i solel varierar i storlek och utformning. Utifrån förut-
sättningar, mål och syfte bör produktionsanläggningen dimensioneras 
för att uppnå ett så stort värde som möjligt. Investeringar kräver avsätt-
ningar i en budget. En investering behöver därför presenteras för be-
slutsfattare på en eller flera nivåer. Det är sällan som beslutsfattare har 
sakkunskap inom området och materialet som presenteras bör därför 
vara utformat på ett pedagogiskt sätt – förstudiens olika delar bör vävas 
samman till ett beslutsunderlag. Ett beslutsunderlag har mottagarens 
perspektiv i fokus och lyfter fram siffror och ord på ett förståeligt sätt. 
Utöver det kännetecknas ett beslutsunderlag av ett fokus på risker, vär-
den och alternativa lösningar. Mottagaren av underlaget ska kunna bilda 
sig en objektiv helhetsbild om nyttan med investeringen.

Om Sol i Väst
Projektet Sol i Väst är en regional satsning med målen att bygga upp 
beställarkompetensen hos offentliga och privata aktörer så att de själv-
ständigt kan upphandla och förvalta solcellsanläggningar samt utveckla 
kompetensen hos beställare som redan har grundläggande erfarenhet 
inom området. Sol i Väst pågår under år 2016–2019 och finansieras av 
Energimyndigheten, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Fastighetsägarna 
samt Västra Götalandsregionen. Projektet är en utveckling av föregång-
arna Sol i Väst 2013–2016 och Soluppgång i Väst.
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Motivationsfaktorer
Ett bidrag till energiomställningen
Visserligen har vi i Sverige redan nu en relativt fossilfri elproduktion 
men däremot kommer en väldigt liten andel elproduktion från solen 
som förnyelsebar energikälla. Genom att investera i solel bidrar man till 
att öka den andelen och hjälpa branschen att utvecklas genom forskning 
och utveckling, samtidigt sjunker prisnivån globalt i takt med att fler 
solcellsanläggningar installeras. Genom att vi i Sverige producerar för-
nyelsebar el som delvis exporteras som överskott utanför landets grän-
ser kan fossilberoende produktion samtidigt minskas i de länder där 
fossilbaserade energikällor fortfarande är en del av elmixen.

Utvecklingen under de senaste decennierna gällande både globali-
seringen med ökad handel och accelererande miljö- och klimatutma-
ningar gör att mänskligheten mer än någonsin är i behov av gemen-
samma lösningar och utökat samarbete. Både i världen som helhet och 
i Europa ökar fortfarande (2017) användandet av fossila bränslen. Där-
med ökar också utsläppen av koldioxid. Att utbyggnaden av förnybar 
elproduktion – inte minst från solceller – också stadigt ökar är dock 
positivt och avgörande för att uppsatta politiska mål gällande stigande 
andel förnybar energi samt minskande koldioxidutsläpp ska gå att nå. 
Alla investeringar i nya solcellsanläggningar är därmed ett viktigt bidrag 
i denna helt nödvändiga energiomställning. 

Beprövad teknik
Solceller bygger på väl beprövad teknik som har använts i decennier för 
olika ändamål, där krav ofta ställs på robusta produkter som klarar av 
stora påfrestningar från kyla, värme, korrosion, regn, snö och vind. En 
indikation på solcellernas hållbarhet är att elproduktionen från solceller 
är garanterat i minst 25 år från majoriteten av alla tillverkare. Solel är en 
produktionskälla som kan integreras i byggnadens elsystem där också 
förbrukningen sker, med små överföringsförluster som följd. Jämfört 
med andra produktionsanläggningar är solcellsanläggningar okompli-
cerade, har inga rörliga delar och kräver minimalt med underhåll. Detta 
gör dem enkla att hantera och förvalta. Samtliga kritiska komponenter 
i en solcellsanläggning är robusta, täta och bygger på beprövad teknik.

Låg risk
Sedan avregleringen på elmarknaden på 1990-talet har priserna för el 
svängt väldigt mycket och den delen av elpriset som består av skatter 
och avgifter har stadigt ökat för att utgöra ca 50 procent av elpriset idag. 
Genom att investera i en solcellanläggning försäkrar man sig mot de 
svängningar på elmarknaden och de avgifter som kan läggas på elpriset 
under de kommande 25 åren. Det kan jämföras med att teckna ett fast 
pris för elavtalet under en väldigt lång tid framöver. Just nu har vi histo-
riskt låga elpriser och lönsamhetsmässigt är solel bättre ju högre elpri-
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Förstudien bör innehålla 
 } Syfte
 } Alternativ
 } Ekonomisk redogörelse
 } Förslag till beslut 
 } Motivering

serna är på marknaden – i jämförelse med vad det kostar att producera 
din egen solel. 

Känslan av stolthet
Att producera egen el ger många en känsla av både frihet, oberoende 
och stolthet. Känslan av att bidra som företag eller privatperson till den 
nödvändiga och pågående energiomställningen ger mervärden som är 
omöjliga att värdera i ekonomiska termer. Solceller har en unik drag-
ningskraft och får människor som investerar av olika skäl – av teknis-
ka, av ideologiska eller miljömässiga, att samlas kring ett gemensamt 
intresse. Att man också på ett enkelt sätt kan följa sin elproduktion via 
appar i sin mobiltelefon ger också mervärden som många innehavare 
av solcellsanläggningar uppskattar.

Strategi
Det är viktigt att först förankra eller skapa en strategi. Strategin kan ska-
pas utifrån övergripande nationella miljömål, bolagets långsiktiga mål-
sättningar, målsättningar för förnyelsebar energi eller tydliga kvantifie-
rade samt tidsatta mål för solel. 

Alternativt skapas strategin av drivna personer som vill utveckla orga-
nisationens arbete inom området solel. Oavsett om initiativet kommer 
uppifrån eller nedifrån är det bra att etablera någon form av strategiskt 
upplägg. Anledningen till att mål och strategier behöver skapas är att 
offentliga och privata fastighetsägare är beställare med mycket tillgäng-
lig takyta, och kommer sannolikt att spela en viktig roll i omställningen 
av elproduktionen till förnyelsebar energi i Sverige. Den rollen innebär 
ett större ansvar med krav på goda beslutsunderlag för investeringar i 
solel som blir allt större i takt med att energiomställningen tar fart. För 
att beslutsfattare ska kunna stödja sig på så goda grunder som möjligt, 
bör beslutsunderlag innehålla ett Syfte, belysa Alternativ, redogöra för 
alternativens Ekonomi och ge Förslag på beslut med motivering. Tekniska 
aspekter bör vara inbakade i redogörelsen, liksom fördelar och nackde-
lar med olika alternativ. 

Om syftet med investeringen är att installera en testanläggning för 
att lära sig mer om solel behöver inte beslutsunderlaget vara särskilt 
omfattande för att kunna ta ett beslut.

Affärsmodeller
I dagsläget (2018) finns det generellt två olika tillvägagångssätt för att få 
tillgång till solceller på sina fastigheter. 

 } Egen regi. Investera, bygga och driva anläggningen i den egna 
organisationen. 
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 } PPA. Ingå ett elköpsavtal med en leverantör avseende solel 
från egna tak, och således låta en extern aktör ta helhetsan-
svar för investering, installation och drift under kontraktstiden.

Egen regi är idag den vanligaste metoden i Sverige och innebär att man 
upphandlar en totalentreprenör som installerar en anläggning och den 
egna organisationen tar över allt driftansvar under livslängden. Drif-
tansvaret innefattar all administration, övervakning, återinvestering, 
underhåll samt ekonomisk, teknisk och juridisk förvaltning av anlägg-
ningarna.

PPA är ett elköpsavtal som internationellt benämns Power Purchase 
Agreement (PPA). Metoden är väletablerad i mognare solcellsmarkna-
der, exempelvis USA. I PPA ansvarar leverantören för att leverera solel 
från beställarens tak till ett fast pris per kWh under hela kontraktstiden. 
Beställaren ansvarar endast för att betala för levererad solel, inte för or-
ganisationens ansvar beskrivet för egen regi enligt ovan. Det ansvaret 
ligger istället hos leverantören av solcellsanläggningen, som åtar sig ett 
helhetsansvar för solcellsanläggningen.

Det finns även varianter av dessa beskrivna tillvägagångssätt, men 
kärnan utgår från dessa. 

Ekonomi och lönsamhet
Ekonomisk lönsamhet bör bedömas genom att värdera alla kostnads- 
och intäktsflöden från en solcellsanläggning under livstiden i en livscy-
kelkostnadskalkyl (LCC/Life Cycle Cost). 

När det kommer till just solcellsanläggningar finns en variant av 
LCC-verktyget som heter LCOE (Levelized cost of Energy). LCOE är 
en internationellt erkänd metod för att göra trovärdiga ekonomiska 
kalkyler av elproduktionsanläggningar. Med detta kalkyleringsverktyg 
stärks beslutsunderlaget för att med större precision kunna kalkylera 
kostnads-och intäktssidan av projektet under hela dess livslängd. Denna 
kalkyleringsmodell finns att hämta på Mälardalens Högskolas hemsida 
och är producerad av Bengt Stridh. 

Det är endast med en LCOE-analys som trovärdiga jämförelser mel-
lan alternativen Egen regi och PPA blir relevanta. I beslutsunderlaget bör 
även en kostnad per kWh tas med för fortsatt köp av el från nätet, i 
syfte att ha som referens till de två beskrivna affärsmodellerna. Besluts-
underlaget innehåller därmed tre perspektiv och kan utgöra en bas för 
att fatta ett informerat beslut om tillvägagångsätt som är optimalt för 
respektive projekt.

LCC = Livscykelkostnads-
kalkyl
LCOE = En variant av 
LCC med fler ingående 
parametrar.

FÖRDJUPNING  
Kalkyleringsverktyget 
LCOE på Mälardalens 

Högskolas hemsida: http://
www.mdh.se/forskning/in-
riktningar/framtidens-ener-
gi/investeringskalkyl-for-sol-
celler-1.88119
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Checklista inför  
en förstudie
Punkterna i checklistan kan användas som ett stöd 
för att inte missa viktiga aspekter i förstudien

 � VILLKOR & FÖRESKRIFTER  från nätägaren 
(elabonnemang, anslutningspunkt eller ser-
visledning) styr vilka nätanslutna elinstalla-
tioner som kan göras och storleken på dessa. Ta reda på vad som 
gäller för din anslutning och hur stor solcellsanläggning som 
kan installeras i förhållande till huvudsäkringen.

 � AVTAL ELHANDELSFÖRETAG  påverkar hur mycket du betalar för 
inköpt el och hur mycket du får betalt för din överskottsel. La-
gen om offentlig upphandling gäller för offentliga aktörer vid 
avtal om inköpt el. 

 � BYGGLOVSHANTERING  – kommunerna tillämpar Plan och byggla-
gen på olika sätt när det gäller solcellsanläggningar. Bygglov kan 
därför behövas. Se till att skicka in en bygglovsansökan i god tid 
och, om möjligheten finns, ett fotomontage med solcellspane-
lerna på tak/fasad eller annan plats där installationen är plane-
rad. Detta underlättar hanteringen. Den 21 februari föreslog re-
geringen i en lagrådsremiss att det inte längre ska krävas bygglov 
för att montera solcellspaneler som följer en byggnads form. 
Lagändringarna väntas träda i kraft 1 augusti 2018. För den som 
har ett platt tak eller bor i en K-märkt byggnad kommer dock 
bygglovskravet att finnas kvar.

Vilka stödformer finns?

 � INVESTERINGSSTÖD TILL SOLCELLER  – Statligt stöd för installa-
tion av solcellsanläggningar.

 } Nuvarande förordning sträcker sig till och med den 31 decem-
ber 2020.

 } 30% i bidrag för samtliga sökande, för hela investeringskost-
naden.

 } Drygt 1 miljard avsatt i statlig budget till och med år 2019.

 } Lång handläggningstid, ca 2 år (maj 2018).

 � ELCERTIFIKAT OCH URSPRUNGSGARANTIER  – System för att 
främja utbyggnaden av förnyelsebar energi

 } Elcertifikatsystemet förlängs till 2030 och utökas med 
18 TWh. 

FÖRDJUPNING  
Rapport från Belok: 
Solceller på tak – möj-

ligheter och fallgropar
http://belok.se/handbok-sol-
celler-pa-tak/
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 } Ett elcertifikat fås per producerad MWh. Certifikaten säljs 
på öppen marknad men systemet är styrt av politiska 
beslut. 

 } Elcertifikat kan erhållas i 15 år per produktionsanläggning. 

 } Medelpris för elcertifikat maj 2017–maj 2018 är  
100,22 kr/MWh.

 � SKATTEREDUKTION FÖR ÖVERSKOTTSEL 
 } Gäller fastigheter med huvudsäkring på högst 100 A.

 } Skattereduktionen är 60 öre/kWh för utmatad överskottselel 
upp till 30 000 kWh årligen.

 } Gäller per juridisk person.

 }  Kontrolluppgift lämnas av elnätsbolaget – ni skriver själva in 
uppgifterna i inkomstdeklarationen.

Utformning och teknik

 � OPTIMERING AV STORLEK – VAD BLIR MEST LÖNSAMT?  De en-
skilt viktigaste faktorerna i en lönsamhetsberäkning är andel 
egenanvänd solel och framtida elpriser. Lönsamheten i en sol-
cellsanläggning beror därför till stor del på hur väl solcellernas 
elproduktion kan anpassas till elförbrukningen i byggnaden. 
Anläggningen behöver dimensioneras för att uppnå en så hög 
grad av egenanvänd el som möjligt. Genom att anpassa produk-
tion efter konsumtion på det sättet är beställaren skyddad mot 
variationer i framtida elpriser och vissa ändringar i lagstiftning-
en. Alternativet är att man förlitar sig på intäkter såsom försälj-
ning av överskottsproduktion och skattereduktion för att uppnå 
maximal lönsamhet. Dessa faktorer varierar med tiden och är 
svåra att förutse under hela anläggningens livslängd vilket inne-
bär en större risk för investeringen i solceller.

FÖRDJUPNING 
Boverkets konstruk-
tionsregler

http://www.boverket.se/glo-
balassets/publikationer/do-
kument/2016/eks-10.pdf



Två exempel på sekundära 
funktioner för solcellspane-
ler: som fasadmaterial och 
som tak. 
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 � SEKUNDÄRA FUNKTIONER  – t ex fasad eller tak-
täckningsfunktion, solavskärmning (mycket lämp-
ligt på oskuggade fasader som har problem med 
övertemperatur) balkongräcken etc. Solcellspane-
ler kan ha flera funktioner utöver att endast pro-
ducera el. Panelerna och tillhörande elektronisk 
utrustning är inneslutna i ramar och är därmed 
väldigt täta. Det finns därför möjlighet att använda 
dem som byggmaterial i fasad eller tak som ersätt-
ning för traditionella beläggningar. 

 � PLACERING OCH UTFORMNING . Placeringen och utformning-
en av en solcellsanläggning påverkar till i hög grad hur mycket 
energi som den kommer att kunna producera. Orienteringen 
i förhållande till norr, öst, syd respektive väst påverkar också 
under vilken tid på dygnet som anläggningen producerar som 
mest. Solen går upp i öst (morgon/tidig förmiddag) och går ner 
i väst (sen eftermiddag/kväll). Anläggningens orientering kan 
med fördel anpassas till när ni behöver som mest energi under 
dygnet så länge det inte ökar risken för skuggning eller gör in-
stallationen dyrare på bekostnad av lönsamheten. Den fysiska 
placeringen styrs av tillgänglig yta på fastigheten utifrån ett an-
tal faktorer som byggnadsteknisk lösning (mark/tak/fasad) och 
möjlighet till bygglov.

 � SKUGGRISK.  Skuggning påverkar produktionen och bör undvi-
kas i så stor utsträckning som möjligt. För en solcellsanläggning 
med solcellspaneler som monteras i rader bör maximal lutning 
vara trettio grader eftersom en större lutning innebär en alltför 
stor solcellsyta som förloras på grund av internskuggning mel-
lan raderna. 

 � VINDLAST.  De specifika vindlasterna för den platsen där solcells-
anläggningen kommer att placeras ska beaktas och anläggning-
en dimensioneras därefter. Boverkets konstruktionsregler, EKS 
10, styr detta.

 � TAKBELASTNING.  Det finns en begränsning för hur stora laster 
som kan läggas på taket. Boverkets konstruktionsregler, EKS 10, 
styr detta.

 � TÄTHET VID INFÄSTNING.  Vid installation av solceller på lutande 
tak krävs genomföringar av byggnadens tätskikt för att skruva 
fast fästena till solcellsanläggningen på ett robust sätt. Det är vik-
tigt att dessa genomföringar tätas på ett fackmannamässigt sätt. 
Risken finns annars att fukt tränger igenom och skadar takets 
konstruktion – och därmed takets funktion. För platta tak finns 
konstruktioner som bär upp solcellspanelerna utan att takets tät-
skikt behöver perforeras.

Viktigt att undvika skugg-
ning från omgivningen för att 

maximera produktionen.

FÖRDJUPNING  
Det finns särskilda 
föreskrifter för företag 

med anställda kring arbete 
med asbest- och eternittak, 
utgivna av Arbetsmiljöverket: 
AFS 2006:01 – Asbest: https://
www.av.se/globalassets/filer/
publikationer/foreskrifter/ur-
sprungs/ursprungsafs2006_1.
pdf



BILD: LOWCARBONLIVING-
BLOG.WORDPRESS.COM  
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 � TAKETS BESKAFFENHET.  Eventuella takrenoveringar bör gö-
ras innan anläggningen sätts upp om taket bedöms vara i så-
dant skick att det inte håller under hela solcellsanläggningens 
livslängd. Ett byte av takets ytskikt kan krävas för att eventuella 
garantier ska gälla för takgenomföringarna. Beroende på takets 
skick och hur lång tid det förväntas hålla i förhållande till plane-
rad installation kan det vara en fördel att tidigarelägga takreno-
veringen för att kunna montera solcellsanläggningen.

Säkerhetsaspekter

 � GODKÄNDA MODULER ENLIGT IEC STANDARD.  iEC är en inter-
nationell standard som innebär att komponenter har testats ut-
ifrån områden som är viktiga för funktion och hållbarhet. För 
att en solcellsmodul ska märkas med iEC standarden har tester 
gjorts med avseende på prestanda, elsäkerhet, brandsäkerhet, 
hållbarhet och livslängd. Det finns olika typer av iEC-nummer 
som motsvarar olika standarder beroende på vad specifikt det är 
som har testats.

 � CE-MÄRKTA KOMPONENTER.  Den som tillverkar, impor-
terar, upplåter, saluför eller överlåter en solcellsanläggning 
har ansvar för att produkten uppfyller kraven i regelverket 
för elektrisk materiel. Detta innebär att all elektrisk mate-
riel som finns på marknaden ska uppfylla säkerhetskraven 
och upprätthålla en viss fastställd elsäkerhetsteknisk praxis.  
Vidare ska den som äger eller annars svarar för användningen 
svara för att den används på ett sätt som inte riskerar säkerheten 
och att den underhålls på ett nöjaktigt sätt. Den som använder 
en solcellsanläggning ska förvissa sig om att den är säker för an-
vändning. 

Ett antal EU-direktiv är införlivade genom regelverket för 
elektrisk materiel och gäller för en solcellsanläggning. När det 
gäller elsäkerhet måste elektrisk materiel inom lågspänningsdi-
rektivet (LVD) tillämpningsområde (produkter inom spännings-
området 50–1000 V växelström eller 75–1500 V likström) upp-
fylla de väsentliga kraven och vara CE-märkta.

Ellagen
Produkt-

säkerhetslag
EMC-lagen

Elinstallatörs-
förordningen

EMC- 
förordningen

Starkströms-
förordningen

Förordningen 
om elektrisk 

materiel

ELSÄK-FS
2000:1

ELSÄK-FS
2013:1

ELSÄK-FS
2007:1

ELSÄK-FS
2006:1

2008:1–3Elsäkerhet – översikt 
lagar och föreskrifter

FÖRDJUPNING Läs mer 
om befintliga produkt-
direktiv och ansvariga 

myndigheter på Marknads-
kontrollrådets webbplats.
http://www.marknadskon-
troll.se/produktlagstiftning
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Solcellspanelen Solcellspanelen har ofta en anslutningsspänning 
som gör att den inte faller in under lågspänningsdirektivet, vilket 
innebär att den inte ska vara CE-märkt, såvida den inte omfattas 
av andra direktiv. Solcellspanelen ska ändå vara säker att använda. 
Ellagen (1997:857), förordningen (1993:1068) om elektrisk materi-
el och Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2000:1) om viss 
elektrisk materiel samt allmänna råd om dessa föreskrifters till-
lämpning gäller även sådana produkter och komponenter som är 
oharmoniserade. 

När det gäller störningar regleras skyddskraven i EMC-di-
rektivet och dess tillämpningsområde saknar spänningsgränser. 
Solcellspanelen omfattas alltså av direktivet om elektromagne-
tisk kompatibilitet. CE-märkning kan alltså ske med hänvisning 
till EMC-direktivet, som också finns speglat i lagen om elektro-
magnetisk kompatibilitet (1992:1512), förordning (1993:1067) om 
elektromagnetisk kompatibilitet och Elsäkerhetsverkets före-
skrifter (ELSÄK-FS 2007:1) om elektromagnetisk kompatibilitet.

Växelriktaren Växelriktaren faller in under lågspänningsdirekti-
vet och EMC-direktivet. Den ska alltså CE-märkas med avseen-
de på båda dessa direktiv.

Batterier Säkerhetskraven för batterier återfinns i ellagen, förord-
ningen (1993:1068) om elektrisk materiel och ELSÄK-FS 2000:1. 
Det innebär att kraven på CE-märkning gäller endast om batteriet 
har en spänning inom spänningsgränserna 75 V-1000 V likström.

 � BEHOV AV ÅSKSKYDD/ÖVERSPÄNNINGSSKYDD.  
 } Systemens samtliga ledande delar skall förbindas till jordske-

na i centralen.

 } Husets åskskydd (om sådant finns) och systemets jordning ska 
alltid kopplas ihop. Systemet ska m.a.o. jordas mot jordspett 
och mot potentialutjämningsskena i elcentralen i dessa fall

 } Om huset saknar åskskydd: Överspänningsskydd typ 2 rekom-
menderas för DC- och AC-sidan. Ofta är byggnadens inkom-
mande AC-matning redan skyddad och solelanläggningen 
behöver då inget extra skydd på AC-sidan.

 } Området åskskydd är 2017 relativt oreglerat för solcellsan-
läggningar med avseende på lagkrav. Diskutera alltid behovet 
med konsulter och andra experter inför en installation.

 � ANLÄGGNINGEN MÅSTE BESIKTIGAS FÖRE DRIFTTAGNING.  I 
samband med att installatörens arbete avslutas ska en så kallad 
entreprenadbesiktning göras för att garantera solcellsanlägg-
ningens funktion, drift och säkerhet. Det är noga att besiktning-
en görs enligt tydliga rutiner så att samtliga parter har samma 
utgångspunkt i arbetet. Beställaren av solcellsanläggningen kan 
behöva anlita en konsult för att bidra med erfarenhet och kom-
petens utifrån vanligt förekommande brister. 

FÖRDJUPNING  
Rapport från Elsäker-
hetsverket gällande 

informationsbehov och elsä-
kerhetskrav för solcellsanlägg-
ningar: http://www.elsaker-
hetsverket.se/globalassets/
pdf/rapporter/elsakerhets-
verket-rapport-informa-
tionsbehov-och-elsakerhets-
krav-rorande-solcellsanlagg-
ningar.pdf
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