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Sammanfattning 

Utbyggnaden av solcellsanläggningar har ökat kraftigt inom EU och i Sverige, 

där en bidragande orsak varit ett högre miljötänk och lägre priser på solcellan-

läggningar. Intresset för att installera solceller har ökat i samhället i stort och 

allt fler kommuner börjar intressera sig för solceller. En av dessa kommuner är 

Forshaga kommun som strävar efter att vara klimatneutrala till år 2030. Denna 

studie undersökte om ett antal utvalda kommunala fastigheter i Forshaga kom-

mun var lämpliga att montera solceller på utifrån egenanvändning- och själv-

försörjningsgrad samt den producerade solelen kostnad (LCOE – Levelized 

cost of energy). Studien undersökte även om dessa utvalda fastigheter vore 

lämpliga för solceller om vissa förutsättningar förändrades för att simulera att 

de vore placerade på en annan plats med andra förutsättningar. De fastigheter 

som ingick i studien var det ett vårdboende, två skolor, Forshaga kommunhus, 

Forshaga reningsverk och ett vattenverk. 

Av de undersökta kommunala fastigheterna var det en skola, vårdboendet och 

kommunhuset som ansågs vara mest lämpade för solceller utifrån ovanstående 

kriterier. Den fastighet som ansågs vara mest lämpad var Grossbolskolan som 

var den mindre av de två skolorna. Grossbolskolan hade en egenanvändning- 

och självförsörjningsgrad på 87 respektive 15 procent och den lägsta kostnaden 

för den producerade solelen med cirka 0,88 kr/kWh. Kommunhuset och vård-

boendet hade en något högre produktionskostnad för den producerade solelen. 

Några slutsatser kunde dras från den delen av studien som undersökte om fas-

tigheterna var lämpliga för montering av solceller om de varit placerade på en 

annan plats med andra förutsättningar. En slutsats var att fastigheterna bör ha 

en liknande elförbrukning som de undersökta fastigheterna i denna studie, med 

en högre elförbrukning dagtid då solcellerna producerar mest för att erhålla en 

hög egenanvändning. Egenanvändningsgraden var högst för de anläggningarna 

som var placerade i öst/västlig riktning, vilket tyder på att elanvändningen i 

dessa typfastigheter var mer lämpade för solcellsanläggningar vars produktion 

är mer spridd över dagen. För att inte återbetalningstiden skulle överstiga sol-

cellsanläggningens antagna livslängd på 25 år bör egenanvändningsgraden inte 

understiga 50 till 60 procent. Slutligen kunde även studien konstatera de fas-

tigheter som rekommenderades som lämpliga hade mellan 1 – 3,5 m2 solcell-

ler/MWh årlig elanvändning i fastigheten vilket kan användas som ett riktvärde 

för att se om fastigheten är lämplig för solceller. Om detta värde var lägre var 

självförsörjningsgraden låg, om det var större blev egenanvändningsgraden 

låg.  
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Abstract 

The expansion of photovoltaic plants has increased significantly within the EU 

and in Sweden, where a contributing cause has been a higher environmental 

thinking and lower prices for solar cell installations. Interest in installing solar 

cells has increased in society as a whole and an increasing number of munici-

palities are interested in solar cells. One of these municipalities is Forshaga 

municipality, which strives to be climate neutral until 2030. 

This study examined whether a number of selected municipal properties in the 

Forshaga municipality were suitable for installing solar cells based on the de-

gree of self-use and the degree of self-sufficiency and the electricity cost of 

produced electricity (LCOE - Levelized cost of energy). The study also exam-

ined whether these selected properties would be suitable for solar cells if cer-

tain conditions were changed to simulate that they were located in another lo-

cation with different conditions. Of the properties included in the study, there 

was a care home, two schools, Forshaga municipal house, a wastewater treat-

ment plant and a waterplant. 

Of the examined municipal properties, a school, the nursing home and the mu-

nicipal house were considered most suitable for solar cells based on the above 

criteria. The property that was considered most suitable was the Grossbolsko-

lan which was the smaller of the two schools. Grossbolskolan had a self-utili-

zation rate and a self-sufficiency rate of 87 and 15 percent respectively and the 

lowest cost for the produced electricity by about 0.88 SEK/kWh. The munici-

pal house and the care home had a slightly higher production cost for the pro-

duced electricity. 

Some conclusions could be drawn from the part of the study that examined 

whether the properties were suitable for mounting solar cells if they had been 

placed in another location with other conditions. One conclusion was that the 

properties should have a similar electricity consumption as the investigated 

properties in this study, with a higher electricity consumption daytime when 

the solar cells produce the most to obtain a high self-use. The degree of self-

use was highest for the plants that were located in the east / west direction, 

which indicates that the electricity consumption in these type properties was 

more suitable for solar cell installations whose production is more widespread 

throughout the day. In order for the repayment period not to exceed the as-

sumed life expectancy of the solar cell plant of 25 years, the self-use rate 

should not be less than 50 to 60 percent. Finally, the study also found that the 

properties recommended as suitable had between 1 - 3.5 m2 solar cells / MWh 

annual electricity use in the property, which can be used as a guideline value 

to see if the property is suitable for solar cells. If this value were lower, the 

self-sufficiency rate was low, if it was greater, the self-utilization rate was low. 
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Nomenklatur/ordförklaring 

Förkortning   

W Watt  

Wh Wattimmar  

kWh/kWp, år  Kilowattimmar per installe-

rad kilowatt maxeffekt och 

år. 

 

Albedo Reflektion av solinstrålning 

från mark och omgivning. 

 

Ew Viktat medelvärde för ener-

giutbyte 

 

Delyta Ytarea riktad åt ett specifikt 

väderstreck. 

 

wn Delytans area dividerat med 

den totala tänkta solcell-

sarean för fastigheten 

 

xn Delytans energiutbyte   
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1 INLEDNING  

1.1 Elproduktion 

Sedan 1990 har världens elproduktion ökat med 100 procent och domineras av 

de fossila bränslena kol, koks och naturgas, där kolet och naturgasen stod för 

drygt 63 procent av den globala elproduktionen under 2016 (Holmström 2018). 

Även bland EU:s medlemsländer används fossila bränslen vid elproduktion, 

där kol, naturgas och olja står för cirka 40 procent av den el som produceras 

inom unionen. Variationen är stor mellan medlemsländerna, på exempelvis 

Cypern står fossila bränslen för över 90 procent av elproduktionen (Holmström 

2019). Den svenska elproduktionen däremot, som domineras av vatten- och 

kärnkraft (Holmström 2018a) använder fossila bränslen för cirka 1 procent av 

den totala elproduktionen (Holmström 2019). Inom EU arbetas det med flera 

delmål för att förhindra att den globala medeltemperaturen överstiger 2 grader 

och ett av dessa delmål är att till 2030 ska minst 27 procent av unionen totala 

energiförbrukning komma från förnybar energi (Europeiska kommissionen 

2014). Utöver EU:s delmål finns det i Sverige även klimatmål som berör el-

produktionen. Enligt den energiöverenskommelse (Regeringskansliet 2016) 

som slöts mellan flertalet av riksdagens partier ska Sverige sträva efter att ha 

en fossilfri elproduktion till 2040. 

För att kunna fasa ut den fossila energin inom elsektorn krävs en övergång till 

mer användning av förnybara källor så som vind-, vatten- och solkraft. Inom 

EU kom 17 procent av den totala elanvändningen under 2016 från förnybara 

källor, medan det i Sverige, som är det land med högst förnybar elproduktion 

inom EU, låg på drygt 54 procent. Av den totala elproduktionen i Sverige under 

2016 kom cirka 45 procent från vattenkraften medan vindkraften stod för cirka 

tio procent (Holmström 2018c). El från solceller utgjorde under samma år 0,1 

procent av den totala elanvändningen i Sverige (Energimyndigheten 2018a).  

Den storskaliga vattenkraften byggs inte ut i Sverige i dagsläget på grund av 

dess påverkan på ekosystemet (Naturskyddsföreningen u.å.), utan arbetet sker 

framförallt med effektiviseringar av befintliga anläggningar (Energimyndig-

heten 2018b). Trots att vattenkraften inte byggs ut i någon större omfattning 

har den en viktig roll i det svenska elnätet som reglerkraft. När en större andel 

av den el som produceras kommer från väderberoende källor, så som vind- och 

solkraft, ökar betydelsen för vattenkraftens reglerförmåga för att ha ett balan-

serat elsystem. I och med de möjligheter som finns med att magasinera vattnet 

kan elproduktion från vattenkraften regleras efter behovet i elsystemet. När 

elproduktionen från vind- och solkraft är hög kan produktionen från vatten-

kraften minskas och när elproduktionen är låg från vind- och solkraft kan pro-

duktionen ökas från vattenkraften (Svensk energi 2015). Till skillnad från vat-

tenkraften har det skett en expansiv utbyggnad av vindkraften i Sverige under 

de senaste åren. Lägre kostnader och teknisk utveckling av vindkraften har 

gjort det mer fördelaktigt att bygga vindkraftverk. Vid uppförandet av vind-

kraftverk kan landskapsbilden och fågellivet påverkas vilket gör att dessa 

aspekter ska undersökas och värderas i samband med att tillstånd för 
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byggnationen ges. Dessa undersökningar kan vara tidskrävande och resulterar 

i att tillståndsprocessen kan ta flera år (Lindholm 2018). 

Medan både vatten- och vindkraft är relativt välutbyggda i Sverige och står för 

en betydande andel av den svenska elproduktionen, står solceller för en låg 

andel (Statistiska centralbyrån [SCB] 2018). Solinstrålningen i Sverige varie-

rar mellan cirka 800 till 1100 kWh per kvadratmeter och år (Stridh 2018). De 

södra delarna av landet har nästan samma solinstrålning som norra Tyskland 

och Danmark vilka har en betydligt högre installerad effekt per invånare. Detta 

gör att förutsättningarna är goda för att utöka elproduktionen från solceller i 

Sverige (Stridh & Larsson 2017). Utbyggnaden av solceller har ökat kraftigt 

de senaste åren och förväntas fortsätta. Dessutom finns det en vision om att till 

2040 ska fem till tio procent av elen som produceras i Sverige komma från 

solceller. Den totala installerade effekt av solceller var 11,1 MW år 2010 och 

ökade till 322,4 MW år 2017, där takmonterade solcellsanläggningar på pri-

vatbostäder, företag, jordbruksfastigheter och allmänna byggnader kopplade 

till elnätet stod för den största ökningen. Den kraftiga ökningen som skett de 

senaste åren beror framförallt på statliga subventioner, lägre investeringskost-

nader, en ökande popularitet bland befolkningen och ett förenklat regelverk för 

småskaliga producenter av el. (Lindahl & Stoltz 2018; Palm 2018). 

1.2 Solceller 

1.2.1 Solcellsanläggningen 

Dagens solcellsmarknad består av tre typer av solceller; mono- och polykristal-

lina solceller samt tunnfilmssolceller, där de kristallina är vanligast förekom-

mande med cirka 90 procent av marknaden. De kristallina modellerna baseras 

på kisel och har en verkningsgrad på cirka 15 till 20 procent. Tunnfilmssolcel-

lerna är inte lika vanligt förekommande som de kristallina, och har en något 

lägre verkningsgrad än de kristallina. En fördel med tunnfilmssolceller är att 

de kan göras böjbara och installeras på ytor där kristallina inte kan monteras 

(Energimyndigheten 2019d). En solcellsanläggning består vanligtvis av ett an-

tal solcellsmoduler som kopplas samman. Beroende av tillverkare på solceller 

kan modulerna variera i storlek. Ett standardvärde för storleken på en sol-

cellsmodul i Sverige är 1,65 m2 och har en maxeffekt på 270 W, detta ger en 

verkningsgrad på cirka 16 procent (Skånska energi 2018). Verkningsgraden 

för solcellerna minskar vanligtvis med åren vilket medför en årlig degradering 

på cirka 0,1 – 0,8 procent (Stridh & Larsson 2017). 

Dagens solceller antas ha en livslängd på cirka 25 – 30 år. En viss osäkerhet 

kring livslängden finns då få anläggningar har varit i bruk så länge i Sverige, 

men leverantörer av solcellsanläggningar lämnar vanligtvis en effektgaranti på 

25 – 30 år (Malmsten 2015; Stridh & Larsson 2017). Elproduktionen från en 

solcellsanläggning beror bland annat på solinstrålning, lutning, riktning, 

skuggning samt dess verkningsgrad. En solcellsanläggning i Sverige med en 

maxeffekt på 1 kWp som är optimalt placerad kan ha ett energiutbyte på cirka 

800–1100 kWh/kWp och år. Det finns anläggningar som har rapporterat ett 

energiutbyte på cirka 1200 kWh/kWp, år, medan andra anläggningar kan ha ett 
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något lägre utbyte. Årliga variationer i energiutbytet förekommer, och under-

sökningar tyder på att solinstrålning kommer att öka vilket även resulterar i ett 

ökat energiutbyte (Stridh & Larsson 2017). Flertalet fritt tillgängliga program-

varor finns på marknaden för att beräkna elproduktionen och energiutbytet från 

solceller (Widen, 2011; Energiforsk u.å.; European commission 2017). 

Förutom solcellsmodulerna ingår ett flertal komponenter i en solcellsanlägg-

ning. Solcellerna producerar likström, för att omvandla likström till växelström 

som vanligtvis används i fastigheter och elnät används en växellikriktare. För-

utom att omvandla den producerade likströmmen till växelström så optimerar 

även växellikriktaren elproduktionen utifrån rådande förhållanden. För att und-

vika större förluster i kablar mellan solceller och växellikriktare så bör den 

placeras så nära solcellerna som möjligt och ha en effekt på cirka 85 – 95 pro-

cent av solcellerna maxeffekt. Livslängden för växellikriktaren är cirka 15 år 

vilket gör att den behöver bytas en gång under solcellsanläggningens livstid 

(Malmsten 2015; Ulin 2018). Vid ett test (Energimyndigheten 2015) av växel-

likriktare så var verkningsgraden för dessa 93 – 95 procent. Växellikriktaren 

kopplas samman med en undercentral där bland annat säkringar och elmätare 

sitter monterat. Undercentralen är sammankopplad med elnätet och fastighet-

ens elsystem. Utöver växellikriktarens verkningsgrad sker en förlust på cirka 

10 procent i de övriga komponenterna (Widen 2011).  

Solcellsanläggningar är relativt underhållsfria men kräver en del tillsyn för att 

de ska fungera tillfredställande. Regnvattnet räcker vanligtvis till för rengö-

ringen av solcellerna. Lågt underhåll bidrar till låga driftkostnader för anlägg-

ningen (Energimyndigheten 2019e; Ulin 2018). Priserna på solcellsanlägg-

ningar har sjunkit kraftigt sedan i början av 2000-talet, men har stagnerat något 

de senaste åren. 2007 kostade en komplett takmonterad anläggning med en 

maxeffekt på 100 kW cirka 60 000 kr/kWp exkl moms, för att under 2015 kosta 

cirka 12 000 kr/kWp. Under 2015 var snittpriset för takmonterade kompletta 

solcellsanläggningar på 3 – 20 kWp cirka 12 700 kr/kWp, och anläggningar på 

20 – 500 kWp kostade cirka 11 800 kr/kWp. Större anläggningar kan ha en nå-

got lägre kostnad per installerad kWp, medan mindre villaanläggningar kan 

kosta något mer (Blomqvist & Unger 2018; Lindahl & Stoltz 2018; Ulin 2018). 

1.2.2 Systemförutsättningar 

För att kunna maximera elproduktionen från solceller krävs det att anlägg-

ningen utformas på ett sådant sätt att bra förutsättningar råder. Anläggningen 

bör vara orienterad i syd-, väst- eller östlig riktning med en lutning på 10 till 

50 grader mot horisontalplanet, där 30 till 50 grader lutning i söderläge ger 

maximal elproduktion. Elproduktionen minskar med en till två procent om lut-

ningen avviker med 10 procent från den optimala lutningen. Det kan vara för-

delaktigt att avvika från den optimala orienteringen och lutningen av solcel-

lerna trots att det ger en lägre elproduktion, detta för att elproduktionen ska 

stämma bättre överens med elanvändningen i fastigheten. Montering i öst- eller 

västlig riktning ger en högre elproduktion på morgon och kväll, medan en 

större vinkel ger en högre produktion på vår och höst (Energimyndigheten 

2019b). Solceller monteras ofta så att de följer takets lutning och väderstreck, 
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vilket ger en enkel utformning av systemet och låga monteringskostnader. 

Vanligtvis har fastigheter en långsida eller kortsida orienterad mot söder. Om 

långsidan är riktad mot söder monteras solcellerna på den sydliga långsidan. 

Då kortsida är orienterad mot syd kan solcellerna monteras på de två lång-

sidorna av fastigheten som är riktade mot öst och väst. Vid platta takytor så 

lutas solcellerna upp till cirka 10 grader relativt taket. Då solcellerna lutas upp 

finns en risk för att de kan skugga varandra, för att undvika detta monteras de 

med ett större avstånd mellan sig jämfört med om de monterats på ett tak med 

lutning. Ytbehovet vid platta tak är cirka 10 – 12 m2/kWp, jämfört med 6 – 7 

m2/kWp på ett tak med lutning (Malmsten 2015).  

Förutom solcellernas orientering och lutning kan skuggning från omkringlig-

gande föremål påverkar elproduktionen. Framförallt är det träd och andra fas-

tigheter som kan utgöra ett problem, men även mindre föremål så som flagg-

stänger och antenner kan påverka produktionen negativt. Den generella rekom-

mendationen är att i största mån undvika skuggande föremål, där det i vissa 

fall kan behöva utföras en skuggningsstudie för att se hur det kan påverka pro-

duktionen (Malmsten 2015).  

1.3 Regelverk 

Solcellsanläggningar genererar ström vilket gör det viktigt att rådande elsäker-

hetsregler följs vid installation och att installationen utförs av personer med 

rätt typ av behörighet (Energimyndigheten 2019f). Beställaren av anlägg-

ningen är skyldig enligt elsäkerhetslagen (SFS 2016:732) att se till att installa-

tören är behörig. Utifrån brandsäkerhetssynpunkt skall räddningstjänsten un-

derrättas så att de vet att anläggningen finns vid en eventuell brand. (Energi-

myndigheten 2019f). Innan installation av en solcellsanläggning bör nätägaren 

kontaktas i god tid då de ska beskriva hur anläggningen kopplas till nätet samt 

se till att möjligheter för detta finns. Nätägaren är även skyldig att mäta hur 

mycket el som skickas ut på nätet ifrån anläggningen och kan inte neka en 

innehavare av en solcellsanläggning att koppla in anläggningen om ett befint-

ligt säkringsabonnemang redan finns (Energimyndigheten 2019g).  

Solcellsanläggningar kan kräva bygglov om fastighetens utseende påverkas 

avsevärt. Undantag från bygglov vid montering av solcellsanläggningar kan 

finnas om fastigheten befinner sig utanför detaljplanerat område. Under 2018 

infördes nya undantag för bygglov vid montering av solceller med vissa krite-

rier. Dessa kriterier är att solcellerna ska monteras på fasaden eller taket och 

följa fastighetens form (Boverket 2018). Kommunen bör kontaktas innan mon-

tering sker för att undersöka om bygglov krävs för det området där solcellerna 

ska monteras (Ulin 2018). 

Fastigheter som har en solcellsanläggning med en effekt på över 50 kWp och 

använder mer än 60 MWh egentillverkad el per år är kvotpliktiga. Kvotpliktiga 

aktörer är förpliktade att inneha en förutbestämd mängd elcertifikat i förhål-

lande till dess användning och försäljning av el (Energimyndigheten 2017a). 

Storleken på dessa kvoter bestäms av regeringen och varierar årligen, 2018 var 

kvotnivån 29,9 procent. Under 2018 fastställdes kvoterna fram tills 2045 

(Energimyndigheten 2018c; Lindahl & Stoltz 2018).   
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Ägare till en solcellsanläggning eller ett flertal solcellsanläggningar med en 

sammanlagd effekt på över 255 kWp måste betala energiskatt. Om en juridisk 

person äger en enskild anläggning med en effekt på över 255 kWp så betalas 

en energiskatt på cirka 30 öre/kWh använd solel. Vid ett ägande av ett flertal 

anläggningar med en sammanlagd effekt över 255 kWp betalas i dagsläget en 

reducerad energiskatt på 0,5 öre/kWh använd solel (Ulin 2018). För att bättra 

på förutsättningarna för solcellsanläggningar så har regeringen lagt fram en 

lagrådsremiss för att helt ta bort energiskatten för de anläggningar som är be-

lagda med en reducerad energiskatt. Förslaget förväntas träda i kraft under 

sommaren 2019 (Regeringskansliet 2018). 

1.4 Ekonomi 

1.4.1 Ekonomiskt stöd  

I dagsläget kan företag, privatpersoner och offentliga organisationer ansöka 

om ett investeringsstöd vid installation av en solcellsanläggning. Stödet ansöks 

hos länsstyrelsen och ges till ett solcellssystem per fastighet (Ulin 2018). Inve-

steringsstödet låg tidigare på 30 procent av investeringskostnaden men sänktes 

under våren 2019 till 20 procent (Energimyndigheten 2019c; Regerings-

kansliet 2019). Stödet uppgår till maximalt 1,2 miljoner kr/anläggning. För att 

stödet skall betalas ut får inte kostnaden för anläggningen överstiga 37 000 kr 

per kW installerad effekt plus moms (Ulin 2018). Budgeten för investerings-

stödet för 2019 är 736 miljoner kr och kommer om budgeten går igenom riks-

dagen i juni 2019 att börja betalas ut till de som ansökt. Stödet betalas ut så 

länge de budgeterade pengarna räcker. Mer pengar till investeringsstödet kan 

avsättas i framtida budgetar beroende av vad politikerna bestämmer. Det finns 

ingen garanti för att alla ansökningar beviljas och får stödet (Energimyndig-

heten 2019c). 

Elcertifikatssystemet riktar sig till producenter av förnybar el och fungerar som 

ett ekonomiskt stöd genom att elcertifikaten säljs av producenter av förnybar 

el och köps av aktörer med kvotplikt (Lindahl & Stoltz 2018). Elcertifikaten 

köps och säljs på en öppen marknad, där inkomsterna från försäljningen ger 

extra intäkter för producenterna utöver elförsäljningen från anläggningen. An-

läggningar som blivit godkända och producerar över 1 MWh el har rätt till 

elcertifikat under en 15 årsperiod, detta gäller fram tills utgången av år 2045. 

Det som gör marknaden med elcertifikat möjlig är den kvotplikt som en del 

aktörer enlig lag skall efterfölja, detta genom att köpa en viss del certifikat 

utifrån en kvot mellan dess elförsäljning och elanvändning (Energimyndig-

heten 2017b). Staten är den aktör som delar ut elcertifikaten till producenterna, 

där ett certifikat tilldelas per producerad MWh el. För att kunna garantera att 

elens ursprung är förnybar kan producenterna även ansöka om ursprungsga-

rantier som är elektroniska handlingar som bevisar elens ursprung. Köpare av 

elcertifikaten är ofta även intresserade av att köpa ursprungsgarantierna. An-

sökan om elcertifikat och ursprungsgarantier görs hos Energimyndigheten. Pri-

set på certifikaten varierar och under 2016 var snittpriset cirka 15 öre/kWh. 

Under åren 2003–2017 var snittpriset på elcertifikaten cirka 20 öre/kWh (Lin-

dahl & Stoltz 2018). Intresset för handel med ursprungsgarantier har varit lågt 
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vilket medfört att priserna vid försäljning inte har tagit fart. Priset för ur-

sprungsgarantierna är cirka 0,5 öre/kWh (Lindahl & Stoltz 2018; Stridh 2016). 

Den el som produceras vid en solcellsanläggning och inte används inom fas-

tigheten kan säljas. Ersättning som erhålls varierar vanligtvis mellan 10 – 50 

öre/kWh beroende på vilken köparen är. Elproducenten har även rätt att erhålla 

en ersättning från nätägaren för den nätnytta elen gör som matas ut på nätet 

(Ulin 2018). Denna ersättning varierar mellan olika nätägare men är cirka 5 

öre/kWh (Lindahl & Stoltz 2018; Ulin 2018). Utöver dessa ersättningar kan 

juridiska personer även ansöka om en skattereduktion på 60 öre/kWh såld el. 

För att kunna erhålla denna skattereduktion får en säkring på max 100 ampere 

finnas; in- och utmatning av el ska ske vid samma punkt i fastigheten; samt att 

nätägaren måste meddelas att förnybar el matas ut på nätet. Den maximala 

mängden såld el där skattereduktionen kan erhållas får inte överstiga mängden 

inköpt el, där ett tak på 30 MWh per år finns. Detta ger en maximal ersättning 

på 18 000 kr per år (Lindahl & Stoltz 2018).  

1.4.2 Egenanvändning  

Den el som produceras av solceller monterade på privat-, företags-, jordbruks- 

och offentliga fastigheter som är kopplade till elnätet kan antingen användas 

inom fastigheten eller säljas till ett elbolag. Om elen säljs utgår en ersättning 

till ägaren av anläggningen, vanligtvis är denna ersättning lägre än den kostnad 

som kunden köper sin el för. På den inköpta elen behöver kunden förutom el-

priset även betala för energiskatt, moms och överföringsavgifter (Energimyn-

digheten 2019a). Om den producerade elen istället används inom fastigheten 

slipper kunden betala för de övriga kostnaderna som tillkommer vid inköp av 

el från nätet. Detta gör att det kan vara fördelaktigt för fastighetsägaren att 

använda den egenproducerade elen istället för att sälja den. Eventuella framtida 

ökningar av elpriset och minskade subventioner för försäljning av solel från 

småskaliga elproducenter gör det mer fördelaktigt att ha en hög egenanvänd-

ning av den el som solcellerna producerar (Energimyndigheten 2016; 

Blomqvist & Unger 2018). Under 2015 var den genomsnittliga egenanvänd-

ningen av producerad solel i Sverige 55 till 72 procent, där små- och flerbo-

stadshus med lägre elförbrukning dagtid vanligen har lägre egenanvändning, 

och större fastigheter med högre elanvändning dagtid har högre egenanvänd-

ning (Stridh 2015). Egenanvändningen av solel i en fastighet kan ökas med 

hjälp av energilagring eller genom att flytta elanvändningen så att den stämmer 

bättre överens med elproduktionen. Energilagring sker vanligtvis med batterier 

där batterierna laddas när ett överskott av el produceras för att kunna användas 

vid ett senare tillfälle när elanvändningen överstiger produktionen (Energi-

myndigheten 2016). Nackdelen med batterilagring är att tekniken är relativt 

kostsam i dagsläget (Energimyndigheten 2016) och enligt studier (Kharseh & 

Wallbaum 2019; Zhang et al. 2016; Dalenbäck & Haegermark 2017) är batte-

ripriset en viktig faktor för att investeringen ska bli lönsam.  

Hur stor andel av den producerade elen från solcellerna som används inom 

fastigheten benämns som egenanvändningsgrad. Hur stor andel av den totala 

elanvändningen i fastigheten som täcks av egenproducerad solel benämns som 
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självförsörjningsgrad (Jansson 2018; Pentilää et al 2018; Zhang et al. 2016). 

Dalenbäck & Haegermark 2017 utförde en studie som undersökte hur gällande 

lagar påverkar egenanvändning- och självförsörjningsgraden av solel i ett fler-

bostadsområde i Göteborg. Resultaten från denna studie visade att en anlägg-

ning var mest ekonomisk vid en egenanvändning- och självförsörjningsgrad på 

90 respektive 15 – 20 procent. 

1.4.3 Kostnad för producerad solel  

För att kunna göra en ekonomisk bedömning av en solcellsanläggning kan det 

vara bra att veta hur mycket den producerade elen från solcellsanläggning kos-

tar under dess livslängd, detta för att kunna jämföra med priset för den inköpta 

elen. Enligt Lindahl & Stoltz (2018) kan produktionskostnaden per kWh el för 

en solcellsanläggning monterad på en småbostad i Sverige med en maxeffekt 

på fem kW vara mellan 1,08 - 0,61 SEK/kWh. Dessa siffror bygger på LCOE 

(Levelized cost of energy) -beräkningar och beror på bland annat en del an-

tagna värden så som investeringskostnader, räntor och livslängd men kan ses 

som ett rimligt riktvärde för produktionskostnaden för elen från solcellsanlägg-

ningen (Lindahl & Stoltz 2018). LCOE-beräkningar tar med alla utgifter under 

solcellsanläggningens livslängd och ger ett genomsnittspris per producerad 

kWh från anläggningen. Beräkningarna är standardiserade och används inter-

nationellt vilket gör det enkelt att jämföra olika anläggningar (Ekenstam 2018). 

För den svenska marknaden och dess förutsättningar finns det en framtagen 

modell för LCOE-beräkningar (Stridh 2016; Stridh & Larsson 2017).   

1.5 Kommuner 

Intresset för att installera solceller i Sverige ökar och i och med detta har även 

den installerade effekten ökat i landet (Fortum u.å.). I arbetet med att öka 

mängden anläggningar i landet har kommunerna en viktig roll genom att deras 

investeringar i solenergi gör tekniken mer synlig. Solceller på fastigheter blir 

ett bevis för att kommunen satsar på att genomföra sin satta miljöpolicy. Kom-

munernas installationer av solceller kan även bidra till att priserna pressas samt 

öka kunskapsnivån inom området (Andrén 2013). Västerås (Rahimi & Sun-

dqvist 2018) och Karlstad (Andrén 2013) är två exempel på kommuner som 

har investerat i solcellsanläggningar. Västerås kommun har en installerad ef-

fekt på cirka 700 kW och planerar att utöka detta i framtiden där arbetet är en 

del i att skapa en hållbar miljö och lösa en del av framtidens energiförsörjning 

(Rahimi & Sundqvist 2018). Under 2008 skulle Karlstad stadshus kompletteras 

med solavskärmning för fönstren efter problem med höga temperaturer som-

martid. Ett beslut fanns sedan tidigare att kommunen skulle ha 3000 m2 sol-

celler innan 2010. Utifrån detta uppkom iden att solceller skulle användas som 

avskärmning för fönstren vilket gjorde att investeringen uppfyllde två mål. Un-

der byggtiden var det ett av de största solcellsprojekten i Sverige med en stor-

lek på 370 m2 och en årlig produktion på cirka 27000 - 30000 kWh. Allt fler 

kommuner intresserar sig för solceller och investerar i egna anläggningar 

(Andrèn 2013).  
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1.5.1 Forshaga kommun  

Forshaga kommun är belägen i södra Värmland och har en befolkningsmängd 

på cirka 11 500 invånare av dessa bor cirka 6500 i centralorten Forshaga (Nat-

ionalencyklopedin u.å.). I Forshaga kommuns arbete med klimat- och miljöfrå-

gor fastslogs en ny hållbarhetsstragi under 2017. Enligt denna strategi ska 

kommunen sträva efter att vara klimatneutrala till år 2030 (Forshaga kommun 

2019a). En del i detta arbete är att minska miljöpåverkan från elen som används 

i den kommunala verksamheten genom att använda solel.  

1Då Forshaga kommun i dagsläget inte har några solcellsanläggningar monte-

rade vid några kommunala fastigheter behöver de undersöka om några av deras 

fastigheter kan vara lämpliga att montera solceller på. De kommunala fastig-

heterna som Forshaga kommun var intresserade av att undersöka om de var 

lämpliga för solceller var Grossbolskolan, Forshaga kommunhus, Lärcenter, 

Ullerudsgården, ett avloppsreningsverk och ett vattenverk. Grossbolskolan är 

en grundskola med elever från förskoleklass upp till årskurs 6, skolan inhyser 

även fritidshem (Forshaga kommun 2019b). Forshaga kommunhus består till 

största delen av kontor där ett flertal av kommunens anställda arbetar. I fastig-

heten Lärcenter finns en grundskola för förskoleklass till årskurs 9. Utöver 

grundskolan bedrivs ett flertal verksamheter i fastigheten Lärcenter som bland 

annat innehåller vuxenutbildningar, ett allmänt bibliotek och en idrottshall. 

Verksamheten som bedrivs på Ullerudsgården är ett äldreboende med ett flertal 

lägenheter, utöver äldreboende finns även hemtjänsten stationerad i fastig-

heten. Reningsverket och vattenverket hanterar avloppsvattnet och dricksvatt-

net från Forshaga centralort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Information i detta stycke kommer från muntlig kontakt med Forshaga kommun. 
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1.6 Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka om ett antal utvalda kommunala 

fastigheter i Forshaga kommun var lämpliga att montera solceller på baserat 

på egenanvändnings- och självförsörjningsgrad och LCOE. Studien under-

sökte även om dessa utvalda fastigheter vore lämpliga för solceller om vissa 

förutsättningar förändrades för att simulera att de vore placerade på en annan 

plats med andra förutsättningar. 

1.7 Mål 

Målet med detta arbete var att ta fram en rekommendation på vilka av de ut-

valda kommunala fastigheterna i Forshaga kommun som var lämpliga att mon-

tera solceller på för att underlätta vid beslut kring framtida eventuella investe-

ringar i solcellsanläggningar vid kommunala byggnader. För att dessa rekom-

mendationer skulle vara tillämpningsbara på liknande kommunala typfastig-

heter placerade på en annan plats togs även mer generella rekommendationer 

fram. Delmål under detta arbete var: 

-Ta fram producerad mängd solel, LCOE, graden av egenanvändning och 

självförsörjning för de utvalda byggnaderna i Forshaga kommun. 

- Ta fram en rekommendation på de mest lämpade byggnaderna utifrån LCOE 

och graden av egenanvändning och självförsörjning. 

-Ta fram hur LCOE, egenanvändning- och självförsörjningsgrad förändras om 

de yttre förutsättningarna förändras för fastigheten. 

-Ta fram nyckeltalet, m2 solceller/MWh elanvändning, för att beskriva hur stor 

solcellsanläggningen det var lämpligt att montera utifrån LCOE, egenanvänd-

ning- och självförsörjningsgrad. 

-Ta reda på hur egenanvändningsgraden påverkar återbetalningstiden. 
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2 METOD  

I denna studie användes det fritt tillgängliga programmet solelekonomi 1,0 

(Energiforsk u.å.; Widen 2011) och Excel-modellen investeringskalkyl för sol-

celler (Stridh 2016) för beräkningar av producerad solel och produktionskost-

naden för den producerade elen (LCOE). För att undersöka möjligheterna och 

lämpligheten för användandet av solceller på kommunala fastigheter i Fors-

haga inleddes studien med att samla in nödvändiga indata för beräkning av 

solelsproduktion, egenanvändning- och självförsörjningsgrad och LCOE. 

Dessa data användes sedan i solelekonomi 1,0 och Excel-modellen investe-

ringskalkyl för solceller. Vidare utfördes även beräkningar för att kunna gene-

ralisera resultaten från ovanstående beräkningar, där det undersöktes hur resul-

taten förändrades om de kommunala typfastigheterna varit placerade så att de 

yttre förutsättningarna varit förändrade. Utöver förändrade yttre förutsätt-

ningar så togs nyckeltalet m2 solceller/MWh elanvändning fram för att besk-

riva lämpligheten för solceller på en viss typfastighet, samt hur en förändrad 

egenanvändningsgrad påverkar återbetalningstiden för anläggningen. Avslut-

ningsvis utfördes en känslighetsanalys för att undersöka hur vissa indata på-

verkade resultatet.   

2.1 Fastigheter 

Nedan följer en teknisk beskrivning av de utvalda kommunala fastigheterna i 

Forshaga kommun. Väderstrecken för byggnaderna uppskattades med hjälp av 

kartor i Google Maps (Google u.å.). Vidare i rapporten kommer väderstrecken 

även att anges som azimutvinkel, där söder är 0 grader, väst 90 grader, öst -90 

grader och norr är +- 180 grader, se även figur 1 (Stridh u.å.). Då inga ritningar 

över fastigheternas tak kunde erhållas så användes mätverktyget i Google 

Maps (Google u.å.) för att uppskatta måtten på taken så att dess area kunde 

beräknas. För att se om det fanns hinder eller skuggande föremål som försvårar 

monteringen av solceller på vissa delar av taken undersöktes även detta i 

Google Maps (Google u.å.), varav dessa delar kunde tas bort vid beräkningen 

av lämplig takyta. Då takytor i nordlig riktning ger lägre energiutbyte och 

högre kostnader (Blomqvist & Unger 2018) valdes takytor med en nordlig ori-

entering bort i undersökningen. De som inkluderades var placerade i syd-, öst- 

och västlig riktning och hade fria ytor. Taklutningen uppskattades vid ett fält-

besök där varje byggnad besöktes med en representant från Forshaga kommun. 

På tak med en uppskattad lutning av 10 grader eller mer antogs att solcellerna 

monterades efter taklutningen. För de byggnader med platta tak antogs det att 

solcellerna vinklades upp så att de fick en lutning på 10 grader och var monte-

rade i söderläge vilket enligt (Malmsten 2015) ger en ekonomisk och enkel 

utformning av systemet. På grund av att solcellerna var uppvinklade på de 

platta taken fanns det en risk enligt (Malmsten 2015) att de kunde skugga när-

liggande solceller och borde därför monteras med ett större avstånd mellan 

solcellerna för att undvika skuggning. På de tak där solcellerna följde taklut-

ningen antogs de därför att de hade ett ytbehov av cirka 6 m2/kWp, medan de 

solceller som antogs vara monterade på platta tak antogs ha ett ytbehov av cirka 

10 m2/kWp (Malmsten 2015); Ulin 2018).   
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Figur 1. Väderstreck och dess azimutvinkel. Bild efter information från (Stridh u.å.). 

2.1.1 Grossbolskolan  

Grossbolskolan är fördelad på fyra byggnadskroppar placerade i nord - sydlig 

riktning, se figur 2. De rödmarkerade ytorna i figur 2 visar på tänkta place-

ringar av solceller i studien. På de två övre byggnaderna i figur 2 är halva 

byggnaderna rödmarkerade på grund av att träd står invid byggnaderna och 

riskerar att skugga solcellerna. Taklutningen på byggnaderna uppskattades till 

25 grader och azimutvinkeln för de markerade takytorna var 5 grader. Den 

tänkta arean för solceller var 412,5 m2. Elförbrukningen för Grossbolskolan 

var cirka 353 MWh under 2018. 
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Figur 2. Flygfoto över Grossbolskolan där de rödmarkerade ytorna visar på tänkta place-
ringar av solceller. Flygfotot är hämtat från (Lantmäteriet u.å). 

2.1.2 Forshaga kommunhus  

Forshaga kommunhus är uppdelat på en del med takytor i öst - västlig riktning, 

vilket är de rödmarkerade ytorna i figur 3. De ytorna i figur 3 som är blåmar-

kerade har platt tak och därmed antogs det att solcellerna där kunde monteras 

i sydlig riktning. Taklutningen för de rödmarkerade ytorna antogs till 10 gra-

der. För de blåmarkerade ytorna med platt tak antogs att solcellerna vinklades 

upp till 10 grader enligt Malmsten 2015. De rödmarkerade ytornas tänkta sol-

cellsarea i figur 3 var 114 m2 per del och de hade en azimutvinkel på 95 re-

spektive -85 grader. För de blåmarkerade ytorna var azimutvinkel 5 grader och 

de hade en tänkt solcellsarea på 560 m2. Elförbrukningen för kommunhuset var 

cirka 228,6 MWh under 2018.   
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Figur 3. Flygfoto över Forshaga kommunhus där de röd- och blåmarkerade ytorna visar på 
tänkta placeringar av solceller. Flygfotot kommer från (Lantmäteriet u.å.). 

2.1.3 Lärcenter  

Lärcenter hade lämpliga takytor för solceller i öst- och västlig riktning, där de 

östliga är markerade med rött och de västliga med gult i figur 4. Taklutningen 

antogs till 20 grader för alla takytor. De östliga hade en azimutvinkel på -70 

grader och en tänkt solcellsarea på 2253 m2. Azimutvinkel för de västliga taken 

var 110 grader och hade en tänkt solcellsarea på 1568 m2. Elförbrukningen för 

Lärcenter var 696,7 MWh under 2018. 
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Figur 4. Flygfoto över Lärcenter där de röd- och gulmarkerade ytorna visar på tänkta place-
ringar av solceller. Flygfotot hämtat från (Lantmäteriet u.å.). 

2.1.4 Ullerudsgården  

Ullerudsgården hade lämpliga takytor för solceller i öst-, väst- och sydlig rikt-

ning. De östliga är markerat med rött, de västra med gult och de sydliga med 

lila och blått i figur 5. Lutningen på taken placerade i öst, väst samt de sydliga 

som är markerat med blått i figur 5 antogs till 25 grader. Den lilamarkerade 

takytan bestod av ett platt tak och därför antogs det att solcellerna vinklades 

med en lutning på 10 grader enligt (Malmsten 2015). För de östliga taken an-

togs azimutvinkeln -85 grader och de hade en tänkt solcellsarea på 288 m2. 

Azimutvinkeln för de västliga taken antogs till 95 grader och den tänkta sol-

cellsarean var 241,5 m2. De sydliga takens azimutvinkel antogs till 5 grader 

och den tänkta solcellsarean var 30 m2 för det med 25 graders lutning och 54,5 

m2 för det med 10 graders lutning. Elförbrukning för Ullerudsgården var 321,6 

MWh under 2018. 
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Figur 5. Flygfoto över Ullerudsgården där de röd-, blå-, gul- och lilamarkerade ytorna visar 
på tänkta placeringar av solceller. Flygfotot kommer från (Lantmäteriet u.å.). 

2.1.5 Reningsverk  

Reningsverket hade lämpliga takytor för solceller i öst och väst, där de östliga 

är markerat med gult och de västliga med rött i figur 6. Taklutningen antogs 

till 15 grader för de bägge takytorna. Det östliga takets azimutvinkel antogs till 

-50 grader och dess tänkta solcellsarea var 96 m2. Azimutvinkel och den tänkta 

solcellsarean för det västliga taket antogs till 40 grader respektive 252 m2. El-

förbrukningen för reningsverket under 2018 var 616,8 MWh. 
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Figur 6. Flygfoto över Reningsverket där de röd- och gulmarkerade ytorna visar på tänkta 
placeringar av solceller. Flygfotot kommer från (Lantmäteriet u.å.). 

2.1.6 Vattenverk  

Vattenverket hade lämpliga takytor för solceller i öst- och västlig riktning, där 

de östra och västra är markerat med gul respektive rött i figur 7. Taklutningen 

för de lämpliga takytorna antogs till 10 grader. För den östra takytan antogs 

azimutvinkel och den tänkta solcellsarean till -30 grader respektive 16,5 m2. 

Azimutvinkeln och den tänkta solcellsarean för det västra taket antogs till 60 

grader respektive 87,5 m2. Elförbrukningen för vattenverket under 2018 var 

836,7 MWh. 
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Figur 7. Flygfoto över Vattenverket där de rödmarkerade ytorna visar på tänkta placeringar 
av solceller. Flygfotot kommer från (Lantmäteriet u.å.). 

2.2 Elproduktion 

2.2.1 Solelekonomiprogrammet  

Solelekonomiprogrammet togs fram för att kunna användas i en tidig fas vid 

både små och stora solcellsanläggningar för att kunna utvärdera lämpligheten 

för att montera solceller på en viss fastighet. Programmet tar hänsyn till de 

parametrar som är relevanta vid en solcellsinstallation som till exempel solin-

strålning, taklutning, verkningsgrader och väderstreck. Beräkningarna i pro-

grammet utförs på timbasis vilket gör att resultaten blir tillräckligt exakta för 

att kunna användas som en första bedömning av lämpligheten för en solcells-

anläggning. Färdiga profiler för elanvändning för några typfastigheter finns i 

programmet men det fanns även möjligheter för användaren att importera verk-

liga profiler för en specifik fastighet (Energiforsk u.å.; Widen 2011). 

Solelekonomiprogrammet byggde på solinstrålningsdata från SMHI:s 

STRÅNG-databas (Widen 2011). Databasen innehöll modellerade värden för 

solinstrålningen för platser i nordvästra Europa (Sveriges Meteorologiska och 

Hydrologiska Institut [SMHI] et al. u.å.). I solelekonomiprogrammet fanns 

solinstrålningsdata för fyra platser i Sverige (Luleå, Stockholm, Göteborg och 

Lund). Av dessa platser valdes Stockholm som utgångspunkt för denna studie 

då det är närmast Forshaga i latitud. För att vidare undersöka om det fanns 

någon skillnad i instrålning mellan Forshaga och Stockholm laddades års-

medeldata för global instrålning under åren 2001 till 2015 (Sveriges Meteoro-

logiska och Hydrologiska Institut [SMHI] et al. u.å.) ned för Stockholm (lat: 

59,35 och long: 18,07) och Forshaga (lat: 59,529 och long: 13,480). Dessa data 

jämfördes sedan i Excel för att se hur stor den procentuella skillnaden var i 

global instrålning mellan dessa platser, se figur 8 för dessa data. Vid jämförel-

sen med årsmedeldata blev skillnaden under åren 2001 till 2015, för den glo-

bala instrålningen, cirka 5 procent mindre i Forshaga jämfört med Stockholm. 

För att kompensera för detta multiplicerades de uträknade värdena från 
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solelprogrammet med 0,95 för att resultaten bättre skulle överensstämma med 

att fastigheterna är placerade i Forshaga.  

 

Figur 8. Årsmedeldata för global solinstrålning under åren 2001 till 2015. Data baserat på 
information från SMHI:S STRÅNG-databas (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska In-
stitut [SMHI] et al. u.å.). 

2.2.2 Indata  

Solelekonomiprogrammet krävde flertalet indata som var likadana för alla fas-

tigheter för att kunna beräkna elproduktionen från solcellerna. Dessa redovisas 

i tabell 1. Azimutvinkel, lutningsvinkel och tänkt solcellsarea är fastighetsspe-

cifika och anges i delkapitel 2.1.1 – 2.1.6. Arean för solcellerna justerades i 

programmet genom att ändra antalet moduler.  

Tabell 1. Indata som var likadana för alla undersökta fastigheter i solelekonomiprogram-
met. 

Indata: Värde: Referens: 

Modularea: 1,65 m2 Skånska energi (2018) 

Modulernas topp-

effekt: 

270 W (Standardvärde Sverige) Skånska energi (2018) 

Övriga cellförlus-

ter 

10 % (Standardvärde i program) Widen (2011) 

Växellikriktarens 

verkningsgrad 

95 %  Energimyndigheten (2015) 

Albedo Mars-Sept = 0,2. Okt-Febr = 0,5. 

(Dessa värden motsvarar stadsbe-

byggelse, standardvärde i program). 

Widen (2011) 
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Utöver ovanstående indata användes verkliga värden för elförbrukningen i fas-

tigheterna. Timvärden för elförbrukningen i kWh under 2018 för de sex olika 

fastigheterna inhämtades av Forshaga kommun från deras elleverantör. Då pro-

grammet krävde att elförbrukningen var uttryckt i Wh istället för kWh om-

vandlades de till Wh, samt att filen sparades som en txt-fil vilket programmet 

krävde. I figur 9 redovisas elförbrukningen för de undersökta fastigheterna un-

der en typisk vecka. Elförbrukningen är hämtad från v. 24 2018 men veckorna 

är relativt likvärdiga under hela året, med den förändringen att elförbrukningen 

är något lägre på sommaren. Figur 10 redovisar elförbrukningen månadsvis 

under 2018 för de undersökta fastigheterna.  
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Figur 10. Elförbrukningen månadsvis under 2018 för de utvalda fastigheterna. 

2.2.3 Beräkningar  

Beräkningarna i solelekonomiprogrammet utfördes enskilt för varje fastighet 

och när körningen i programmet utförts noterades effekt, energiutbyte, produ-

cerad el, sparad el, såld el och inköpt el i Excel för varje separat körning. Med 

kunskap om ovanstående kunde egenanvändningsgraden räknas ut med [1] och 

självförsörjningsgraden med [2] i Excel (Jansson 2018; Pentilää et al 2018; 

Zhang et al. 2016). Då flertalet av fastigheterna hade takytor riktade i olika 

väderstreck utfördes en beräkning per väderstreck och taklutning. Dessa sepa-

rata beräkningar räknades sedan samman för att få en total mängd producerad 

solel för fastigheten under ett år. Då även energiutbytet för hela anläggningen 

behövdes i fortsatta beräkningar beräknades ett viktat medelvärde, Ew, (Nord-

ling & Österman 2008) [3] för varje fastighet. Ett viktat medelvärde användes 

för att ge noggrannare värde än ett vanligt medelvärde då alla takytor var olika 

stora och hade olika energiutbyten. Viktningen baserades på de olika takytor-

nas tänkta solcellsarea där wn var delytans tänkta solcellsarea dividerat med 

den totala tänkta solcellsarean för fastigheten och xn var varje delytas energi-

utbyte. Delytan var ytarean riktad åt ett specifikt väderstreck. 

 

𝐸𝑔𝑒𝑛𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 (%) =
𝑆𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑙 (𝑘𝑊ℎ)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑙 (𝑘𝑊ℎ)
 *100                   [1] 

 

𝑆𝑗ä𝑙𝑣𝑓ö𝑟𝑠ö𝑟𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 (%) =
𝑆𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑 𝑒𝑙 (𝑘𝑊ℎ)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑙𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 (𝑘𝑊ℎ)
∗ 100                                     [2]                                                                 
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𝐸𝑤  =
𝑤1∗𝑥1+𝑤2∗𝑥2+⋯𝑤𝑛∗𝑥𝑛

𝑤1+𝑤2+⋯𝑤𝑛
                                                                                              [3] 

2.3 LCOE (Levelized cost of energy)  

Kalkylbladet (Stridh 2016; Stridh & Larsson 2017) är framtaget med stöd av 

Energimyndigheten, där Bengt Stridh varit projektledare och utfört projektet i 

samverkan med Stockholms stad och en referensgrupp på ca 50 personer från 

solcellsbranschen. Projektet tog fram en kalkylmodell som bygger på LCOE-

metoden för att kunna beräkna vad den producerade solelen kostar under sol-

cellernas livslängd. Beräkningarna summerar nuvärdet av alla kostnader som 

uppstår under solcellerna livslängd och dividerar dessa kostnader med den to-

tala elproduktionen under livslängden (Stridh & Larsson, 2017). I denna studie 

användes den variant av kalkylbladet avsedd för övriga användare, där alla 

kostnader var utan moms. 

2.3.1 Indata och beräkningar 

Kalkylbladet krävde att flertalet indata fylldes i av användaren för att beräkna 

LCOE vilka presenteras i tabell 2. Utöver de indata som anges i tabell 2 kunde 

det anges ett flertal till indata som påverkade LCOE i kalkylbladet men dessa 

lämnades orörda och föreslagna värden i programmet användes på grund av 

osäkerheten kring dessa värden, se bilaga 1 för dessa värden. Värdena som 

föreslogs i programmet var framtagna med hjälp av den referensgrupp som 

ingick i projektet för att ta fram modellen (Stridh & Larsson 2017). I kalkyl-

bladet förekom det även ett antal indata utöver tidigare nämnda som inte på-

verkade LCOE, vilka dessa var redovisas i bilaga 2. För energiutbytet användes 

det viktade medelvärdet för hela anläggningen som beräknats tidigare samt an-

läggningen effekt som fås i solelekonomiprogrammet, se tabell 3. 
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Tabell 2. Indata för beräkningar av LCOE i modellen (Stridh 2016) anpassad för den 

svenska marknaden. 

Indata: Värde och enhet: Referens: 

Kalkylränta för offentliga 

fastigheter. 

4 % (Offentliga fastigheter) Blomqvist & Unger 2018 

Ekonomisk livslängd 25 år Blomqvist & Unger 2018, 

Stridh & Larsson 2017 

Investeringskostnad för 

takmonterad anläggning 

på 3 – 20 kW 

12 700 kr/kW installerad ef-

fekt 

Ulin, 2018 

Investeringskostnad för 

takmonterad anläggning 

på 20 – 500 kW 

11 800 kr/kW installerad ef-

fekt 

Ulin, 2018 

Investeringsstöd solceller 20 % Energimyndigheten 2019c; 

Regeringskansliet 2019. 

Restvärde 0 kr Stridh & Larsson 2017 

Bygglov 0 kr Boverket 2018 

Systemdegradering 0,3 % Stridh & Larsson 2017 

Besiktning 0 kr Stridh 2016 (antaget) 

 

Tabell 3. De tänkta solcellsanläggningarnas installerade maxeffekt och dess viktade energi-
utbyte vid de kommunala fastigheterna. 

Fastighet: Effekt [kWp]: Viktat medelvärde energi-

utbyte [kWh/kWp]: 

Grossbolskolan 67,5 912 

Forshaga kommunhus 129,1 803 

Lärcenter 625,1 750 

Ullerudsgården 100 758 

Reningsverket 57 838 

Vattenverket 17 801 

 

När beräkningar för LCOE utfördes gjordes en beräkning per fastighet i det 

färdiga kalkylbladet (Stridh 2016) med ovanstående indata. Efter varje beräk-

ning noterades produktionskostnaden för den tillverkade elen (LCOE) med in-

vesteringsstöd i Excel. 
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2.4 Generalisering 

För att resultaten i studien skulle vara tillämpningsbara även på andra kommu-

nala typfastigheter med andra förutsättningar än just de som undersökts i denna 

studie så utfördes ett flertal beräkningar för att generalisera resultatet. 

2.4.1 Förändrade yttre förutsättningar  

Om fastigheterna varit placerade på en annan plats hade de yttre förutsättningar 

förändrats. Detta simulerades genom att de indata som påverkades av vart fas-

tigheten var placerad varierades för att se hur resultatet förändrades. De yttre 

förutsättningar som förändras om fastigheterna varit placerade på en annan 

plats och haft en förändrad konstruktion är väderstreck och taklutning vilket 

påverkar energiutbytet (kWh/kWp, år) (Malmsten 2015). Även fastigheternas 

takstorlek kan vara förändrad vilket påverkar hur stor solcellsanläggning som 

kan monteras på fastighetens tak. I denna analys undersöktes därför hur egen-

användning- och självförsörjningsgraden samt LCOE förändrats om de under-

sökta fastigheternas energiutbyte och takstorlek varieras för att simulera att de 

yttre förutsättningarna varit annorlunda. Elförbrukning för de olika fastighet-

erna antogs vara oförändrad. Energiutbytet jämfördes mellan 750 och 1000 

kWh/kWp, år, där 750 kWh/kWp, år simulerar att 50 procent av solcellerna är 

monterade i väst och 50 procent i öst. Fallet med 1000 kWh/kWp, år motsvarar 

att alla solceller är monterade i rakt söderläge. Tabell 4 redovisar de inställ-

ningar som utfördes i solelekonomiprogrammet för att åstadkomma dessa fall 

där Stockholm valdes som plats för dessa beräkningar. Takstorleken varierades 

inom intervallet 0,25 till 2,5 gånger den ursprungliga arean för alla de fastig-

heter som ingår i studien förutom Lärcenter, vars area varierades inom inter-

vallet 0,25 till 1,75 gånger den ursprungliga arean. För varje fastighet utfördes 

sex separata körningar för 750 respektive 1000 kWh/kWp, år där arean varie-

rades inom ovannämda intervall i solelekonomiprogrammet. Resultaten av 

varje körning noterades i Excel. I denna undersökning fick de fastigheter som 

ingick i studien representera kommunala typfastigheter. Grossbolskolan repre-

senterade typfastigheten Mindre skola, kommunhuset typfastigheten Kontors-

byggnad, Lärcenter typfastigheten Stor skola och Ullerudsgården typfastig-

heten Vårdhem. Reningsverket och Vattenverket representerade typfastighet-

erna Reningsverk och Vattenverk.  
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Tabell 4. Inställningar i solelekonomiprogrammet vid undersökning av förändrade yttre för-
utsättningar. 

Fall: Azimutvinkel: Lutning solceller: Notis: 

750 kWh/kWp, år 

(öst) 

-90 grader 42 grader 50 % av tillgänglig 

solcellsarea beräk-

nades med dessa in-

ställningar. 

750 kWh/kWp, år 

(väst) 

90 grader 50 grader 50 % av tillgänglig 

solcellsarea beräk-

nades med dessa in-

ställningar. 

1000 kWh/kWp, år 

(syd) 

0 42 grader 100 % av tillgänglig 

solcellsarea beräk-

nades med dessa in-

ställningar. 

 

2.4.2 Nyckeltal 

För att studien på ett enkelt sätt skulle kunna beskriva hur stor solcellsanlägg-

ning som var lämplig att montera vid en kommunal typfastighet behövdes ett 

nyckeltal tas fram. Detta nyckeltalet, som var kvoten mellan antalet kvadrat-

meter solceller och MWh årlig elförbrukning för varje enskild typfastighet, 

skulle användas för att beskriva inom vilket intervall nyckeltalet borde vara för 

att fastigheten skulle vara lämplig för solceller. Lämpligheten bestämdes uti-

från att en fastighet hade ett lågt LCOE men en så hög egenanvändning- och 

självförsörjningsgrad som möjligt. För att beräkna detta nyckeltal dividerades 

den tänkta solcellsarean för varje kommunal typfastighet som ingick i studien 

med dess årliga elförbrukning.  

2.4.3 Egenanvändningsgradens påverkan på återbetalningstiden 

För att undersöka hur hög egenanvändningsgraden borde vara för att solcells-

anläggningarna vid de kommunala typfastigheterna skulle vara lönsamma un-

dersöktes det hur egenanvändningsgraden påverkar återbetalningstiden. I kal-

kylbladet (Stridh 2016) för LCOE kunde även återbetalningstiden för anlägg-

ningen beräknas. Detta utfördes för varje fastighet där samma indata användes 

som för beräkning av LCOE i kapitel 2.3.1. Utöver detta krävdes indata kring 

priser för köpt och såld el, se tabell 5. Egenanvändningen varierades från 10 

till 100 procent med ett intervall på 10 procent. Återbetalningstiden med inve-

steringsstöd och eventuell skattereduktion noterades i Excel för varje beräk-

ning. Beräkningarna utfördes utan skattereduktion för såld el. Kvotplikten sat-

tes till 0 procent för alla anläggningar. Återbetalningstiden som beräknades i 

kalkylbladet är det år när nuvärdet av kassaflödet blir positivt (Stridh & Lars-

son 2017). 
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Tabell 5. Indata och dess variation vid analys av hur egenanvändningsgraden påverkar åter-
betalningstiden. 

Indata: Värde och enhet: Referens: 

Andel egenanvänd el 10 – 100 %  

Pris köpt el inkl. skatter och 

avgifter 

1,25 kr/kWh Lindahl & Stoltz, 2018 

Pris såld el 0,3 kr/kWh Ulin 2018 

Ersättning från nätägare 0,05 kr /kWh Lindahl & Stoltz, 2018 

Elcertifikatvärde 0,2 kr/kWh Lindahl & Stoltz, 2018 

Andel el som ger elcertifikat 100 % i 15 år Ulin 2018 

Ursprungsgarantier värde 0,0005 kr/kWh Stridh 2016 

Antal år med skattereduktion 15 år Lindahl & Stoltz, 2018 

Kvotplikt medelvärde 0 %  

Antal år med elcertifikat 15 år Lindahl & Stoltz, 2018 

Skattereduktion  0 kr/kWh  

Tak för skattereduktion 18 000 kr Lindahl & Stoltz, 2018 

 

2.5 Känslighetsanalys 

Då beräkningarna i denna studie byggde på ett antal indata och antaganden 

utfördes en känslighetsanalys för att se viken påverkan detta hade på resultatet. 

2.5.1 Elproduktion  

Vid beräkningarna som utfördes av den producerade solelen i solelekonomi-

programmet uppskattades ungefärliga värden för azimutvinkel och taklutning. 

Utifrån detta utfördes en känslighetsanalys där det undersöktes hur energiut-

bytet (kWh/kWp) varierade för olika azimutvinklar och taklutningar. Azimut-

vinklarna varierades från 0 till 180 grader respektive 0 till -180 grader med tio 

grader intervall. Detta gjordes för fyra separata taklutningar på 10, 25, 42 och 

70 grader. 

2.5.2 LCOE  

För att undersöka hur LCOE påverkades av en del valda indata som användes 

i beräkningarna utfördes en känslighetsanalys. Enligt Stridh & Larsson, 2017 

är de parametrar som påverkar värdet på LCOE mest investeringskostnaden 

(kr/kW), årlig driftkostnad (kr/kW, år), energiutbyte (kWh/kW, år), ekonomisk 

livslängd (år) och kalkylräntan (%). Utöver dessa fem parametrar undersöktes 

även hur investeringsstödet påverkar LCOE. Som referensfall valdes Gross-

bolskolan, där ovanstående parametrarna varierades för att se hur stor föränd-

ring på LCOE detta gav mot referensfallet. Variationen av dessa parametrar 
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presenteras i tabell 6. De parametrar som inte ingick i känslighetsanalysen var 

de samma som i tidigare LCOE-beräkningar och presenteras i kapitel 2.3.1. 

Tabell 6. Indata och dess variation vid känslighetsanalys av LCOE. 

Indata Variation av indata Standard Grossbolskolan 

Investeringskostnad 10 000 och 17 000 kr/kW 11 800 kr 

Energiutbyte 700 och 1200 kWh/kWp 912 kWh/kWp 

Kalkylränta 3 och 6 procent 4 % 

Ekonomisk livslängd 30 år 25 år 

Investeringsstöd 0 och 30 procent 20 procent 

2Summa årliga driftkost-

nader 

65 och 169 kr/kW, år 124 kr/kW, år 

 

2Summan för de årliga driftkostnaderna varierades mellan två fall, i det ena 

fallet sänktes kostnaderna och i det andra höjdes dem. Driftkostnaderna ändra-

des i fliken Grundläggande antaganden i kalkylbladet för LCOE (Stridh 

2016). I fallet med sänkta årliga driftkostnader (65 kr/kW per år) var de enda 

fasta driftkostnaden resor vilken antogs vara 1000 kr per år, och för de rörliga 

fanns en kostnad för tillsyn på 50 kr per kW installerad effekt. Resten av de 

rörliga och fasta kostnaderna sattes till 0 kr. När fallet med högre driftkostnader 

(169 kr/kW per år) undersöktes sattes de fasta driftkostnaderna till 2000kr för 

elcertifikathanteringen, 2000 kr för inmatningsabonnemang och 4000 kr för 

resor. För de rörliga kostnaderna sattes kostnaden för tillsyn till 50 kr per kW 

installerad effekt. De andra kostnaderna i fallet med högre driftkostnader sattes 

till 0 kr. 
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3 RESULTAT OCH DISKUSSION 

3.1 Fastigheterna 

Den årliga elproduktionen, egenanvändnings- och självförsörjningsgraden 

samt LCOE för de utvalda kommunala fastigheterna i Forshaga kommun pre-

senteras i figur 11 och i kapitel 3.1.1 – 3.1.4. 

3.1.1 Årlig elproduktion av solel  

Årsproduktionen av solel för Lärcenter var cirka 470 MWh medan produkt-

ionen för Grossbolskolan, Ullerudsgården, Kommunhuset och Reningsverket 

var cirka 50 till 100 MWh. Vattenverket hade en lägre årsproduktion än de 

övriga med cirka 14 MWh. Skillnaden i den producerade elen i denna studie 

berodde framförallt på hur stor solcellsarea anläggningen hade. Desto större 

tänkt solcellsarea, desto högre elproduktion, där Lärcenter med den största 

tänkta solcellsarea på 3820 m2 producerar 5 till 10 gånger mer än anläggning-

arna vid Grossbolskolan, Ullerudsgården, Kommunhuset och Reningsverket 

som hade tänkta solcellareor på cirka 350 till 800 m2. I jämförelse med Vat-

tenverket som hade den minsta tänkta solcellsarean med cirka 100 m2 produ-

cerade Lärcenter 35 gånger mer solel än vattenverket. Resultaten visade att den 

tänkta solcellarean har en betydelse för hur mycket el som produceras från an-

läggningen. Då azimutvinkel, solcellsarea och taklutning uppskattades med 

hjälp av Google Maps och besök vid de utvalda byggnaderna är dessa indata 

inte helt korrekta men ansågs vara tillräckligt representativa för att användas 
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Figur 11. Redovisar årsproduktion, egenanvändning- och självförsörjningsgrad och LCOE för 
de utvalda fastigheterna i Forshaga kommun.   
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vid beräkningarna. Små avvikelser i dessa indata har inte stor påverkan på re-

sultaten vilket gör att de beräkningarna som utfördes i solelekonomiprogram-

met bör vara relativt korrekta, se även kapitel 3.3.1. De årliga variationerna av 

solinstrålning kan däremot göra att resultatet stämmer bättre för vissa år än för 

andra. 

3.1.2 Egenanvändningsgrad för de utvalda fastigheterna 

Egenanvändningsgraden för Vattenverket, Ullerudsgården och Reningsverket 

låg på nästan 100 procent medan egenanvändningsgraden för de andra under-

sökta anläggningarna var på cirka 70 till 85 procent. Elförbrukningen för de 

undersökta fastigheterna visar på en hög elanvändning dagtid när solcellerna 

producerar som mest el vilket bidrar till att hög andel av den egentillverkade 

elen används i fastigheterna. Detta resulterar i att de utvalda fastigheterna får 

en hög egenanvändningsgrad. Om elprofilerna hade varit annorlunda, med en 

låg elförbrukning dagtid och högre på kvällen hade resultaten troligen visat på 

en lägre egenanvändningsgrad. En fastighet med låg elförbrukning dagtid och 

hög kvällstid hade behövt lagra den producerade elen i exempelvis batterier. 

Då tidigare studier visat på att batteripriset har en avgörande roll för lönsam-

heten för anläggningen är det inte säkert att dessa fastigheter kan få en lönsam 

investering även med batterilagring på grund av batteripriset. Därför är det i 

dagsläget viktigt att elen kan komma till användning direkt när den tillverkas 

genom att antingen fastigheten har en hög elförbrukning dagtid eller att elan-

vändning kan styras om till då solcellerna producerar el.  

3.1.3 Självförsörjningsgrad 

Självförsörjningsgraden för Lärcenter var högst med cirka 50 procent medan 

Vattenverket och Reningsverket hade lägst med cirka 1,5 respektive 8 procent. 

De andra undersökta fastigheterna hade en självförsörjningsgrad på 15 till 35 

procent. Lärcenter med en årlig elförbrukning på cirka 697 MWh och en för-

hållandevis, mot de andra undersökta fastigheterna, stor tillgänglig takarea kan 

jämfört mot de andra undersökta fastigheterna producera en hög andel av dess 

årliga elbehov med solceller. Vattenverket och Reningsverket däremot, med 

en årlig elförbrukning relativt likt Lärcenter på cirka 837 respektive 617 MWh, 

men med en mindre solcellarea på cirka 104 respektive 348 m2, kan producera 

en liten andel av dess årliga elbehov. Detta indikerar på att i likhet med den 

årliga elproduktionen bestäms självförsörjningsgraden till en stor del av stor-

leken på anläggningen. 

3.1.4 Den producerade elens kostnad 

Den producerade elens kostnad (LCOE) var högst för Vattenverket med cirka 

131 öre/kWh och lägst för Grossbolskolan med cirka 88 öre/kWh. De andra 

fastigheterna hade en kostnad för den producerade elen på cirka 95 till 100 

öre/kWh. Vattenverket var den enda anläggningen med en installerad maxef-

fekt på under 20 kWp, där det i studien antogs att anläggningar på under 20 

kWp hade en högre installationskostnad än de övriga. Detta tillsammans med 

en låg årlig elproduktion kan ha bidragit till att LCOE blev märkbart högre för 
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denna anläggning. Utöver installationskostnaden krävdes det att en del indata 

antogs vid beräkningarna av LCOE. På grund av att dessa data kan variera 

beroende på när beräkningarna utförs, kan de påverka slutresultatet. Ett exem-

pel på detta är investeringskostnaden för solceller som tidigare har sjunkit flera 

år i rad men på senare år stagnerat. Om investeringskostnaden fortsättningsvis 

ligger kvar på dagens nivåer påverkas inte LCOE nämnvärt men om det börjar 

att sjunka så kommer det att påverka LCOE. Investeringsstödet var en annan 

parameter med en viss osäkerhet när denna studie utfördes. Stödet var tidigare 

på 30 procent av investeringskostnaden men efter de senaste politiska besluten 

sänktes det till 20 procent och hur det kommer att se ut om några år är svårt att 

spekulera i då stödet är omdiskuterat politiskt. Trots dessa osäkerheter kring 

en del indata bör inte slutresultatet förändras kraftigt utan de presenterade vär-

dena för LCOE bör ge en fingervisning inom vilket spann de befinner sig.  

En tidigare studie (Dalenbäck & Haegermark 2017) indikerade att självförsörj-

ning- och egenanvändningsgraden borde vara mellan 15 – 20 respektive 90 

procent för att få bäst ekonomi i anläggningen. Utifrån de resultat som redovi-

sats ovan har anläggningen vid Grossbolskolan lägst LCOE och en egenan-

vänd- och självförsörjningsgrad på 15 respektive 87 procent. Utifrån dessa re-

sultat indikerar även denna studie på att dessa värden för egenanvändning- och 

självförsörjningsgrad ger bäst ekonomi utifrån kostnaden för den producerade 

solelen.   

3.2 Generalisering 

Syftet med denna generalisering var att resultatet från studien även skulle vara 

användbart för andra liknande kommunala typfastigheter.  

3.2.1 Förändrade yttre förutsättningar  

I detta kapitel presenteras resultaten för undersökningen där förändrade yttre 

förutsättningar undersökts. Med förändrade yttre förutsättningarna menades att 

fastigheterna var placerade så att antigen hela solcellsanläggningen var mon-

terad i syd (1000 kWh/kWp, år) eller så att 50 procent av anläggningen var 

placerad i öst och 50 procent i väst (750 kWh/kWp, år). Dessa två fall testades 

separat för de utvalda kommunala typfastigheterna för att se hur resultatet för-

ändrades om de varit placerade på en annan plats. Resultatet presenteras i sex 

separata figurer, en för varje typfastighet. I varje figur presenteras hur LCOE, 

egenanvändning- och självförsörjningsgrad förändras beroende på solcell-

sarean för de två undersökta fallen. Utöver detta presenteras även de under-

sökta fastigheternas värden från kapitel 3.1 för LCOE, egenanvändning- och 

självförsörjningsgrad med prickar i figuren för att kunna göra en jämförelse. 
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3.2.1.1 Mindre skola  

Med utgångspunkt från Grossbolskolans tänkta solcellsarea på 412,5 m2 vari-

erades arean för solceller från cirka 206 till 1031 m2 för typfastigheten Mindre 

skola. Ur figuren går det att utläsa att LCOE och egenanvändningsgraden sjun-

ker och självförsörjningsgraden ökar med stigande area för bägge de studerade 

fallen. Den anläggningen som var riktad mot syd hade lägst LCOE för alla 

undersökta areor jämfört med den öst - västligt monterade anläggningen, där 

skillnaden var cirka 30 öre/kWh mellan de två fallen. Energiutbytet för den 

sydliga anläggningen var högre än för den andra anläggningen, vilket gjorde 

att den sydliga anläggningen producerar fler kWh el under dess livslängd. 

Detta innebar att den totala kostnaden för anläggningen fördelas på fler kWh, 

och anläggningen fick därmed ett lägre LCOE.  

Självförsörjningsgraden för de två anläggningar var relativt likvärdiga och va-

rierade mellan cirka 5 till 30 procent. Den sydligt monterade anläggningen 

hade en något högre självförsörjningsgrad tills arean var cirka 2x ursprungs-

arean då den öst - västliga anläggningen fick en högre självförsörjningsgrad. 

Anledningen till detta kan vara att vid denna anläggningsstorlek började den 

sydliga anläggningen att producera mer el än vad som kunde användas i 
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Figur 12. Resultat för solcellsanläggning vid typfastigheten mindre skola. Variationen av 
LCOE, egenanvändning- och självförsörjningsgrad presenteras beroende på hur stor area 
solcellsanläggningen har. 
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fastigheten och en större andel fick säljas ut på nätet. En större andel såld solel 

resulterar i att andelen egenanvänd solel minskar och även självförsörjnings-

graden. 

Vid den minsta testade arean var egenanvändningsgraden cirka 100 procent för 

de två anläggningarna. För de större anläggningarna med större area var egen-

användningen högre för anläggningen monterad i öst – västlig riktning. An-

läggningen monterad i öst – västlig riktning producerar mer el än den sydliga 

på morgon och kväll vilket gör att den i det här fallet matchar fastighetens 

elanvändning bättre. Om profilen hade sett annorlunda ut hade kanske den syd-

liga anläggningen haft högst egenanvändning. 

3.2.1.2 Kontorsbyggnad  

Figur 13. Resultat för solcellsanläggning vid typfastigheten kontorsbyggnad/kommunhus. 
Variationen av LCOE, egenanvändning- och självförsörjningsgrad presenteras beroende på 
hur stor area solcellsanläggningen har.  

Då kommunhusets tänkta solcellsarea var 788 m2 varierades arean för solcel-

lerna från 197 till 1970 m2 för typfastigheten Kontorsbyggnad. Likt den 

Mindre skolan sjunker egenanvändningsgraden och LCOE desto större arean 

blir och självförsörjningsgraden ökar med större area. LCOE var lägst för den 

sydligt monterade anläggningen där skillnaden mellan de två anläggningarna 

var cirka 25 till 30 öre per kWh. Den sydligt monterade anläggningen hade ett 

högre energiutbyte vilket gör att LCOE blev lägre för denna anläggning, se 

även kapitel 3.2.1.1 för mer diskussion kring detta. 
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För ursprungsarean och de mindre testade areorna är självförsörjningsgraden 

relativt lika, medan den för de större areorna blir störst för den öst - västligt 

monterade anläggningen. Skillnaden mellan de två anläggningarna ökar desto 

större arean blir vilket kan indikera på att den sydligt monterade anläggningen 

får en högre andel såld el vid större areor än den öst – västliga anläggningen. 

Egenanvändningsgraden var större för den öst – västliga än den sydligt mon-

terade anläggningen för alla testade areor. Då självförsörjningsgraden indike-

rade på att den sydligt monterade anläggningen hade en högre andel såld el blir 

även egenanvändningsgraden lägre. Den öst – västliga anläggningen produce-

rar mer el morgon och kväll, vilket även diskuterades i kapitel 3.2.1.1, än den 

sydliga och i detta fallet matchar det fastighetens elanvändning bättre och 

egenanvändning blir högre. 
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3.2.1.3 Stor skola  

Figur 134. Resultat för solcellsanläggning vid typfastigheten stor skola. Variationen av 
LCOE, egenanvändning- och självförsörjningsgrad presenteras beroende på hur stor area 
solcellsanläggningen har. 

Lärcenter hade en betydligt större tänkt solcellsarea med 3820 m2 än de övriga 

undersökta fastigheterna och skalades därför upp 1,75 gånger ursprungsarean 

istället för 2,5. Detta resulterade i att arean för solcellerna var 955 till 9550 m2 

för typfastigheten Stor skola. LCOE var högst för den öst – västliga anlägg-

ningen, där skillnaden mot den sydligt monterade var cirka 25 öre/kWh. Från 

0,25 till 0,5x den ursprungliga arean sjönk LCOE likt de andra undersökta fas-

tigheterna medan den sedan ökade med en större area. LCOE för de andra un-

dersökta fastigheterna fortsatte att sjunka desto större arean blir vilket inte var 

fallet för typfastigheten Stor skola i denna studie. Orsaken till detta kan vara 

det kostnadstak på 1,2 miljoner kr som finns för investeringsstödet. När en 

anläggning blir så stor att detta tak nås behöver fastighetsägaren betala fullt 

pris för den del av anläggningen som inte täcks av stödet, vilket bidrar till en 

högre total investeringskostnad och även ett högre LCOE. Lärcenter var den 

enda anläggningen i denna studie vars installerade maxeffekt översteg 255 

kWp. Då den installerade maxeffekt överstiger 255 kWp krävs det med dagens 

regelverk att en energiskatt på den egenanvända elen betalas vilket även det 

kan påverka ekonomin runt anläggningen. 

Självförsörjningsgraden är för de mindre areorna relativt likvärdig mellan de 

två studerade fallen, med en något högre andel för den sydligt monterade 
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anläggningen. När arean uppnår 1x ursprungsarean så blir självförsörjnings-

graden större för anläggningen monterad i öst – västlig riktning.  

Den öst – västliga anläggningen har vid alla studerade areor en högre egenan-

vändningsgrad än den sydligt monterade anläggningen. Vid 1x ursprungsarean 

ökar skillnaden i egenanvändningsgrad mellan de två anläggningarna vilket 

kan återkopplas till att självförsörjningsgraden vid denna area blev större för 

den öst – västliga anläggningen. Vid denna area ökar den sålda elen för den 

sydliga anläggningen och egenanvändningsgraden minskar. 

Diskussioner kring egenanvändning- och självförsörjningsgraden följer det re-

sonemang som förts tidigare i kapitlen som beskriver de två anläggningarna 

vid typfastigheterna Mindre skola och Kontorsbyggnad. För mer information 

kring dessa diskussioner se kapitel 3.2.1.1 - 3.2.1.2. 

3.2.1.4 Vårdhem  

Figur 145. Resultat för solcellsanläggning vid typfastigheten vårdhem. Variationen av LCOE, 
egenanvändning- och självförsörjningsgrad presenteras beroende på hur stor area solcell-
sanläggningen har. 

Då Ullerudsgårdens tänkta solcellsarea var 612 m2 varierades arean mellan 153 

till 1530 m2 för typfastigheten Vårdhem. Då lutningen för kurvorna i figur 15 

var relativt lika de för typfastigheten Mindre skola, och till en viss del även de 

för Kontorsbyggnad, kommer endast en genomgång av resultaten för typfas-

tigheten Vårdhem presenteras i detta delkapitel. Diskussion kring resultaten 
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kan ses i kapitel 3.2.1.1 - 3.2.1.2 då likheterna i kurvornas lutning medfört att 

samma resonemang och diskussion kring resultaten förts för dessa fall.  

LCOE var lägre för den sydligt monterade anläggningen vid alla de undersökta 

areorna, där skillnaden mot den öst – västligt monterade anläggningen var 

cirka 30 öre/kWh. Självförsörjningsgraden var relativt likvärdig för de två fal-

len och varierade mellan cirka 10 till 40 procent. Från 0,25 till 1,5x ursprungs-

arean var självförsörjningsgraden något högre för den sydligt monterade an-

läggningen, för att därefter vara något högre för den öst – västliga anlägg-

ningen.  

Vid 0,25 och 0,5x ursprungsarean var egenanvändningsgraden relativt likvär-

dig mellan de två anläggningarna där den öst – västligt monterade anlägg-

ningen hade en något högre andel. För de övriga testade areorna var skillnaden 

mellan de två fallens egenanvändningsgrad högre. Där den öst – västligt mon-

terade anläggningen hade en högre egenanvändningsgrad än den sydligt mon-

terade. 

3.2.1.5 Reningsverk  

Figur 15. Resultat för solcellsanläggning vid typfastigheten reningsverk. Variationen av 
LCOE, egenanvändning- och självförsörjningsgrad presenteras beroende på hur stor area 
solcellsanläggningen har. 

Då reningsverkets tänkta solcellsarea var 348 m2 varierades solcellsarean från 

87 till 870 m2 för typfastigheten Reningsverk. Lutningen för kurvorna i figur 

16 för LCOE, självförsörjningsgraden och till en viss del även egenanvänd-

ningsgraden var relativt lika de för typfastigheten Mindre skola, och till en viss 

del även Kontorsbyggnad. På grund av det behandlar detta delkapitel om 
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typfastigheten Reningsverk framförallt resultaten för denna typfastighet. För 

mer resonemang och diskussion angående resultatet se kapitel 3.2.1.1 - 3.2.1.2 

då likheterna i kurvornas lutning medfört att samma resonemang och diskuss-

ion kring resultaten förts för dessa fall. 

LCOE var lägre för den anläggningen som var sydligt monterad för alla de 

testade areorna, där skillnaden mellan de två undersökta anläggningarna var 

cirka 40 öre/kWh vid de mindre areorna och 25 öre/kWh vid de större areorna. 

Självförsörjningsgraden var relativt likvärdig för de två anläggningarna vid 

alla undersökta areor. Från 0,5x ursprungsarean var självförsörjningsgraden 

några procent högre för den sydligt monterade anläggningen. 

För den sydligt monterade anläggningen var egenanvändningsgraden cirka 100 

procent för areor mellan 0,25 och 1x ursprungsarean. När arean översteg 1x 

ursprungsarean för den sydligt monterade anläggningen sjönk den och var 

cirka 80 procent vid den största undersökta arean. Egenanvändningsgraden för 

den öst – västligt monterade anläggningen var cirka 100 procent för alla de 

undersökta areorna. Till skillnad från de föregående undersökta anläggning-

arna var egenanvändningen hög för alla de undersökta areorna och då framför-

allt för den öst – västligt monterade. Reningsverket hade en av de högsta årliga 

elförbrukningarna men en av de minsta tänkta solcellsareorna, vilket resulterar 

i en liten anläggning i förhållande till fastighetens elanvändning. Detta resul-

terar i att en hög andel av den el som produceras i solcellsanläggningen an-

vänds inom fastigheten och egenanvändningen blir hög. 
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3.2.1.6 Vattenverk  

Figur 17. Resultat för solcellsanläggning vid typfastigheten vattenverk. Variationen av 
LCOE, egenanvändning- och självförsörjningsgrad presenteras beroende på hur stor area 
solcellsanläggningen har. 

Då vattenverkets tänkta solcellsarea var 104 m2 varierades solcellsarean från 

26 till 260 m2 för typfastigheten Vattenverk. Lutningen på kurvorna i figur 17 

för LCOE och självförsörjningsgraden var relativt lika de för typfastigheten 

Mindre skola, och till en viss del även Kontorsbyggnad. För mer resonemang 

och diskussion än det som tas upp i detta delkapitel angående resultatet av 

LCOE och självförsörjningsgraden se kapitel 3.2.1.1 - 3.2.1.2 då likheterna i 

kurvornas lutning medfört att samma resonemang och diskussion kring resul-

taten förts för dessa fall. 

LCOE för den sydligt monterade anläggningen var lägre än för den öst – väst-

ligt monterade anläggningen vid alla studerade areor. Skillnaden mellan de två 

anläggningarna var cirka 40 till 70 öre. För de undersökta areorna upp till 1x 

ursprungsarean var LCOE för vattenverket betydligt högre än för de övriga 

typfastigheterna. En av anledningarna till detta kan vara, som diskuterats tidi-

gare i kapitel 3.1, att anläggningar med en maxeffekt under 20 kW antogs ha 

en högre installationskostnad per installerad kWp än anläggningar med en 

maxeffekt på över 20 kWp. Vattenverket i studien som dessa beräkningar har 

använt som utgångspunkt hade en maxeffekt på cirka 17 kWp vid dess tänkta 

0,1

1,0

10,0

100,0

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

x0,25 x0,5 x1 x1,5 x2 x2,5

P
ro

ce
n

t

kr
/p

ro
d

u
ce

ra
d

 k
w

h
 s

o
le

l

Area solceller från ursprungsarean för vattenverk

Vattenverk

LCOE för öst/väst, kr/kWh LCOE för syd, kr/kWh

Egenanvändningsgrad för öst/väst, % Självförsörjningsgrad för öst/väst, %

Självförsörjningsgrad för syd, % Egenanvändningsgrad för syd, %

LCOE för Vattenverk, kr/kWh Egenanvändningsgrad för Vattenverk, %

Självförsörjningsgrad för Vattenverk, %



Solceller på kommunala typfastigheter  Andreas Toresson Nygårds 

38 

 

solcellsarea. Detta resulterar i att de undersökta anläggningarna med en area 

på 0,25 till 1x ursprungsarean fick en maxeffekt på under 20 kWp och således 

den högre investeringskostnaden som antogs. De anläggningarna som hade en 

area på 1,5x ursprungsarean eller större fick en installerad maxeffekt på över 

20 kWp och därmed en lägre investeringskostnad per installerad kWp.  

Självförsörjningsgraden för de två undersökta fallen var relativt likvärdiga för 

alla testade areor, där den var något högre för anläggningen monterad i sydlig 

riktning. Egenanvändningsgraden var cirka 100 procent för de bägge under-

sökta anläggningarna vid alla testade areor. I likhet med typfastigheten Re-

ningsverk var egenanvändningsgraden hög vid alla undersökta storlekar på an-

läggning. Vattenverket hade den minsta tänkta solcellsarean men den högsta 

elförbrukningen av de undersökta fastigheterna. Vilket i likhet med renings-

verket gör att den el som produceras i solcellsanläggningen används direkt 

inom fastigheten och egenanvändningen blir hög. 

3.2.2 Nyckeltal 

Figur 18. Visar hur LCOE, egenanvändning- och självförsörjningsgrad förändras vid olika vär-
den för nyckeltalet m2 solceller/MWh elförbrukning. 

Det nyckeltal som skulle användas för att beskriva hur stor solcellsanläggning 

som var lämplig att installera vid de undersökta fastigheterna redovisas i figur 

18. Högsta nyckeltalet var på cirka 5,5 m2 solceller/MWh elanvändning vid 

Lärcenter. Efter Lärcenter hade kommunhuset högst nyckeltal med cirka 3,5 

m2 solceller/MWh elanvändning. Ullerudsgården och Grossbolskolan hade ett 

nyckeltal på mellan 1 – 2 m2 solceller/MWh elanvändning. De lägsta nyckel-

talen hade reningsverket och vattenverket med cirka 0,1 – 0,5 m2 solcell-

ler/MWh elanvändning. Storleksordningen på nyckeltalen följde graden av 

självförsörjning för de undersökta fastigheterna. De fastigheterna med en lägre 
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självförsörjningsgrad fick ett lägre nyckeltal, och de fastigheterna med en 

högre självförsörjningsgrad fick ett högre nyckeltal. Som diskuterats tidigare i 

kapitel 3.1 så bestämdes storleken på självförsörjningsgraden av anläggnings-

storleken vilket även stämde i detta fallet. Vattenverket som hade den lägsta 

installerade effekten fick det lägsta nyckeltalet, och Lärcenter som hade den 

högsta installerade effekten fick det högsta nyckeltalet. 

Grossbolskolan var den anläggning hade lägst LCOE och en egenanvändning- 

och självförsörjningsgrad på cirka 87 respektive 15 procent. I kapitel 3.1 dis-

kuterades även att en tidigare studie visat på att dessa värden för egenanvänd-

ning- och självförsörjningsgrad gav den bästa ekonomi för solcellsanlägg-

ningen. Om ett lågt LCOE används som utgångspunkt tillsammans med de 

värden på egenanvändning- självförsörjningsgrad tidigare studie visat ge bäst 

ekonomi för att bestämma lämpligheten för att montera solceller på en kom-

munal typfastighet så bör nyckeltalet vara cirka 1 – 1,5 m2 solceller/MWh årlig 

elanvändning för att få bäst ekonomi utifrån LCOE.  

3.2.3 Egenanvändningsgradens påverkan på återbetalningstiden  

Figur 19. Visar hur egenanvändningsgraden av den producerade elen från solcellerna på-
verkar återbetalningstiden.  
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Egenanvändningsgraden för elen som produceras av solcellerna påverkar hur 

lång återbetalningstiden blir för anläggningen. Ur figur 19 går det att utläsa att 

typfastigheten Vattenverket kräver en egenanvändningsgrad på 100 procent för 

att anläggningen ska kunna återbetalas på under 25 år. Anledningen till detta 

kan vara dess högre investeringskostnad som även diskuterats tidigare i kapitel 

3.1 och 3.2.1.6. Egenanvändningsgraden för vattenverket borde kunna vara 

lägre och återbetala sig under 25 år om en större anläggning hade fått plats på 

dess tak. 

För Lärcenter, Ullerudsgården och Reningsverket kan egenanvändningen va-

riera från cirka 60 till 100 procent för att anläggningen ska återbetalas på under 

25 år.  Grossbolskolan och kommunhuset kan ha en något lägre egenanvänd-

ningsgrad på cirka 50 procent och återbetala sig på under 25 år. 

Vid dessa beräkningar krävdes det en del indata som är svåra att förutsäga un-

der en längre tidsperiod, i detta fallet 25 år som antogs vara solcellernas tek-

niska livslängd. Den inköpta elens pris kan komma att öka i framtiden vilket 

skulle innebära att återbetalningstiden blir kortare, vilket är en fördel. 

Utöver det inköpta elprisets långsiktiga osäkerhet är även den kvotplikt som 

finns och varierar från år till år en till osäker faktor då en ny regering kan ändra 

dessa. Kvotplikten sattes till 0 procent vid alla beräkningarna av hur egenan-

vändningsgraden påverkar återbetalningstiden. Beroende på vilket år det är kan 

kvotplikten vara upp till 30 procent för anläggningar som använder över 60 

MWh egenanvänd solel och har en effekt över 50 kW. För vissa av de under-

sökta anläggningarna i studien skulle kvotplikten vara 0 procent i verkligheten 

medan vissa av anläggningarna skulle vara belagda med en kvotplikt. Om detta 

hade tagits hänsyn till i studien skulle det resultera i att de anläggningar som 

har en kvotplikt i verkligheten skulle få en ökad återbetalningstiden med något 

år. 

Den skattereduktion som kan fås för den sålda elen sattes till 0 kr/kWh såld el 

för alla typfastigheter. Troligtvis kommer kommun att kunna erhålla den skat-

tereduktion på 60 öre/kWh såld el som finns i dagsläget för den sålda elen upp 

till 18 000 kr per år. Men då denna rapport ska kunna användas som underlag 

även om några år valdes det att sätta skattereduktion till noll vid dessa beräk-

ningar då dess framtid är osäker. Detta antagande kan påverka återbetalnings-

tiden något men bör inte ha en allt för stor påverkan. 
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3.3 Känslighetsanalys 

3.3.1 Elproduktion  

 

Figur 20. Visar energiutbytet (kWh/kWp) vid olika väderstreck och taklutningar. 

Känslighetsanalysen som utfördes för att undersöka hur mindre avvikelser i 

azimutvinkel och taklutning påverkar energiutbytet presenteras i figur 20. Vid 

en taklutning på 42 grader var energiutbytet 1000 kWh/kWp vid en rakt sydlig 

riktning, medan samma taklutning vid en avvikelse på 20 grader gav ett ener-

giutbyte på 990 kWh/kWp. Denna avvikelse på 20 grader ger en procentuell 

skillnad i energiutbyte på 1 procent. Små procentuella skillnader gäller även 

för de andra undersökta taklutningarna så länge som azimutvinkeln inte över-

stiger +- 90 grader så skillnaden ökar vilket illustreras i figur 20.   

För 25 graders taklutning vid en rakt sydlig riktning var energiutbytet 960 

kWh/kWp. Om detta värde jämförs med 42 graders taklutning ger en avvikelse 

på 12 graders skillnad i taklutningen en förändring av energiutbytet på 4 pro-

cent. 

Utifrån detta resultat ger små avvikelser i azimutvinkel och taklutning en liten 

förändring på energiutbytet. Då azimutvinkeln och taklutningen för de under-

sökta fastigheterna antogs utifrån besök på platsen samt uppskattning i Google 

Maps och troligtvis inte var helt korrekta bör detta inte ha påverkat slutresul-

tatet mer än med någon procent.   
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3.3.2 LCOE  

Den känslighetsanalys som utfördes för att undersöka hur stor påverkan valet 

av indata hade vid beräkningar av LCOE (kr/kWh producerad solel) presente-

ras i figur 21. Fler parametrar testades vid känslighetsanalysen för LCOE men 

de hade så liten påverkan på resultatet att de inte togs med.  

Variationen av parametrarna energiutbyte (kWh/kW) och investeringskostna-

den (kr/kW) visade de största procentuella förändringarna av LCOE. Energi-

utbytet hade en procentuell förändring på 23 till 30 procent och investerings-

kostnaden en förändring på 12 till 34 procent. Investeringsstödet och kalkyl-

räntan var de två parametrarna som efter energiutbytet och investeringskostna-

den visade störst procentuell förändring. Investeringsstödets förändring var 

cirka 10 till 19 procent, medan kalkylräntan hade en förändring på cirka 8 till 

16 procent. Årliga driftkostnaden och den ekonomiska livslängden hade en 

mindre förändring än de övriga parametrarna där den procentuella skillnaden 

var cirka 5 till 8 procent. 

Då energiutbytet för en viss fastighet går att bestämma ganska exakt bör inte 

det bidra med någon större osäker vid LCOE-beräkningarna. Likadant gäller 

för investeringskostnaden, när storleken och de yttre förutsättningarna är kända 

kan fastighetsägaren begära anbud från solcellsleverantörer och på så vis få en 

exakt siffra för investeringskostnaden. De övriga undersökta parametrarna kan 

medföra en osäkerhet vid LCOE beräkningarna. För investeringsstödet sätts 

det av en viss summa pengar och beroende på hur många det är som ansöker 
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är det inte säkert att pengarna räcker till alla som ansökt. Om fastighetsägaren 

räknar med att få stödet men inte får det kan det göra så att LCOE blir högre 

och lönsamheten från anläggningen blir sämre. De årliga driftkostnaderna är 

en annan parameter som kan vara svår att uppskatta om ingen tidigare erfaren-

het finns från en liknande anläggning. De större osäkerheterna vid val av indata 

för LCOE gör att resultatens noggrannhet blir sämre än för de beräkningarna 

som utförts för elproduktionen. Trots dessa osäkerheter bör resultatet kunna ge 

en fingervisning inom vilket spann LCOE befinner sig, vilket även diskuterats 

tidigare i kapitel 3.1. 
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4 SLUTSATS 

4.1 Fastigheterna 

För de undersökta fastigheterna i Forshaga kommun hade Grossbolskolan med 

ett nyckeltal på 1,2 m2 solceller/MWh årlig elanvändning det högsta energiut-

byte, kortaste återbetalningstiden och den lägsta produktionskostnaden för den 

producerade solelen (LCOE). Egenanvändning- och självförsörjningsgraden 

var 87 respektive 15 procent vilket var i närheten av det intervall som en tidi-

gare studie visat att gav den bästa ekonomin vilket även var fallet i denna stu-

die. Utifrån ovanstående resonemang får Grossbolskolan anses vara den fas-

tighet av de undersökta som var mest lämpad för montage av solceller. Kom-

munhuset och Ullerudsgården hade en något högre produktionskostnad 

(LCOE) och längre återbetalningstid än Grossbolskolan men även dessa fas-

tigheter var lämpliga för montage av solceller. 

Reningsverket, vattenverket och Lärcenter får anses vara de tre fastigheterna 

av de undersökta som var mindre lämpade för montage av solceller. Renings-

verket och vattenverket hade de lägsta självförsörjningsgraderna av de under-

sökta fastigheterna på grund av en hög elanvändning men en liten tillgänglig 

takyta för solceller. Anläggningen vid Lärcenter hade en anläggningseffekt 

som var större än 255 kWp vilket gör att det med dagens regler får betala ener-

giskatt för den egenanvända elen. 

 Alla de undersökta fastigheterna har en lämplig elanvändning för solceller 

med en hög elanvändning dagtid men vissa förutsättningar som tillgänglig 

takyta och anläggningseffekt gör de mer eller mindre lämpade för solceller. En 

mer noggrann studie bör utföras innan kommunen bestämmer vilken av de tre 

fastigheterna som anses lämpliga som de bör börja med, där offerter tas in för 

att få en mer exakt bild över kostnaderna. Med en bättre översikt över de verk-

liga kostnaderna kan en mer exakt kostnadsbild erhållas.  

4.2 Generellt    

För att ge ett mer generellt svar när det är lämpligt att montera solcellsanlägg-

ningar på kommunala fastigheter av den typ som undersökts i denna studie kan 

några slutsatser dras. En slutsats var att fastigheterna bör ha en liknande elför-

brukning som de undersökta fastigheterna i denna studie, med en högre elför-

brukning dagtid då solcellerna producerar mest för att erhålla en hög egenan-

vändning. När egenanvändningsgradens påverkan på återbetalningstiden un-

dersöktes visades det att egenanvändningsgraden inte bör understiga 50 till 60 

procent för att anläggningen ska återbetalas under dess antagna livslängd på 

25 år.  

Undersökningen där de yttre förutsättningarna förändrades visade på att den 

producerade solelens kostnad (LCOE) sjönk när arean blev större men denna 

minskningen stagnerade relativt tidigt med undantag för anläggningen Stor 

skola där LCOE ökade med större area. En slutsats som kan dras utifrån detta 

var att till en början sjunker LCOE relativt kraftigt för att sedan inte förändras 
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särskilt mycket vid en ökande area, slutligen när anläggningen blir tillräckligt 

stor kommer LCOE att börja öka igen. Denna undersökning visade även att 

egenanvändningsgraden var högst för de anläggningarna som var placerade i 

öst/västlig riktning, vilket tyder på att elanvändningen i dessa typfastigheter 

var mer lämpade för solcellsanläggningar vars produktion är mer spridd över 

dagen. 

De fastigheterna som rekommenderades som lämpliga för montage av solceller 

i denna studie hade ett nyckeltal på mellan 1 – 3,5 m2 solceller/MWh årlig 

elanvändning. Om detta nyckeltal var lägre så var självförsörjningsgraden låg, 

om det var större blir egenanvändningsgraden lägre samt att energiskatt kan 

behöva betalas för den egenanvända elen.  

Dessa resultat är generella och bör endast användas som riktvärden. Varje unik 

fastighet bör undersökas och matchas mot dess egen elanvändning för att få en 

bättre bild över om den är lämplig för solceller. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. Föreslagna värden i kalkylbladet (Stridh 2016; Stridh & Larsson 2017) som 

påverkade LCOE men lämnades orörda. 

Indata: Värde: 

Projektledning och upphand-

ling 

0 kr 

Utbildning 0 kr 

Tak för investeringsstöd 1,2 miljoner kr 

Kostnad för köp eller prepa-

rering av mark 

0 kr 

Nätanslutningskostnad 0 kr 

Antal byten av växellikrik-

tare 

1 st 

Antal år till byte av växel-

likriktare 

15 år 

Kostnad för byte av växel-

likriktare 

Om 0 - 10 kWp = 3000 kr/kW, 10 – 30 kWp = 2000 kr/kWp 

30 – 100 kWp = 1500 kr/kWp, 100 kWp ˃ = 1000 kr/kWp 

Elcertifikathantering 2000 kr/år 

Inmatningsabonnemang 2000 kr/år 

Fastighetsskatt 0 kr/år 

Loggning 0 kr/år 

Resor 1000 kr/år 

Servitut 0 kr/år 

Uttagsabonnemang 0 kr/år 

Övrigt 0 kr/år 

Försäkring 0 kr/år 

Hyra av yta 0 kr/år 

Underhåll av yta 0 kr/år 

Rengöring av moduler 0 kr/år 

Tillsyn 50 kr/kWp, år 

Rivningskostnad 0 kr 

Tillgänglighet 99,9 % 
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Bilaga 2. Indata i kalkylbladet (Stridh 2016) som inte påverkar LCOE. 

Indata: Enhet: 

Andel egenanvänd el % 

Pris köpt el kr/kWh 

Pris såld el kr/kWh 

Ersättning från nätägare kr/kWh 

Elcertifikatvärde kr/kWh 

Använd solel som ger elcertifikat % 

Kvotplikt medelvärde % 

Ursprungsgarantier värde kr/kWh 

Antal år med skattereduktion År 

Antal år med elcertifikat År 

Skattereduktion kr/kWh 

Tak för skattereduktion kr 

 


