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ABSTRACT  

The purpose of this project is to analyze the economic parameters that affects the 
profits from a roof mounted solar cell installation for an agriculture company in 
Sweden. To analyze the different production type and the impact of the fraction self-
used electricity is calculated with respect to the direction of the installation. The 
parameters that are affecting the profit are the yearly electricity production, the 
investment cost, the fraction self-used, the price of bought and sold electricity and 
any subsidies. The conclusion is that the type of production does not affect the self 
use as much and an installation facing south still have a higher self use due to the 
higher total electricity production. The most important factor for profit is the 
subsides, without subsidies the investment does not give a positive yield rate. In 
second place comes the orientation and the total investment cost. Two of the three 
companies studied would get 1-3% inflation compensated interest rate with 20% 
subsidies and the third, relatively located far up north, reached 1-2% inflation 
compensated interest rate with the same subsides. The lower interest rate comes 
from the lower yearly electricity production. Another 2 percentage interest rate can 
be added if the subsides of 40% is granted for all three of the studied companies. As 
complement to the already existent feeder cable a solar plant combined with a battery 
storage can support a new house on the property during summer. As a backup for a 
power outage, a solar plant and a battery costs more and does less than a tractor 
driven electric generator. 

Keywords: Agriculture, solar cells, electricity use, sensitivity analysis, investment 
subsidies, solar power as backup. 
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SAMMANFATTNING  

Den ackumulerande installationen av solcellsanläggningar har ökat exponentiellt i 
Sverige och marknadsandelen med lite större kommersiella anläggningar har ökat. 
Intresset bland lantbrukare är högt eftersom det med rätt förutsättningar kan bli en 
lönsam investering. Syftet med detta arbete är att fungera som underlag vid beslut 
om solcellsinvesteringar genom att visa vilka förutsättningar som behövs. En 
drivkraft kan vara miljöskäl men ekonomin är det som avgör.  
 
De parametrar som påverkar investeringen förutom investeringsstöden är 
investeringskostnaden, priset på den el som solelen ersätter och vilka intäkter som 
den sålda elen bidrar med är de största parametrarna. Därtill tillkommer kalkylränta, 
årligt energiutbyte, ekonomisk livslängd, egenanvändning, årliga fasta kostnader och 
hur stor andel av solelen som används inom företaget. 
 
Det finns två stödformer för solcellsinvesteringar, den första är det statliga 
solcellsstödet på 20% och det andra är investeringsstöd från landsbygdsprogrammet. 
Investeringsstödet inom landsbygdsprogrammet är till för de gröna näringarna, det 
är finansierat av staten och EU. I det programmet finns det pengar avsatt för 
förnyelsebar energi och investeringar som kan ersätta fossila bränslen, stödnivån är 
40%. En tredjedel av den budgeten har gått till solcellsanläggningar men många 
ansökningar får avslag på grund utav att investeringen inte ersätter fossil energi i 
samma utsträckning som andra investeringar. 
 
Genom tre fallstudier jämförs andelen el som kan användas inom företaget med 
hänsyn till anläggningens takriktning. Företagets placering används och timvärden 
för en solcellsanläggning på en kW laddas ner från PVGIS med riktningarna syd, öst, 
väst. Dessa värden jämförs med hur mycket el som respektive gård använt på 
timbasis under ett år. Egenanvändningen tas fram genom olika OM-satser i Excel för 
att sortera var elen går, om den används inom företaget eller om den säljs och när el 
köps. Summan av dessa värden tabellförs med hänsyn till anläggningens storlek. 
 
Som mest skiljer egenanvändningen 17%-enheter vid rakt söderläge jämfört med 
hälften av anläggningen åt väst och hälften åt öst för företaget i Skellefteå. Dock har 
en söderorienterad anläggning högre total egenanvändning på grund utav den högre 
elproduktionen. För en söderriktat anläggning som på årsbasis producerar lika 
mycket el som gården använder på årsbasis skiljer dock inte egenanvändningen så 
mycket mellan respektive gård, egenanvändningarna blir 35-37% oavsett 
produktionsinriktning. Dock är inte detta möjligt för dessa gårdar för att 
huvudsäkringen begränsar anlägningsstorleken och vid dessa storlekar skulle 
gårdarna ha egenanvändningar på 47-89%. 
 
Att ha ett högt specifikt energiutbyte är mer intressant än att ha en hög andel 
egenanvänd el, detta för att värdeskillnaden på köpt och såld el inte är så stor för de 
två företag som inte är berättigade till skattereduktion. Det minsta företaget är 
berättigat till skattereduktion på såld solel och därmed är värdet på den sålda elen 
högre för det företaget än för de andra två. Värdet av den egenanvända elen är lika 
med kostnaden att köpa elen från ett elhandelsbolag. Beroende på nuvarande 
elhandelsavtal köps elen för 64-116 öre/kWh, den största prisskillnaden i pris 
kommer ifrån överföringsavgifterna där olika elnätbolag debiterar väldigt varierande. 
Från den lägsta överföringsavgiften på 7 öre/kWh hos Ellevio till den högsta 



 

överföringsavgiften på 41 öre/kWh hos Eon energidistribution. Dessa leverantörer 
har inbördes olika priser beroende på område men dessa är ytterligheter på 
marknaden. Den el som säljs tilldelas många olika ersättningar, det är ersättningen 
som elen säljs för till ett elhandelsbolag för Nord Pools spotpris och det varierar kring 
35-55 öre/kWh. Därtill kommer elcertifikatersättning som över tid kommer gå mot 1 
öre/kWh och ursprungsgaranti på ungefär lika mycket. Elcerifikaten ges under de 15 
första åren och värdet på certifikaten minskar över tid, därav används ett lågt 
elcertifikatvärde i de ekonomiska beräkningarna. Från elnätsägaren utgår en 
ersättning för nätnytta, vilket är en ersättning för att de kan tillhandahålla el som har 
haft lägre överföringsförluster till sina kunder, Denna ersättning varierar mellan hög 
och låglasttid. Låglasttid är då behovet av el är mindre och därmed nyttan. 99,5% av 
den solel som beräknats i detta arbete matas  in på nätet under låglasttid som är 
mars-oktober vardagar 06-22 för gården utanför Västerås vid en söderriktat 
solcellsanläggning på 110 kW. Ersättningen ligger då på runt 3 öre/kWh. Under 
höglasttid är ersättningen större men solcellsanläggningen matar endast in en 
marginell del el då.  
 
Produktionskostnaden för solelen blir högre vid östlig och västlig takriktning och blir 
då inte intressant för att produktionskostnaden för solelen blir högre än kostnaden 
för köpt el. Det gör att endast de bästa södertaken kan bli lönsamma. 
 
Energimyndighetens prognos på ett ökat elpris fram till 2050 och tillsammans med 
de nu lägre priserna på solpaneler ger de bästa förutsättningar som går för jordbruk 
är nu och det ger 2-3% realkalkylränta om 20% solcellsstöd beviljas. Utan 
investeringsstöd krävs 1019 kWh/kW/år i energiutbyte för att nå lönsamhet, den 
solinstrålningen var det inte någon av de undersökta gårdarna erhöll. 
 
För kombination med ett batteri är inte en solcellsanläggning en ekonomisk och 
praktisk lösning på reservkraft vid elavbrott. 
 
Den miljöpåverkan en solcellsanläggning har kommer från tillverkningen av 
panelerna och solelen ersätter den el som annars hade köpts. Inga generella 
slutsatser kan dras om en lägre utsläppsnivå på den el som företaget använder 
eftersom att de utsläpp som sker vid tillverkningen beror på okända faktorer. Om 
miljövänlig el redan köps in görs ingen utsläppsminskning från elanvändningen men 
om referensnivån på den köpta elen räknas från nordisk, icke ursprungsmärkt, elmix 
kan en större utsläppsminskning göras. 

Nyckelord: Jordbruk, solcellsanläggningar, elanvändning, känslighetsanalys, 
investeringsstöd, solel som reservkraft. 
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DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 
Spotpris Det nuvarande elpriset på Nord Pool 
LCOE Levelized cost of electricity, produktionskostnaden för solelen 
Installerad 
effekt, kWp 

Vad summan av modulernas märkeffekt på likströmsidan skulle 
ge vid 1000 W/m2 solintrålning vinkelrätt mot ytan och en 
paneltemperatur på 25°C 

Azimut Riktningen taket har, 0° betyder rakt år söder, -90° betyder rakt 
österut och +90° betyder rakt västerut 

kWh/h Elanvändningsdatan är baserad på timvärden i kWh. Det ger 
medeleffekten i kW under dessa timmar men inom timmen kan 
effekten variera även om det inte syns i datan. 
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1 INLEDNING 

I en Solel i lantbruket – Realiserbar potential och affärsmodeller, 2015  inleder 
Anders Hartman, VD för JTI-Institutet för jordbruks och miljöteknik med att 
förutsättningarna och intresset för investering av solcellsanläggningarna finns hos 
jordbrukare. Jordbrukets relativt stora ekonomibyggnader tillsammans med en 
svårpåverkansbar och betydande kostnad för inköpt el gör att intresset för en 
solcellsanläggning är stort. Bara om investeringen kan ge en tillräcklig avkastning är 
den intressant. I Solel i lantbruket – Realiserbar potential och affärsmodeller, 2015 
undersöks de förutsättningar som finns för jordbrukare för investeringar, olika 
affärsmodeller och parametrar beaktas. Fyra år senare kan det konstaterats ha hänt 
en del inom solelsbranschen, nya klimatdatabaser till simuleringsprogram, lägre 
priser och mer lättillgänglig timdata kring elanvändning finns att tillgå. Den nya 
klimatdatabaserna och simuleringsprogrammen gör att en noggrannare uppskattning 
av den förväntade solelproduktion och investeringen kan kalkyleras med större 
noggrannhet. De lägre installationspriserna bidrar också till en mer gynnsam kalkyl. 

1.1 Bakgrund 
Solcellsanläggningar har varit dyrt och haft en lång återbetalningstid. 
Installationerna har börjat vid små paneler där elgenerering på plats har varit enda 
möjligheten för att få tillgång till el. Efter det kom de mindre solcellsanläggningarna 
där ett teknikintresse varit största drivkraften. Idag finns en större del av den 
installerade soleleffekten hos större kommersiella anläggningar. 

 
Figur 1 Total installerad effekt fördelad på olika marknadssegment från National Survey report of 
PV power applications in Sweden 2017. 
publicerad med tillstånd från energimyndigheten. 
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Figur 1(1.1) är publicerat av National Survey Report of PV power applications in 
Sweden 2017 och används av Energimyndigheten. Figuren visar den årliga 
nyinstallationseffekten med hänsyn till anläggningarnas storlek. I Total installerad 
effekt fördelad på olika marknadssegment, Figur 1, ses att andelen kommersiella 
anläggningar ökar ungefär lika mycket som de mindre anläggningarna. 

1.1.1 Intresset från jordbrukare och lämpliga verksamheter 
Intresset för att producera sin egen el är högt hos jordbrukare och överlag, de vill ha 
lönsamma investeringar till företaget och samtidigt tänka på framtida generationers 
jordbrukare. En solcellsanläggning ses som en långsiktig investering. Huvudsyftena 
med en solcellsinvestering är främst ekonomiska men teknikintresse och miljöhänsyn 
påverkar investeringen (Norberg et al, 2015). I en rapport från JTI, Solel i lantbruket 
gjordes en intervjustudie med olika jordbrukare som inte investerat i solceller. De 
hinder som såg då var solcellsanläggningens lönsamhet och att medlen att investera 
inte fanns. Hade lönsamheten i stort varit större ha inställningen till en 
solcellsinvesterings varit positivare. En annan bromskloss för investeringar var alla 
parametrar som påverkade investeringen, investeringskostnaden, osäkerhet i elpriset 
och framtida elpriser, osäkerhet kring skattepolitik på solel i framtiden sågs som 
stora risker (Norberg et al, 2015). 

1.2 Syfte 
Syftet med undersökningen är att belysa de ekonomiska faktorerna som påverkar 
installationen av solcellsanläggningar på jordbruksfastigheter och om de skiljer sig 
från andra aktörer. 

1.3 Frågeställningar 

• På vilket sätt skulle solel kunna användas i jordbruksföretag? 
• Hur stor andel av den producerade solelen skulle användas inom olika 

produktionsgrenar inom jordbruksnäringar? 
• Vad blir värdet på den egenanvända elen och den sålda elen? 
• Hur påverkas investeringskalkylen av andelen egenanvänd el inom ett företag? 
• Vad finns det för stöd och bidrag att söka för installering av solecller? 
• Vilka parametrar påverkar investeringen mest? 
• Hur stort specifikt energiutbyte krävs för olika avkastningsnivåer? 
• Kan jordbrukets klimatavtryck minskas med solceller? 

1.4 Avgränsning 
De parametrar som kommer undersökas är investeringskostnad, driftskostnad, årligt 
energiutbyte, årlig degradering, ekonomisk livslängd, kalkylränta, andel egenanvänd 
el, priset på köpt och såld el, ursprungsgarantier, elcertifikatvärde samt antal år med 
skattereduktion. Dessa kommer att presenteras i en känslighetsanalys där varje 
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parameter kommer att varieras oberoende de andra parametrarna för att se hur 
mycket just den specifika parametern påverkar lönsamheten. Investeringskalkyl för 
solceller är ett hjälpmedel som tagits fram i projektet ”Investeringskalkyl för 
solceller” av Bengt Stridh och David Larsson med finansiering från 
Energimyndigheten och i samverkan med Stockholms stad. Kalkylbladet kommer att 
användas för investeringens känslighetsanalyser av elproduktionskostnad och 
lönsamhet. För värdet på såld el kommer data från Nord Pools spotmarknad att 
användas. För att undersöka värdet på köpt el kommer prisjämförelsehemsidor att 
användas. 

2 METOD 

Metoden för arbetet fördelas på en litteraturstudie där befintliga stöd och 
ersättningsnivåer undersöks och en studie på den minskade miljöpåverkan för en 
solcellsanläggning. Tre fallstudier undersöks genom att elförbrukningen jämförs med 
en simulerad solelproduktion från PVGIS från samma fastighet med olika riktning på 
anläggningen. En ekonomisk känslighetsanalys för snittproduktionskostnaden 
(LCOE) för producerad solel över anläggningens ekonomiska livslängd.  

2.1 Litteraturstudie 
Det släpps rapporter om solcellsinvesteringar med jämna mellanrum men olika 
infallsvinklar och fokusområden. En jämförelse mellan tidigare rapporter och denna 
görs. De befintliga stöd som finns att söka för jordbruksnäringar undersöks och 
jämförs med andra aktörers förutsättningar. Priset på såld el och köpt el undersöks.  

2.2 Inhämtning av simulerad solelsdata 
De gårdar som ingår i fallstudien lokaliseras i PVGIS version 5, där klimatdatabasen 
ERA5 tillämpas i simuleringarna. Tre timvärdesfiler över den simulerade solelen från 
en anläggning med angiven installerad effekt, azimut och takvinkel hämtas från 
PVGIS. 
 
Taklutning sätts till 30° för att under de gårdsbesök som gjordes hade 
ekonomibyggnaderna en taklutning på 30°. Enligt PVGIS är den optimala vinkeln på 
en söderriktad solcellsanläggning 44° i Stockholm men inom intervallet 25-65° sker 
en produktionsminskning på maximalt 4% respektive 6% på årsbasis. Tre riktningar 
inhämtas, rakt österut, rakt västerut och rakt söderut. Detta för att kunna göra 
jämförelsen mellan en lägre årsproduktion kombinerat med en längre 
produktionsdag och en högre årsproduktion kombinerat med en kortare 
produktionsdag eftersom förutsättningarna för respektive företag är olika. 
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För att kunna justera anläggningens storlek sätts den installerade effekten i PVGIS 
till 1 kW för att beräkna nyckeltal för energiutbytet. Då kan storleken justeras i MS 
Excel. 

2.3 Inhämtning av elförbrukning 
Elförbrukningen på timbasis har delgivits från företagen själva. 2016 och 2017 års 
elförbrukning har inhämtas. Det görs från nätägarens hemsida, elförbrukningsdatan 
hämtas hem månadsvis i tabeller. Datastrukturen från elnätsägaren inhämtas 
månadsvis i tabeller med datum radvis och tid på dygnet kolumnsvis. För att 
datastrukturen ska passa solinstrålningsdatan, som är en kronologiskt fallande 
kolumn från PVGIS görs en omsortering av elanvändningsdatan med hjälp av Matlab. 
 

2.4 Ekonomiska formler 
Formler som tillämpas i excelarket Investeringskalkyl för solceller: 
 

  
Formel 1 Produktionskostnad för solel 
 
Vid inflation och specifika avkastningskrav minskar pengar i värde över tid och för att 
då kunna jämföra poster som skiljer i tid räknas de om till dagens penningvärde.  
 
Dessa summeras sen för att beräkna det totala nuvärdet. r är realräntan, dvs 
kalkylräntan plus inflationen: 
 

  Formel 2 Nuvärdet av A efter n år. 
 
Nuvärdet av de kommande intäkterna jämförs med den totala investeringen och det 
totala nuvärdet kan bestämmas. Om det totala nuvärdet är positivt innebär det att 
investeringen täcker avkastningskravet och överstiger kravet med ett totalt värde som 
anges i dagen pengavärde. Är nuvärdet negativt innebär det att investeringen 
kommer understiga de avkastningskrav som kalkylräntan innebär. Den inflations 
som antagits i alla beräkningar är 2% då det är Riksbankens mål. 
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3 LITTERATURSTUDIE 

Litteraturstudien tar upp tidigare studier om solel inom lantbruket, stödformer, 
solelens miljöpåverkan och värdet på såld respektive köpt el. 

3.1 Tidigare studie 
2015 gjordes en större studie av förutsättningarna för solel inom lantbruksnäringar. 
För att kunna analysera timvärden av elanvändningen användes ett optiskt 
mätverktyg vid elmätaren som läste av en blinkande lampa på elmätaren. Lampan 
blinkar ett fast antal blinkningar per uppmätt kWh som registrerades i elmätaren. 
Detta räkneverk loggade frekvensen på blinkningarna och kunde då ta fram 
timvärden för elförbrukningen genom den elmätaren. Det låg till underlag för att 
jämföra olika lämpligheter för solelproduktion till den egna fastighheten. För att se 
hur solcellsanläggningar kan bli lönsamma jämfördes olika affärsmodeller. Där togs 
två bidragsdelar upp, både solcellsstödet på 20% och stödet för landsbygdsutveckling 
på 40% (I.Norberg et al, 2015). 
 
För att jämföra olika taks lämplighet gjordes en jämförelse för hur mycket årlig 
solinstrålning behövdes för att nå olika lönsamhetsnivåer. Där kunde konstateras att 
utan någon stödform eller skattereduktion nådes en positiv avkastningsränta först vid 
1 000 kWh/m2/år (I.Norberg et al, 2015).  
 
I rapporten från JTI, Institutet för jordbruks och miljöteknik från 2015 kom de fram 
till att en solcellsanläggning inte var lönsam utan stöd och skattereduktion på såld el. 
Besparingen på att inte köpa el jämfört med att sälja el är en större vinst och därmed 
kan en hög egenanvändning förbättra lönsamheten. En hög egenanvändning av el 
passar produktionsgrenar där mer el används under sommarhalvåret, till exempel 
gårdar med kyllager och mycket ventilation. Det kan vara hönsstallar där ägg behöver 
förvaras svalt (Norberg et al, 2015). 
 
Norberg undersöker också mängden lämpliga tak för solcellsinstallationer i Herrljuga 
och extrapollerar det till resten av Sverige. En geografisk undersökning görs där 
azimut takvinkel är beaktade. Den totala takytan på lantbruksfastigheter är stor, den 
största andelen tak är under 300 m2 i deras undersökning och ytterst få tak hade en 
yta på över 1 500 m2. Av alla dessa tak är en mindre andel av taken lämpliga på grund 
utav takvinkel och azimut, som påverkar den årliga instrålningen av solenergi. 
Norberg noterar även att summan av de tillgängliga takytorna på 
jordbruksfastigheter i Herrljunga är som störst åt sydöst med 40-60° taklutning(I. 
Norberg, et al, 2015).  
 
 
 

3.2 Investeringsstödet 
Det statliga investeringsstödet för solcellsanläggningar gäller både företag och 
privatpersoner i Sverige. I regeringens budget för 2019 finns solcellsstödet med och 
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har tilldelats 736 miljoner kronor [förordning (2009:689)]. Dock sänktes stödet från 
30% till 20% den åttonde maj 2019 då Energimyndigheten gjort analysen att 
marknaden är redo för en lägre stödnivå och regeringen har valt att följa rådet i 
förordningen. 
 
Utdelning av solcellsstöd och beviljade ansökningar, Figur 2 (3.2), visar hur många 
ansökningar som inkommit under åren, hur många som beviljats och total mängd 
utdelade pengar. Diagrammet täcker både företag och privatpersoner 
(Energimyndigheten ,2019). 
 

 
Figur 2 Utdelning av solcellsstöd och beviljade ansökningar. 
 

3.3 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 
EU har ett stöd för landsbygdsutveckling för att öka tillgången på förnyelsebar energi 
och minskad miljöpåverkan. Budgeten för den svenska delen av programmet under 
dessa sex år är totalt 36 miljarder SEK där EU bekostar hälften och Svenska staten 
bekostar den andra hälften. I programmet kan stöd och ersättning sökas för 
energieffektivisering, minskat utsläpp av växthusgaser och ammoniak, förnybar 
energi och stöd till biogasanläggningar. De energieffektiviseringar som gjorts har 
varit kopplat till ventilation, isolering och uppvärmning. Stöd för förnyelsebar energi 
har delats ut till mestadels solcellsanläggningar och bioenergi till värme, el och 
drivmedel. Inom programmet finns 139 057 614 kr budgeterat för förnyelsebar 
energi, varav 67 585 364 kr (47%) av stöden är utbetalade hittills. Utav de stöd som 
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beviljats har 84 av 185 ansökningar varit stöd till investering av solcellsanläggningar 
(Jordbruksverket, 2018).  

3.4 Den svenska elens miljöpåverkan 

Den svenska elmixen har redan låga utsläpp då kärnkraft, vattenkraft och vindkraft 
är de tre största elproduktionsslagen i Sverige(svensk solenergi, 2018a). Enligt svensk 
solenergi(2018a) uppskattas den svenska elmixen stå för 13g koldioxidekvivalenter 
(CO2-ekv) per producerad kWh medan den nordiska elmixen har ett högre 
utsläppsvärde på ungefär 50 g CO2-ekv/kWh fast med högre variation. Tar man dock 
hänsyn till import och export av el från andra länder utanför norden ökar elens 
utsläpp upp till 125 g CO2-eq/kWh (Svensk solenergi,2018a). På Energimyndigheten 
står det kort om den el som ersätts av solel, först ersätts fossilbaserad elproduktion i 
Europa men varefter utbyggnaden fortskrider kan solel komma att konkurrera med 
andra förnyelsebara kraftslag (Energimyndigheten, 2018a) 
 
 
Det är länsstyrelserna i respektive län som beslutar om vilka ansökningar som avslås 
eller får bifall. Olika länsstyrelser resonerar olika kring solenergilösningar, En 
anledning till att neka stöd är att solenergi inte i samma utsträckning ersätter fossila 
energikällor som t.ex. konvertering av en oljeeldad panna till en fliseldad panna. 
Skåne, Kalmar och Västmanlands län har angett i sin handlingsplan för 
landsbygdsprogrammet att solcellsanläggningar inte kommer beviljas stöd ur den 
budgeten (Jordbruksverket, 2018). 

3.5 Solenergins klimatpåverkan 

Under drift är solcellsanläggningen utsläppsfri. Det är under tillverkningsfasen, 
återvinningsfasen och vid gruvbrytningen av materialet som koldioxidutsläppen och 
energibehoven finns. Energibehovet för att framställa solcellspanelerna är 
återbetalda på två till tre år i Sverige (Energimyndigheten, 2018b). 
Kinesiskt tillverkade solcellspaneler där elen kommer från kinesisk elmix har en hög 
miljöpåverkan eftersom att Kinas elproduktion baseras till största del på 
kondenskraftverk som drivs med fossil kol (Svensk solenergi, 2018a).  
 
Vidare menar Svensk solenergi att producenterna av solcellspaneler har egna 
solcellspaneler installerade på fabrikerna och att då är det troligt att den el som 
används vid tillverkningen av solcellspanelerna består av en betydande andel 
egenproducerad solel. Solcellspaneler tillverkas inte enbart i Kina utan även i andra 
asiatiska länder och en liten marknadsandel tillverkas i Europa och där finns det då 
andra nationella elmixer att ta hänsyn till, samtidigt är resonemanget om fabrikernas 
solcellspaneler relevant (Svensk solenergi, 2018a). 
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3.6 Värdet på såld el 
Värdet på såld el är summan av priset på Nord Pools spotmarknad , ersättningen för 
nätnyttan från nätägaren, ursprungsgarantier och elcertifikaten.  

3.6.1 Nord Pools spotpris 
Den största del av överskottselen säljs under den ljusa delen av året, mars till oktober 
och mitt på dagen. Under 2016-2018 har spotprisets årsmedelvärden varit 30,2 
öre/kWh, 27,8 öre/kWh respektive 47,6 öre/kWh. Ett rimligt antagande till de 
ekonomiska beräkningarna är då 35öre/kWh eftersom det är medelvärdet av dessa  
(nordpolgroup, 2019).  
 
En prognos från Energimyndigheten görs bedömningen att elpriset kommer öka på 
grund utav energikonvertering av där andra energibärare ersätts med el som 
energibärare. 

  
Figur 3 Elprisutveckling för respektive scenario i SEK/MWh. 
Publicerad med tillstånd av energimynidigheten 
 
I  
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Figur 3 Elprisutveckling för respektive scenario i SEK/MWh. 
Publicerad med tillstånd av energimynidigheten 
 från Energimyndighetens rapport Scenarier över Sveriges energisystem 2018 (3.6.1) 
visar energimyndigheten systempriset på el sedan 2000 fram till 2017 och därefter 
vad elpriset kan bli fram till år 2050. Årsmedelpriset på el visas på y-axeln och på x-
axeln visas årtalet. De olika prognoserna är under olika scenarion, den lägsta 
prisnivån är kallad för ”Lägre energipriser” och ligger runt 35 öre/kWh fram till 2035 
och ökar därefter upp mot 50 öre/kWh. Det högsta scenarierna som förutspås är med 
bibehållen reduktionsplikt,  lägre BNP och varmare klimat och når ett pris på 52 
öre/kWh år 2050. Reduktionsplikten är ett krav på elhandelsbolag som säljer el 
måste köpa en andel el som producerats från ett energislag som är förnyelsebart och 
att den producerande anläggningen måste vara yngre än 15 år(Energimyndigheten, 
2018c). 

3.6.2 The Duck Curve 
 
För att jämföra de olika förutsättningar som solel har undersöks prisvariationen i ett 
elnät med hög solinstrålning och en hög andel solel. Kaliforniens elnätsoperatör har 
gett ut en rapport på hur elpriset varierar över dygnet. I rapporten från California ISO 
(2016) beskrivs det hur timpriset på el varierar och att elpriset under ett dygn formar 
sig som konturen kring en anka. Mitt på dagen när många solcellsanläggningar matar 
in ett överskott av el till elnätet är utbudet större än efterfrågan på el och priset 
sjunker. Under kvällen när solelen minskar ökar behovet och priset på el ökar. Denna 
ankkontur stretchas i höjdled när andelen solel ökar i elnätet (CASIO, 2016). 

3.6.3 Ersättning för nätnytta från nätägaren 
Eon Energidistribution AB, Ellevio AB och Vattenfall Eldistribution AB är de tre 
elnätsbolagen som har ungefär hälften av alla elnätskunder. Dessa betalar ut olika 
mycket ersättning beroende på om man matar in el under hög eller låglastperioder. 
Höglastperioder är dagtid under vardagar mellan november och mars. 
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(Ellevio,2017).För att uppskatta ersättningen beräknas andelen el som matas in 
under respektive hög/låglasttid  
 
Eon Energidistribution AB olika mycket beroende på var i landet elen matas in. Det 
varierar mellan 1,72-2,92 öre/kWh med en medelersättning på 2,32 öre/kWh (Eon, 
2019). 
Beroende på område är ersättningen för nätnytta från Ellevio olika, det varierar 
mellan 2,70-4,70 öre/kWh med ett medelvärde för ersättningen är 3,8 öre/kWh 
(Ellevio,2017). 
Vattenfall energidistribution betalar ut 3,0 öre/kWh i norra Sverige och 4,7 öre/kWh 
i södra Sverige.  Det ger ett medel värde på 3,85 öre/kWh (Vattenfall,2019) 
Medelvärdet av dessa tre snittersättningar blir 3,3 öre/kWh.  

3.6.4 Ursprungsgarantier 
Alla förnyelsebara energislag ger rätt till ursprungsgarantier och solel uppskattas ha 
en marknadsvärde på 1 öre/kWh i de ekonomiska beräkningarna i detta arbete. 
Denna garanti är säljbar och behöver inte säljas till samma elhandelsbolag som 
överskottet säljs till men är ofta inbakat i avtalet för överskottselen. Dessa 
ursprungsgarantier används för att elhandelsbolag ska kunna sälja el som påstås vara 
producerad av ett visst energislag, då är ursprungsgarantin en garant på att 
motsvarande mängd solel producerats någonstans (Svensk solenergi, 2018b). 

3.6.5 Elcertifikat 
Elcertifikaten är ett styrmedel som ska öka andelen förnyelsebar el i den svenska 
elmixen. Elcertifikaten ges till producenter av förnyelsebar el, det är ett certifikat per 
1 000 kWh under de 15 första åren anläggningen är i drift, Detta för att främja 
nyinstallation av förnyelsebara energikällor. Elcertifikaten måste sen köpas av 
elhandelsbolag som säljer el. Elbolagen måste köpa elcertifikat i förhållande till hur 
mycket el de säljer, så kallad kvotplikt. Den kvotnivån leder utfasningen av systemet 
genom att köparna av elcertifikat behöver köpa färre och färre certifikat och därmed 
minskar efterfrågan och priset på elcertifikaten. I Kvotnivåer av elcertifikat, Figur 4, 
kan ses att kvotplikten började på 7,4% och stegrades upp från införandet 2003 och 
fortsätter stegras fram till 2020 till 28,8%. Efter år 2020 sker en liten minskning för 
sedan stiga och år 2030 vara upp på 29,9%. Därefter trappas kvotpliktsnivån ner för 
att nå en hel utfasning år 2045.  
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Figur 4 Kvotnivåer av elcertifikat. 
  
 
Detta tillsammans med ett överskott på elcertifikatmarknaden gör att elcertifikatens 
betydelse för solcellsanläggningen lönsamheten är av mindre betydelse än för till 
exempel 10-15 år sedan(Energimyndigheten, 2018d). Elcertifikaten kommer inte 
inkluderas i de ekonomiska beräkningarna. 

3.6.6 Inmatningsabonnemang 
Om huvudsäkringen hos ett företag överstiger 63 A har nätägaren rätt att ta ut en 
abonnemangsavgift för inmatning på nätet. 2 av 3 företag i studien hade en 
huvudsäkring på över 63 A. I Mälarenergis elnät kostar ett sådant abonnemang 1 620 
kr exkl. moms per år om huvudsäkringen är större än 63 A och inmatningseffekten är 
under 15 000 kW (Mälarenergi, 2019). 

3.6.7 Skatt på såld el och skattereduktion 
Försäljningen av el är en intäkt till företaget och är därmed beskattningsbar. Det är 
inte något som inkluderas i de ekonomiska beräkningarna (Skatteverket, uaa). Under 
de första 15 åren kan även företag få skattereduktion om huvudsäkringen är under 
100 A. Skattereduktionen har ett värde på 60 öre/kWh och har ett tak på 18 000 kr, 
det vill säga de första 30 000 kWh/år som matas in på nätet har ytterligare 60 
öre/kWh i värde (Skatteverket, uab). 
 

3.7 Köpt el 
Priset på köpt el varierar kraftigt mellan olika bolag. Förutom själva elen tillkommer 
överföringsavgifter till näthandelsbolaget. Företag inom bland annat industriell 
verksamhet betalar en lägre energiskatt på 0,5öre/kWh. Verksamheter som har lägre 
energiskatt på el är industriell verksamhet, vissa datorhallar, spårbunden trafik, 
metallurgiska processer, tillverkning av mineraliska produkter, kemisk reduktion, 
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elektrolyt och framställning av energiprodukter. Inom den industriella 
verksamhetsgrenen ingår yrkesmässigt jordbruk och andra gröna näringar. Däremot 
ingår inte häst och jaktrelaterade verksamheter bland de verksamheter som kan få 
återbetalning på energiskatten. Under 2019 ligger energiskatten på 34,7 öre/kWh 
(Skatteverket, uac). 
 
 

3.7.1 Överföringsavgifter 
Överföringsavgifterna som kommer användas här är från Eon Energidistribution AB, 
Ellevio AB och Vattenfall Eldistribution AB av samma anledning som varför dessa 
används till att beräkna nätnyttan, de är de som har flest kunder i Sverige. Dessa 
aktörer har olika pris i de olika elnäten och snittpriser från respektive bolags hemsida 
undersöks. 
 
Överföringsavgifterna är också högre under så kallad höglast. Det är vardagar 06-22 
mellan november och mars. Under den tiden så är också ersättningen för nätnytta 
högre för att behovet av el är större. Resten av året är så kallad låglasttid och då är 
ersättningen lägre för den utmatade elen.  
 
Vid egenanvändning av solel är beräknas överföringskostnaden genom att vikta 
andelen såld el under låglast mot andelen som sälje under höglast. Hos Ellevio 
varierar överföringsavgiften under låglast mellan 6,72 öre/kWh på Västkusten och 
14,5 öre/kWh i Vallentuna. Hos Vattenfall, om huvudsäkringen är över 80 A, ligger 
låglastpriserna på 10,37-18,5 öre/kWh. Eon energidistribution är intervallet 38,18- 
41,14 öre/kWh. Eon har inte differentierade hög och låglastpriser. 

3.7.2 Elhandel 
Dagens elpris hos de elpriser som hämtats från Elskling, elhandelspriset är baserat på 
fast pris under ett år och sammanfattas i en Tabell 1. Stockholms Elbolag är det lägsta 
pris som gavs vid prisjämförelsen med givna parametrar (Elskling.se, 2019).  

Tabell 1 Elpriser exkl. moms från Elskling.  
Hämtad 2019-05-25 
Företag Elhandelspris 
Fortum 56,07 öre/kWh 
Vattenfall 54,80 öre/kWh 
Eon 48,90 öre/kWh 
Göteborgs energi 49,60 öre/kWh 
Stockholms Elbolag 45,79 öre/kWh 

 
 
Priset på köpt el varierar över tid och skillnaden återspeglades i Nord Pool 
spotmarknadspris.  
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3.8 Investeringskostnad 
Kostnaden för en nyckelfärdig anläggning har sjunkit kraftigt senaste åren men 
börjar stabilisera sig på 12 200 kr exkl. moms per installerad kW för ett takmonterat 
kommersiellt system på runt 15 kW (Lindahl, J 2017).  

 
Figur 5 Priser på nyckelfärdiga anläggningar från National Survey Report of PV power applications 
in Sweden 2017. 
Publicerat med tillstånd från energimyndigheten. 
 
Figur 5(3.8), kommer från National Survey Report of PV power applications in 
Sweden 2017. IEA som publicerat rapporten använder denna figur från 
Energimyndigheten. Det viktade medelvärdet på en anläggning i mindre 
kommersiella system sjönk till 12 200 kr exkl. moms. Detta pris stabiliserar sig för att 
under 2013 införde EU importtullar på Kinesiska solcellspaneler för att gynna den 
inhemska produktionen (Lindahl, J 2018). 

3.9 Kalkylränta 
Kalkylräntan är kostnaden att binda upp kapital eller kostnaden att låna pengar av en 
bank. Kalkylräntan kan också vara ett mått på avkastningskrav som företaget kan ha. 
Nominell ränta kan användas, det är den avkastning som en investering utan hänsyn 
till inflation. Ett annat mått på avkastningsränta är realränta, det är den nominella 
avkastningsräntan som överstiger inflationen och ett mått på den reella 
avkastningen. En nominell ränta 5% och en inflation på 2% är ett rimligt antagande 
vilket ger en reell avkastning på 3%, så kallad realkalkylränta. Riksbankens 
inflationsmål är 2% (Sveriges riksbank, 2018) och i ett kalkyleringsark för 
investeringar som är utgett av Växa Sverige är utgångsvärdet på den nominella 
kalkylräntan 5% (Sara Lundberg et al, 2018). I kalkylarket Investeringskalkyl för 
solceller används realkalkylränta och även i denna rapport kommer realränta 
användas. Internräntan är  ett av de resultat som kalkylarket visar och beräknas med 
excels egna verktyg för internränta. Om nuvärdet av an investering är noll är 
internräntan och realkalkylräntan lika med varandra. 
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3.10 Känslighetsanalys 
En känslighetsanalys är ett verktyg inom investeringskalkylering där stabiliteten och 
riskerna med en investering undersöks. Det innebär att alla parametrar varieras 
oberoende för att se vilka ekonomiska risker som en investering innebär. Analysen 
verkar sen som beslutsunderlag om en investering ska tas (Bokföringstips, 2010). 

3.11 Solel som komplementenergikälla för andra boenden 
För fritidsboenden utan indragen el är en solcellsanläggning med en liten batteribank 
billigare än att investera i fast elanslutning, så kallad off-gridlösning. Om el redan är 
indragen till fritidsboendet kan en solcellsinstallation ändå göras och ge en lägre 
månadskostnad. En fast elanslutning är däremot betydligt mer tillförlitlig och ger 
även elförsörjning vintertid, vilket en solcellanläggning har svårt att göra. Därmed är 
solcellsanläggning med batteribank en lösning för sommarboenden men inte 
vinterboenden (Villaägarna, 2018). Om man vill ansluta ytterligare en byggnad, en 
stuga för uthyrning till exempel, på en jordbruksfastighet till ett redan befintliga 
gårdsnätet och inte investera i en ny uttagspunkt krävs det att den nya byggnaden ska 
användas inom jordbruksverksamheten för att inte omfattas av nätkoncession. För 
jordbruksfastigheter är storleken på elnätet ovidkommande men elnätet måste 
användas inom verksamheten. Detta undantag från nätkoncession gäller alltså inte 
andra typer av boenden, såsom fritidsboenden utanför fastigheten eftersom ett 
fritidsboendet inte skulle användas inom verksamheten. Däremot om ett nytt 
bostadshus eller fritidshus byggs inom fastighetsgränsen omfattas anslutningen till 
resterande gårdsnätet ej av nätkoncession, ett så kallat icke koncessionspliktigt nät 
även om det inte används inom verksamheten (Energimarknadsinspektionen, 2017). 
 
 

3.12 Solel som reservkraft 
En intressant fråga är om en solcellsanläggning med batteribank kan används som 
reservkraft vid olika produktionsslag där elförsörjningen är oerhört viktigt, så som 
ventilation i djurstallar där djuren riskerar att överhettas och lida oerhört av ett 
strömavbrott. Enligt djurskyddslagen (Svensk författningssamling, 1988) ska djur 
behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom. Där ingår en beredskap 
att djurens skötsel inte ska påverkas av ett strömavbrott. För att avhjälpa detta finnas 
det ett elverk på varje gård med djurhållning. Även många försäkringsbolag ställer 
krav på att reservelverk ska finns på gården och testköras varannan månad (Institutet 
för jordbruks och miljöteknik, 2015).  
 
Om en solcellsanläggning kan fungera som reservkraft vid strömavbrott för husägare 
frågar Mikael Dahlqvist Ibrahim Baylan (2017/18:99). Enligt Baylan är detta möjligt 
om elsäkerhetskraven är uppfyllda, det innebär att solcellsanläggningen och 
fastighetens elnät ska vara konstruerade för att hålla fastigheten med el utan att 
riskera att spänningssätta det lokala elnätet (Riksdagen, 2017). 
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Dessa elsäkerhetskrav är svåra att uppnå eftersom elnätsägarna måste garantera hög 
säkerhet för de elmontörer som ska åtgärda eventuella orsaker till elavbrott. Enligt 
Vattenfall(ua) får inte en solcellsanläggning producera el under ett elavbrott om 
anläggningen är uppkopplad mot elnätet under tiden. Detta för det kan skada de 
elmontörer som ska åtgärda elavbrottet (Vattenfall, ua). I Åkersberga norr om 
Stockholm har det installerats en solcellsanläggning på en villa som kan frånkopplas 
från elnätet och då kan solcellerna användas under strömavbrott producera el till den 
egna fastigheten. Det sker genom en manuell frånkoppling från elnätet men även 
växelriktaren måste vara anpassad för att kunna vara aktiv i ödrift(Elinstallatören, 
2019). Eon säljer ett solcellsbatteri avsett för att öka egenanvändningen av 
producerad solel, de batteristorlekar de har rymmer mellan 3,6 kWh och 9,6 kWh 
beroende på modulstorlek (Eon, 2019). Om dessa batterier kan användas till ödrift 
framgår inte. 
 
I en rapport från Energimarknadsinspektionen (2017) som elavbrott kan det läsas att 
under 2016 var det genomsnittliga antalet oaviserade långa elavbrott (defineras som 
längre än 3 minuter) 1,17 avbrott per kund. Medellängden på avbrotten, CAIDI, var 
64,34 min långt (Energimarknadsinspektionen, 2017). 

4  AKTUELL STUDIE 

Inledningsvis kommer en presentation av de tre olika gårdarna. Därpå visas deras 
olika användningsprofiler. Därefter beräknas de tre gårdarnas egenanvändning av 
simulerad solel och en känslighetsanalys över ett typfall är den sista delen i aktuell 
studie. Sist beräknas ökat eltillgänglighet med hjälp av solenergi. 

4.1 Gårdarnas beskrivning 
Insamling av elförbrukning skedde genom gårdsbesök med två av de tre fallen, för det 
tredje fallet skedde kontakten via mail. Den uttagna effekten som anges i kWh/h för 
att värdet är summan av den använda elen under den timmen som inte nödvändigtvis 
en konstant last. Därmed anges inte förbrukningen i kW. 

4.1.1 Gården utanför Skellefteå 
Denna mjölkgård är belägen i Ersmark, ungefär 15 km norr om Skellefteå i 
Västerbottens län. På mjölkgården finns ca 350 djur varav 165-170 är mjölkkor som 
mjölkas manuellt, resten är rekrytering och ungdjur. De mjölkas under mätperioden 
två gånger om dagen och i september 2018 bytte de till tre mjölkningar om dagen. 
Gården har ett säkringsabonnemang på 125 A vilket ger en maxeffekt på 86,25 kW i 
både maxuttagseffekt och begränsar solcellsanläggningens storlek. Det mest lämpliga 
taket har en ungefärlig area på 460 m2 åt sydöst och 850 kvadratmeter åt sydväst. 
Under 2016 förbrukades 478 117 kWh el. Under mätperioden uppmättes det största 
effektuttaget till 136 kWh/h under en januarikväll och den lägsta elanvändningen var 
22 kWh/h en novembernatt.  
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4.1.2 Gården utanför Västerås 
Denna mjölkgård är belägen cirka 15 km sydväst om Västerås, i Västmanlands län. De 
160 korna mjölkas med en mjölkningsrobot och hela besättningen består nästan av 
dubbelt så många djur. Korna väljer själva när de ska mjölkas och det sker under 
dygnets alla timmar. Gården har ett säkringsabonnemang på 160 A och köpte under 
2016 173 226 kWh el. Huvudsäkringens storlek motsvarar ett maxuttag på 110 kW 
och likaså den övre gränsen för en solcellsanläggning. Det mest lämpliga taket har en 
yta på lite över 1 000 m2 riktat åt söder. Den största elanvändningen under 2016 var 
66 kWh/h under en timme en januaridag och som minst använde företaget en 4 
kWh/h under en timme en julidag. 

4.1.3 Gården utanför köping 
Gården utanför Köping är belägen ca 10 km sydöst från Köping. Företaget föder upp 
stutar ekologiskt och har ca 40 st på årsbasis som föds upp till slakt. 
Säkringsabonnemanget för gården är 50 A, det motsvarar 34,5 kW och på årsbasis 
förbrukar företaget 47 812 kWh el. Det mest lämpade taket har en takyta på ungefär 
300 m2 åt söder. Elanvändningen inom företaget var som högst i slutet på 
augustieftermiddag och uppgick till 55,6 kWh/h, en majnatt var elanvändningen nära 
noll.  

4.2 Beräkningsmetod 
Den data för respektive gård som inhämtats sorteras så att elanvändningen hamnar i 
en fallande kolumn i Excel och bredvid placeras den simulerade solelen i en kolumn 
bredvid så att tiden blir densamma, solelen multipliceras med en installerad effekt 
från en separat justerbar cell. För att beräkna om solelen används inom gården eller 
säljs används OM-satser där solelen och elanvändningen inom gården jämförs. Om 
den simulerade solcellsanläggningen producerar mer el än gårdens behov placeras 
överskottet i en tredje kolumn som representerar såld el. Om solcellsanläggningen 
producerar mindre än gårdens elbehov placeras skillnaden i en fjärde kolumn som 
representerar solelen som säljs. Därefter kan andelen egenanvänd el summeras, 
likväl som den köpta elen och sålda elen. Till beräkning av egenanvändningen 
justerades cellen med installerad effekt och andelen egenanvänd el visas i en annan 
cell. Att ta fram figurer över egenanvändningen vid olika anläggningsstorlekar skedde 
manuellt.  

4.3 Elanvändning för de olika gårdarna 
Här visas företagens elanvändningsprofiler. 
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Figur 6 Elförbrukningen över dygnet några olika dagar på året för en gård utanför Skellefteå. 
 
Figur 6 visar elförbrukningen 1a Januari, 1a April, 1a juli och 1a september. 
Verksamhetens höglasttid är morgon och kväll, generellt dygnets ljusa timmar.  

 
Figur 7 Elförbrukningen över dygnet några olika dagar på året för en gård utanför Västerås. 
 
Figur 7 Elförbrukningen över dygnet några olika dagar på året för en gård utanför 
Västerås visar några dagars elförbrukning för robotmjölkgården. 
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Figur 8 Elförbrukningen över dygnet några olika dagar på året för en gård utanför Köping. 
 
Figur 7 Visar hur många kWh som tas ut per timme, med andra ord medeltimeffekten 
under dygnet för några dagar på året. 

5 RESULTAT 

Först i resultatet visas egenanvändningarna som funktion av azimut och gårdarnas 
solinstrålning baserat på deras geografiska plats. Därefter visas 
känslighetsanalyserna över produktionskostnad och nuvärdet av investeringen som 
funktion av värdet på köpt och såld el. Två figurer som visar realkalkylräntan som 
funktion av det specifika energiutbytet och därefter som funktion av 
investeringskostnaden. Sist tas stödformer, miljöpåverkan och värdet på den 
producerade elen upp. 

5.1 Egenanvändning Skellefteå 
Beroende på installerad effekt ändras andelen egenanvänd el. För att visa hur den 
egenanvända solelen beror på anläggningens storlek så presenteras det i Figur 9 
Andel egenanvänd el som funktion av installerad effekt på en gård i Skellefteå: 
 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ut
ta

ge
n 

el
en

er
gi

 p
er

 ti
m

m
e 

[k
W

h/
h]

Tid på dygnet

Elanvändning per timme utanför Köping [kWh/h]

01-jan 01-apr 01-juli 01-sep



19 

 
Figur 9 Andel egenanvänd el som funktion av installerad effekt på en gård i Skellefteå per 
kalenderår. 
 
Skillnaden mellan rent söderläge och hälften åt öst respektive väst och taklutningar 
på 30° är som störst vid 245kW och skiljer då 17%-enheter i Skellefteå. Mängden 
egenanvänd el är högre vid västligt och östligt orientering än vid sydlig orientering 
efter 290 kW enligt simuleringarna. 
 
Det årliga specifika energiutbytet för respektive väderstreck visas i Tabell 2: 
 
Tabell 2 Specifikt energiutbyte  som funktion av azimut i Skellefteå 
Azimut Specifikt energiutbyte [kWh/kWp] 
-90°(öster) 668  
0°(söder) 820  
90°(väster) 615  
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5.2 Mjölkgård utanför Västerås 
 
Tabell 3 Specifikt energiutbyte som funktion av azimut 
Azimut Specifikt energiutbyte [kWh/kWp] 
-90° 723  
0° 917 
90° 690 

 
 
Deras timvärden för elförbrukningen ser annorlunda ut jämfört med föregående fall. 
 
Detta företag har en högre elförbrukningen men under andra tider, elanvändningen 
är jämnare spriden över dygnet och ses i Egenanvändning som funktion av azimut för 
en gård utanför Västerås, Figur 10. 
 
Deras egenanvändning som funktion av installerad effekt visas i Figur 10 (5.2) 

 
Figur 10 Egenanvändning som funktion av azimut för en gård utanför Västerås per kalenderår. 
 
Som i Figur 10 visar skiljer egenanvändningen mindre beroende på anläggningens 
azimut i detta fall. Vid 80kW installerad effekt skiljer det som mest, 12,4%-enheter. 
Den totala egenanvändningen vid söderläge är dock större eftersom den totala 
elproduktionen är högre vid rent söderläge. 
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5.3 Ekologisk nötköttsgård utanför Köping 
Det årliga effektutbytet för respektive takriktning visas i Tabell 4: 
 
Tabell 4 Årlig energiutbyte vid olika azimut. 

Azimut Årligt energiutbyte [kWh/kWp] 
-90° 731  

0° 947 
90° 676 

 
 
 

 
Figur 11 Egenanvänd el som funktion av installerad effekt för en gård utanför Köping per 
kalenderår. 
 
För denna gård är skillnaden på 9,7% i egenanvändning som störst vid 40kW 
installerad effekt. 
 

5.4  Känslighetsanalys över produktionskostnad 
Med hjälp av excelarket Investeringskalkyl för solceller varieras parametrarna 
investeringskostnad, årlig fast driftskostnad, energiutbyte, degradering, ekonomisk 
livslängd och kalkylränta. Energiutbytet på 917 kWh/kW och anläggningsstorleken är 
taget från förutsättningarna på gården utanför Västerås. De ingångsvärden som 
används visas i Tabell 5: 
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Tabell 5 Utgångsvärden för en solcellsinvestering. 
Investeringskostnad Årlig 

fast 
kostnad 

Energiutbyte årlig 
degradering 

ekonomisk 
livslängd 

Realränta 

12 200 kr/kW 2 620 kr 917 kWh/kW 0,3% 30 år 3% 
 
Utgångsvärdena baseras på en anläggning på gården utanför Västerås med ett 
inmatningsabonnemang hos Mälarenergi, 1000kr i årlig kontroll och det specifika 
energiutbytet som företaget utanför Västerås skulle ha. Investeringskostnaden är det 
viktade medelvärdet för solcellsanläggningarna. Det specifika energiutbytet justeras 
bara mellan -30% och +30% och investeringskostnaden varieras från -20% till 50%. 
 
I Figur 12 (5.4) ses att när justering av kalkylräntan ändras så ändras 
produktionskostnaden, då sjunker produktionskostnaden för solelen. 
Produktionskostnaden spänner över intervallet 70 öre/kWh upp till 181 öre/kWh. 
Det årliga energiutbytet och investeringskostnaden har störst påverkan på 
produktionskostnaden och efter det kommer den ekonomiska livslängden i påverkan 
på produktionskostnaden. Den årliga degraderingen och årliga fasta kostnader 
påverkade lönsamheten minst. 
 
 
 
 

 
 
Figur 12 Känslighetsanalys av produktionskostnad. 
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5.5 Känslighetsanalys över nuvärde 
Nuvärdet är en ekonomisk modell som räknar om alla framtida utgifter och 
inkomster med hänsyn till realkalkylränta till dagens penningvärde. De parametrar 
som undersöks är andelen egenanvänd el, köpt och såld el. Även hur nuvärdet 
påverkas av en procentuell utveckling av det framtida elpriset, både på såld och köpt 
el.  
 
Gården utanför Västerås har vid maximal storlek på solcellsanläggningen 110 kW 
installerad effekt utan att höja säkringsabonnemanget, Vid den storleken är 
egenanvändningen av solelen 52% vid rent söderläge och vid hälften åt öst respektive 
väst 62%. Den årliga elproduktionen för den anläggningen simulerades till 917 
kWh/kW vid rent söderläge och en årsproduktion på 706 kWh/kW vid halva 
anläggningen åt öster och resterande halva åt väster. 

5.5.1 Ersättningen för nätnytta 
Vid en dimensionering efter att producera motsvarande gårdens elbehov på årsbasis 
med antingen rent söderläge eller hälften åt vardera öster och väster hamnar andelen 
el som säljs under höglast inom intervallet 1,7-8,9% vid de sex olika scenarierna(tre 
gårdar och två olika azimut per gård). För gården utanför Västerås skulle 0,5% av den 
sålda elen säljas under höglasttid från en solcellsanläggning på 110 kW och 
söderriktad, det vill säga vad huvudsäkringen begränsar anläggningsstorleken till 
(tillgänglig takyta är lite över 1000 m2 i detta fall). 

5.5.2 Ingångsvärden till en känslighetsanalys över lönsamheten 
För gården utanför Västerås skulle egenanvändningen vid en anläggningsstorlek som 
begränsas av huvudsäkringen vara 52%. Elöverföringskostnaden är 18,1 öre/kWh i 
Mälarenergis elnät under 2019 (Mälarenergi, 2019), elhandelskostnaden antas vara 
50 öre/kWh och 0,5 öre/kWh i energiskatt. Elen antas säljas till ett värde på 45 
öre/kWh, 2,2 öre/kWh i nätnytta vid låglast och 1 öre/kWh i ursprungsgaranti. En 
realkalkylränta på 3% antas, det är 3% över aktuell inflation.  Det specifika 
energiutbytet antas till värdet från gården utanför Västerås, 917kWh/kW. 
 

𝐻ö𝑔𝑙𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛	𝑠å𝑙𝑑	𝑒𝑙	𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟	ℎö𝑔𝑙𝑎𝑠𝑡 + 𝐿å𝑔𝑙𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
∗ 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙	𝑠å𝑙𝑑	𝑒𝑙	𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟	𝑙å𝑔𝑙𝑎𝑠𝑡 = 

4,4
ö𝑟𝑒
𝑘𝑊ℎ ∗ 0,005 + 2,2

ö𝑟𝑒
𝑘𝑊ℎ ∗ 0,995 = 2,21	ö𝑟𝑒/𝑘𝑊ℎ 

Uträkning 1 Beräkning av snittersättning för nätnytta 
 
Åren med skattereduktion sätts till 15 år och antas vara konstant. 
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Figur 13 Känslighetsanalys med nuvärdet för gården utanför Västerås. 
  
Känslighetsanalysen över nuvärde, Figur 13 (5.5.2.), visar en möjlig anläggning på 
110kW installerad effekt för gården utanför Västerås. Med ovan antagna parametrar 
är nuvärdet på investeringen negativt utan någon form av stöd. Om 20% stöd beviljas 
motsvarar det 270 000 kr för en anläggning på gården utanför Västerås och det 
räcker inte för att nå lönsamhet vid 3% realkalkylränta 
 

5.6 Minsta möjliga specifika energiutbyte  
För att jämföra olika taks lämplighet görs en jämförelse för vilket specifikt 
energiutbyte som motsvarar olika avkastningsnivåer. Jämförelsen baseras på en 
investering på 12 200 kr/kW, 1 620 kr/år i ett inmatningsabonnemang och 1 000 
kr/år för kontroll eller övriga kostnader, 110 kW installerad effekt, 52% egenanvänd 
el, Elen säljs för 50 öre/kWh inkl. nätnytta och ursprungsgaranti, El köps för 71 
öre/kWh inklusive skatt och överföringsavgift. De antagna värdena är baserade på 
förutsättningarna för gården utanför Västerås. 
 
Tabell 6 Minsta möjliga specifika energiutbyte för att nå lönsamhet med olika realkalkylräntor. 

Realkalkylränta Utan stöd 
[kWh/kW] 

20% solcellsstöd 
[kWh/kW] 

40% investeringsstöd 
[kWh/kW] 

0% 883 745 606 
1% 995 834 673 
2% 1116 931 745 
3% 1246 1034 823 
4% 1384 1145 906 
5% 
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Realkalkylränta Utan stöd 
[kWh/kW] 

20% solcellsstöd 
[kWh/kW] 

40% investeringsstöd 
[kWh/kW] 

8% 
  

1279 
 
 

 
Figur 14 Minsta möjliga specifika energiutbyte för lönsamhet vidolika realkalkylräntor. 
 
I Tabell 6 och Figur 14 (5.6), kan avläsas att med de specifika energiutbytena som 
erhölls vid sydlig riktning får de två gårdarna i Västmanland lönsamhet med en 
realkalkylränta på ungefär en halv procent utan stöd. För gården i Skellefteå så blev 
det en negativ realkalkylränta och därmed en dålig investering. Vid 20% solcellsstöd 
tilläts en realkalkylränta på strax under och strax över 2% för gårdarna utanför 
Västerås respektive Köping fortfarande skulle nå lönsamhet. Vid västligt och östligt 
läge nådde gården utanför Skellefteå lönsamhet vid strax över 0% realkalkylränta 
med investeringsstödet på 40%. För gårdarna i Västmanland kan lönsamhet nås vid 
en realkalkylränta på 1% vid 40% investeringsstöd och öst och västlig riktning och 
gården utanför Skellefteå tilläts en realkalkylränta på 0,5% för att nå lönsamhet. 
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5.7 Avkastningsränta i förhållande till investeringskostnad 
Med det specifika energiutbytet för gården utanför Västerås, 917 kWh/kW/år och 
samma ingångsvärden som i föregående kapitel, minsta möjliga solinstrålning 5.6, 
varieras inköpspriset för att möta olika avkastningsnivåer. Det presenteras i en tabell 
respektive figur: 
 
Tabell 7 Realkalkylränta avkastningsränta som funktion av installationskostnad 

Realkalkylränta [%] installationskostnad utan 
stöd [kr] 

Installationskostnad 
med 20% 

solcellsstöd [kr] 

Installationskostnad 
med 40% 

investeringsstöd 
[kr] 

0 12 844 16 055 21 406 
1 11 066 13 833 18 443 
2 9 622 12 028 16 036 
3 8 441 10 551 14 068 
4 7 466 9 333 12 443 
5 6 656 8 321 11 093 
6 5 978 7 473 9 963 
7 5 406 6 758 9 010 

 
Som Tabell 7 och Figur 15 visar ger dagens investeringsnivåer ej lönsamhet utan stöd 
och stöden påverkar avkastningen tydligt. 
 

 
Figur 15 Realkalkylränta som funktion av investeringskostnad för gården utanför Västerås. 
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5.8 Solelens miljöpåverkan 
Då solpanelerna tillverkas är det olika utsläppsnivåer som förekommer, 
tillverkningslandets elmix och eventuella solcellsanläggningar som håller fabriken 
med egen el påverkar utsläppsnivåerna. Även den el som ersätts av solel varierar 
under tid på året, tid på dygnet och elavtal. Någon slutsats kan därmed inte dras utan 
måste undersökas från fall till fall. Vilken el som ersätts med solel tas upp i 
diskussionen. 

5.9 Värdet på egenanvänd el och såld el 
Sammanfattningsvis kan värdet av den egenanvända elen och den sålda elen 
presenteras här. 

5.9.1 Egenanvänd el 
Värdet på den egenanvända solelen är att inte köpa el varierar mellan elhandelspriser 
på 45-57 öre/kWh bland de lägsta priserna för fast pris under 1 år vid bindning från 
och med maj 2019. Överföringsavgifterna är områdesbundna och varierar väldigt 
mycket beroende på elnätsägare. Från 7 öre/kWh hos Ellevio till 41 öre/kWh hos Eon 
energidistribution. Således kan en hög överföringsavgift öka värdet på den 
egenanvända elen eftersom besparingen att inte köpa el är större när elnätsägaren 
har en högre överföringsavgift. Således varierar värdet på den egenanvända elen 
mellan 52 öre/kWh upp till 98,5 öre/kWh beroende på nuvarande elavtal och 
överföringsavgifter.  
 
Energimyndigheten förutspår ett ökande elhandelspris, uppemot 50 öre/kWh vid år 
2050. Denna ökning på 40-45% jämfört mer 35 öre/kWh talar för att en 
solcellsanläggnings avkastning ökar genom att besparingen vid egenanvänd el ökar, 
likaså den sålda elen ökar i värde om elpriserna stiger. 

5.9.2 Såld el 
Värdet på såld el följer samma trender som värdet på den egenanvända elen. Idag är 
värdet på solelen mellan 30-45 öre/kWh beroende på årstid. Att förutspå värdet på 
ursprungsgarantier, elcertifikat och nätnytta är svårt men jämfört med 
elhandelsavgifter och överföringsavgifter är dessa intäkter små och påverkar totala 
intäkten för såld solel mindre än Nord Pools spotpris på elen. Elcertifikatens värde 
minskar av två orsaker, utbyggnaden av förnyelsebar elgenerering som ökar 
tillgången på elcertifikat och kvotplikten som avtar och därmed också efterfrågan på 
elcertifikaten. I projektets beräkningar har elcertifikaten, UG och nätnytta antagits 
vara konstant under den ekonomiska livslängden. 
 
Två av de tre gårdarna hade en större säkring än 100 A, gården utanför Köping har en 
lägre huvudsäkring än 100 A och är därmed berättigad till skattereduktion på den 
sålda elen. Maximerar gården utanför Köping solcellsanläggningen mot att nå 30 000 
kWh såld el måste anläggningen ha en installerad effekt 50 kW, dock begränsas 
anläggningen av huvudsäkringen på 50A och anläggningen kan max bli på 34,5 kW. 
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Det betyder att all såld el från en solcellsanläggning på gården utanför Köping är 
berättigad till skattereduktion. 
 

5.10   Gårdarnas egenanvändning av producerad solel 
Den egenanvända elen som beräknats presenterades med lite olika diagram och 
egenanvändningen skiljde beroende på azimut hos anläggningen. För nötköttsgården 
utanför Köping och robotlagården utanför Västerås skiljde egenanvändningen som 
mest 9%-enheter medan mjölkgården i Skellefteå skiljde som mest 17% enheter vid 
variation på anläggningsstorlek. Detta kan härledas till gårdarnas 
elanvändningsprofil. Robotlagården utanför Västerås hade en jämn elanvändning 
över hela dygnet. Mjölkgården i Skellefteå hade en större skillnad mellan de två olika 
varianterna på installationsazimut, detta kan härledas till att tidsavståndet mellan de 
två elanvändningstopparna under dygnet hade längre avstånd i tid jämfört med 
gården utanför Köping.  
 
Trotts de stora skillnaderna på elanvändningsprofiler såg egenanvändningarna 
snarlika ut med hänsyn till de olika storlekarna på anläggningar. Dessa 
egenanvändningar avtog ungefär lika mycket om anläggningens storlek och gårdens 
elförbrukning satts i relation, t.ex. om gårdarna installerade så mycket solceller i 
söderläge att gården genererade lika mycket som den förbrukade på årsbasis så skulle 
egenanvändningen vara 35,3%, 35,5%, 37,2% på de olika gårdarna. Detta trots att de 
haft väldigt olika elanvändningsprofiler på grund utav de olika produktionsslagen. 
Dock är anläggningsstorlekarna också begränsade av gårdens huvudsäkring och två 
av de tre gårdarna kan inte installera solceller till den grad att anläggningen 
producerar lika mycket el som gården använder på årsbasis. 

5.11  Solcellsanläggning som komplementenergikälla 
För en nybyggd villa byggd på jordbruksfastigheten som delar huvudsäkring med 
bondgården utanför Köping skulle det glidande dygnsmedelvärdet på den tillgängliga 
eleffekten över året se ut som i Figur 16. Ett säkringsabonnemang på 16 A motsvarar 
en maxeffekt på 11,04 kW vilket finns tillgängligt hela året och är en vanlig 
säkringsstorlek i villor utan eluppvärmning. 
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Figur 16 Glidande dygnsmedeluttag för gården utanför Köping. 
 
Installeras en solcellsanläggning på 34,5 kW förändras den tillgängliga medeleffekten 
och blir som i Figur 17, där kan ses att lite mer än hela huvudsäkringen på 50 A kan 
användas mellan april och september utöver den el som redan används. Det beror på 
att solcellsanläggningen producerar med el än vad företaget använder under samma 
tid, då finns hela huvudsäkringens effekt och en del av den producerade solelen 
tillgänglig för andra ändamål än att använda det inom företaget. 

 
Figur 17 Glidande dygnsmedeluttag för gården utanför Köping 
 
Vintertid förändras inte den tillgängliga effekten eftersom solcellsanläggningen tillför 
solel högst sporadiskt och under snöfria och soliga dagar. Under sommarhalvåret 
ökar den tillgängliga medeleffekten med upp till 5 kW vissa dagar och dagtid ökar den 
tillgängliga momentana effekten till nästan 60 kW som mest.  
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6 DISKUSSION 

Diskussionen tar upp resultaten, tillförlitligheten och dess betydelse samt potentiella 
drivkrafter. 
 

6.1 Känslighetsanalyser över produktionskostnad och 
investeringskostnad 

Av de parametrar som undersökts påverkade egenanvändningen av el mindre än 
prisvariationer av köpt och såld el. För elens produktionskostnad påverkade den 
årliga fasta kostnaden och degraderingen minst medan energiutbytet och 
investeringskostnaden påverkade produktionskostnaden mest. Vid 3% 
realkalkylränta, krävdes nästan 5% årlig prisökning på köpt el för att klara 
avkastningskraven. 
 
Att få avkastning utan stöd idag med förutsättningarna som gården utanför Västerås 
hade är svår med dagens investeringskostnader och de antagna värdena på såld och 
köpt el. Solcellsstöd och investeringsstöden ökar avkastningen upp till 2% respektive 
4,5% i realkalkylränta.  

6.2 Resultatens värde och signifikans för branschen 
De parametrar som antagits för att ta fram minsta möjliga specifika energiutbyte för 
lönsamhet, Figur 14 (5.6), ger låga avkastningsräntor på nästan 1% realkalkylränta 
utan stöd och med solcellsstödet tilläts 2% realkalkylränta med 950kWh/kW/år i 
specifikt energiutbyte för lönsamhet. 
Även vid ett relativt högt pris på den sålda elen, det pris som Energimyndigheten gör 
en prognos på så blir avkastningen relativt låg. Det beror främst på det nära skattefria 
elinköpet. Det gör att snittproduktionskostnaden för solelen ligger nära eller i vissa 
fall över det priset på den el som ska ersättas (beroende på nätavgifter till nätägaren). 
Även en lång ekonomisk livslängd på 30 år är antagen, längre ekonomisk livslängd är 
svår att motivera. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många svenska 
solcellsanläggningar som är i drift idag som är äldre än 30 år. Leverantörernas 
garanti är vanligen att panelerna ska producera så mycket som 80% av märkeffekten 
efter 25 år under samma förutsättningar.  
 

6.3 Solelens användningsområde 
Installationen av en solcellsanläggning kan ses som en prissäkring mot framtida 
prisökningar på köpt el. Att bidra till en miljövänlig image kan också vara ett 
användningsområde men det har inte inkluderats i detta arbete.  
 
Någonting som inte vidrörts är hur solelen kan påverka hur verksamheten 
struktureras. Inom privathushåll kan elförbrukare som inte behöver en konstant 
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effekt (såsom värmepumpar och varmvattenberedare) styras om till tider då större 
delen av solelen produceras, såsom torktumlare med timer eller batteriladdare till 
mindre batteridrivna verktyg. På liknande sätt kan foderblandare och strömaskiner 
köras mer dagtid, nu görs troligen detta redan men andra elektriska maskiner kan 
kanske styras om. I rapporten från JTI föreslås kylbankar, en slags ackumulatortank 
för kallvatten till kylning av mjölken, som energilager för att öka egenanvändningen 
av solelen (I.Norberg, 2015). Vidare diskuterar Norberg (2015) att företagsgrenar 
med en högre elanvändning under den varma delen av året kan ha en mer gynnsam 
elanvändningsprofil, såsom kyllager för äggproducenter eller användandet av 
diskmaskinen för en mjölkanläggning. Detta skulle öka den egenanvända elen och 
enligt Känslighetsanalys med nuvärde, Figur 13 (5.5.2), skulle nuvärdet av 
investeringen öka något.  

6.4 Framtida elpriser 
Under rubriken the duck curve, 3.6.2, tas en så kallad ”Duck-curve” över elpriset upp, 
kurvan visar ett fenomen när elpriset sjunker kraftigt under dagtid varefter elpriset 
stiger lika kraftigt under kvällen efter att solcellsanläggningarna sjunkit i effekt och 
behovet samtidigt ökar. Detta kan härledas till en högre specifik solintrålning i USA 
jämfört med i Norden eftersom USA befinner sig närmare ekvatorn. Eftersom 
Energimyndigheten i sin rapport Scenarier över Sveriges energisystem, 2018 
förutspår ett högre elpris, även när solkraften ökat till 10 TWh vid år 2050 i den 
svenska elmixen kommer det inte påverka elpriset så att elpriset sjunker under dagtid 
och ökar under kvällstid mer än det gör nu.  

6.5 Solcellsanläggning som komplementenergikälla och 
reservkraft 

I Figur 16 och Figur 17 (5.11) kan ses en skillnad sommartid med och utan en 
solcellsanläggning på den tillgängliga dygnsmedeleffekten, i dygnsmedeleffekt ökar 
effekten ungefär 5 kW medan de momentana värdena är mycket större dagtid. Om 
huvudsäkringen begränsar en eventuell nybyggnad av en sommarstuga att hyra ut 
kan en solcellsanläggning öka de tillgängliga elen sommartid. Till detta kan då ett 
batteri användas för att sprida ut eltillgängligheten för det nya mindre boendet. Då 
behöver ingen ny anslutningspunkt bekostas utan sommarstugan kan använda det 
interna elnätet på gården. Idag är denna lösning inte etablerad men lösningen kan 
vara ett kostnadsmässigt intressant alternativ till en ny anslutningspunkt. 
 
Som reservkraft är inte en solcellsanläggning gångbar som ensam lösning för att en 
solcellsanläggningen bara levererar el när solen skiner. Om en batteribank finns 
tillgänglig räcker enbart batteriet från Eon i ungefär 30-60 min på den gård i studien 
som hade lägst elanvändning och minst storlek. Det minsta batteriet räcker ungefär 
30 min under låglasttimmarna och det största batteriet klarar 1,5 h under 
låglasttimmarna och ungefär 30 min under höglasttimmarna. För de två större 
gårdarna skulle Eons största solelsbatteri räcka i ungefär en kvart. En liter diesel med 
5% biobränsle har ett energiinnehåll på 9,8 kWh/l (SPBI, 2010). En traktor med 
tillkopplat elverk med en verkningsgrad på 30% behöver 3,3 l diesel för att generera 
lika mycket el som det största batteriet hos Eon kan leverera. Det gör att det är 
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ekonomiskt och kapacitetmässigt olämpligt att investera i en batteribank som 
reservkraft för ett djurhållningsföretag för att dagens batterier skulle räcka i ungefär 
en kvart för de två större gårdarna. 

6.6 Framtida förutsättningar och genomförande av liknande 
studier 

I en studie från SLU användes mindre, externa, elmätare under kortare tider och i 
projektet från 2015 av JTI användes ett optiskt verktyg från Vattenfall, EnergyWatch. 
Likaså användes andra sorters mätverktyg 2005 när Torsten Hörndahl och Lars 
Neuman gjorde sitt projekt, Energiförbrukning i jordbrukets driftsbyggnader från 
2005. Hörndahl och Neuman använde mindre elmätare till specifika förbrukare och 
externa elmätare av samma typ som Eon använt (T. Hörndahl, 2005).  
 
Till detta arbete användes information om elanvändning från nätägarens hemsida via 
företagarnas delgivning. Detta underlättade insamlingen av elanvändningsdata 
eftersom data redan fanns på elnätsägarens hemsida. Datan hade möjligen kunna 
inhämtats på distans men hämtades under ett gårdsbesök istället. Detta 
tillvägagångsätt är möjligt tack vare de nya elmätarna som installeras idag. Dessa har 
funnits under en lägre tid för större abonnemangskunder. I regeringens 
pressmedelande från 2018 förkunnas att timmätning av el ska göras möjlig på 
kundens begäran, senast 2025 ska alla timmätare vara utbytta oavsett om kunden 
begärt det eller ej.  
 
Det excelark som använts inom projektet är version 2 av Investeringskalkyl för 
solceller, I den nya versionen har nya parametrar lagts till och det är en årlig 
procentuell förändring på priset på köpt och såld el (de kan justerar oberoende 
varandra). Det gör att andra framtidsscenarion än i version 1 kan moduleras fram. 
Den lättillgängliga elförbrukningsdatan kombinerat med det webbaserade PVGIS kan 
en simulerad egenanvändning beräknas för både företag och privatpersoner. Det ökar 
noggrannheten i kalkylen vid en investering.  

7 SLUTSATSER 

För de tre gårdarna fanns inte möjlighet att installera en så stor solcellsanläggning att 
de skulle producera lika mycket el som de använde på årsbasis, det för att 
huvudsäkringarna begränsade storleken. Två av gårdarnas takytorna hade plats för 
en större anläggning än huvudsäkringen tillät. Bortsett från det skulle deras 
egenanvändning av den solelen vara 35-37% vid en söderriktad anläggning. Om en 
solcellsinstallation som dimensionerats av respektive gårds huvudsäkring skulle 
egenanvändningen för en söderriktat anläggning vara 47%(Köpingsgården), 
52%(Västeråsgården) och 89%(Skellefteågården). Värdet på den egenanvända elen 
varierar kraftigt men har antagits i de ekonomiska beräkningarna till 71 öre/kWh för 
egenanvänd el och den sålda elen antas ha ett värde på 50 öre/kWh. Om 
huvudsäkringen är under 100 A, vilket den var för en av gårdarna, ökar den sålda 
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elen i värde med 60 öre/kWh tack vare skattereduktionen. En solcellsinvestering för 
gården utanför Västerås skulle påverkas av egenanvändningen positivt men värdet på 
såld och egenanvänd el påverkar investeringen mera. Det på grund av att 
huvudsäkringen var större än 100A och skattereduktion därmed inte är aktuellt, för 
gården utanför köping skulle en låg egenanvändning vara gynnsam eftersom värdet 
på den sålda elen överstiger värdet på den egenanvända elen tack vare 
skattereduktionen. De stöd som finns att söka är det statliga investeringsstödet för 
solceller på 20% och stödet till förnyelsebar energi från landsbygdsprogrammet på 
40%. Den avgörande faktorn som påverkar investeringen mest är om och vilken 
stödnivå som berättigas. Efter det kommer det specifika energiutbytet och 
investeringskostnaden. Därefter kommer kalkylräntan och investeringskostnaden. 
För de olika realkalkylräntor som undersökts når två av de tre undersökta gårdarna 
lönsamhet vid en realkalkylränta på 1-3% vid 917 respektive 947 kWh/kW och 20% 
solcellsstöd. De klimatavtryck som elen har kan inte generellt sägas minskas med en 
solcellsanläggning. Det för att förutsättningarna skiljer sig åt jordbruksföretag 
emellan och likaså klimatavtrycket vid tillverkning av modulerna skiljer sig åt 
beroende på tillverkare. De användningsområden som solelen kan ha är att 
komplettera en redan befintlig matarkabel för anslutning av boenden kopplade till 
verksamheten. Detta genom lokal elproduktion som inte belastar huvudmatningen 
till gården. Som reservkraft är solenergi och batterilager inte gångbar som lösning 
men kan komplettera annan reservkraft. Med specifika installationsmetoder där 
frånkoppling från nätet kan göras kan solelen komplettera annan reservkraft, detta 
för att batteriet självt bara skulle räcka till elavbrott som varar i 15 min.  

8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

 
Ett förslag på fortsatt arbete kan vara undersökning om synergieffekter vid  
kombination av markmonterade solcellsanläggningar och betesdjur. 
 
Ett andra förslag på fortsatt arbete är att undersöka hur en minskning av utsläpp av 
växthusgaser kan ske med hjälp av en solcellsanläggning. 
 
Ett tredje förslag kan vara att undersöka hur en solcellsanläggning kan öka 
tillgängligheten på el till fastigheten med många elavbrott. Hur installationen kan 
göras för att på laglig och säker väg åstadkomma husdrift utan att mata ut el på 
elnätet. 



34 

REFERENSER 

Bengts nya villablogg.(2015). Hur påverkar lutning och väderstreck  
produktionen av solel? II Hämtad 2019-05-15 från: 
http://bengtsvillablogg.info/2015/01/22/hur-paverkar-lutning-och-
vaderstreck-produktionen-av-solel-ii/  
 

Bokföringstips. Känslighetsanalys vid investeringskalkylering (ekonomistyrning).  
(2010) Hämtad 2019-05-15 från: 
https://www.bokforingstips.se/artikel/ekonomistyrning/kanslighetsanalys-
investering.aspx  
 

California Independent System Operator(2016). What the duck curve tells us about  
managing a green grid. California, CASIO.    
 

Ellevio(2017). Priser och villkor för abonnemang egenproduktion över 63A 
Hämtad 2019-04-23 från Ellevios hemsida: 
https://www.ellevio.se/globalassets/uploads/dokument/nya-
prislistor/abonnemangsvillkor_egenelprod_over_63a_201701_.pdf  

 
Elskling.se(2019) Jämför elpriser och byt elavtal(2019) 

Hämtad 2019-04-23  från: https://www.elskling.se  
 
Energimarknadsinspektionen, 2017. Undantag från kravet på nätkoncession – IKN.  

Hämtat 2019-06-11 från:  https://www.ei.se/sv/for-
energiforetag/el/Natkoncession/undantag-fran-kravet-pa-natkoncession-
ikn/#hanchor6  

 
Energimarknadsinspektionen, 2017. Leveranssäkerhet i Sveiges elnät 2016. Statistik  

och analys av Sveriges elavbrott. Eskilstuna: Energimarknadsinspektionen. 
 
Energimyndigheten, 2018a. Solcellers miljöpåverkan 

Hämtad 2019-04-23  från: 
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/lar-dig-mer-om-
solceller/solcellers-miljopaverkan/  



35 

 
Energimyndigheten, 2018b. Scenarier över Sveriges energisystem 2018 (2018) 

ISSN 1403-1892  
 
Energimyndigheten, 2018c. Kvotnivåer, 2018 

Hämtad 2019-05-06 från   
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/kvotpliktig
/kvotnivaer/  

 
Energimyndigheten,2019. Vanliga frågor och svar om investeringsstödet 

Hämtad 2019-04-23  från Energimyndigheten: 
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/vanliga-fragor-
och-svar-om-investeringsstodet/  
 

Eon, 2019. Så funkar det att lagra solenergi. Hämtat 2019-06-08 från:  
https://www.eon.se/privat/solceller/solcellsbatteri.html  

 
Förordning (2009:689): 

Hämtad 2019-04-20  från regeringskansliet: 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/04/fortsatt-stod-till-
solceller/  

Granmar. M. (2019, 14e mars).  Här är tekniken som ger villaägaren ödrift.  
Elinstallatören. Tillgänglig: 
https://www.elinstallatoren.se/innehall/nyheter/2019/mars/har-ar-tekniken-
som-ger-villaagaren-odrift/ 

 
Jordbruksverket. (2019). Programmen och pengarna: Resultat från  

landsbygdsprogrammet om energieffektivisering, förnybar energi och 
minskade utsläpp av växthusgaser och ammoniak 2018.  
Hämtad 2019-04-18  från jordbruksverket: 
https://www2.jordbruksverket.se/download/18.3cdcb778169e9ed4d0a2d3c
6/1554452799569/utv19_1.pdf   

 
Lindahl,J.(2017) National Survey Report of  PV Power Applications in Sweden 2017  
 
 
 



36 

Mälarenergi.(2019) Elnät företag 2019.  
Hämtad 2019-05-31 från: 
https://www.malarenergi.se/globalassets/dokument/elnat/priser/elnat_20
19_foretag.pdf  
 

Norberg, I., Petterson, O. m.fl. 2015 Solel i lantbruket – realiserbar potential  
och  nya affärsmodeller. Rapport 433, Lantbruk & Industri. JTI – institutet 
för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala 
 

Nordpool group. Historical market data,2019 
Hämtad 2019-04-15 från: https://www.nordpoolgroup.com/historical-
market-data/  

Regeringskansliet, 2018. Nästa generation smarta elmätare kan introduceras i  
Sverige, 2018. Hämtad 2019-05-16 från: 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/nasta-generation-
smarta-elmatare-kan-introduceras-i-sverige/  

 
Riksdagen, 2017. Egenproducerad el vid strömavbrott Skriftlig fråga 2017/18:99 av  

Mikael Dahlqvist (S). Hämtat 2019-06-08: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-
fraga/egenproducerad-el-vid-stromavbrott_H51199  
 

Sara Lundberg, Katarina Gran, Rebecka Asplund, Claes Åkerberg(2018).  
Investeringskalkyl Växastallet mjölk. Jordbruksverket. 
 

Skatteverket, uaa. Belopp och procent – inkomstår 2019. Hämtad 2019-05-28 från:  
https://www.skatteverket.se/privat/skatter/beloppochprocent/2019.4.309a41
aa1672ad0c837788f.html#h-Statliginkomstskattjuridiskapersoner  
 

Skatteverket, uab. Mikroproduktion av förnybar el – näringsfastighet. Hämtad  
2019-05-07 från: 
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/fastighet/mikr
oproduktionavfornybarelnaringsfastighet.4.309a41aa1672ad0c837b4e8.html?
q=mikroproduktion  



37 

 
Skatteverket, 2018. Energiskatt på el. Hämtad 2019-05-16 från: 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/punktskatter/
energiskatter/energiskattpael.4.15532c7b1442f256bae5e4c.html  
 

Svensk författningssamling, 1988 Hämtad 2019-06-11 från: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/djurskyddslag-1988534_sfs-1988-534  

 
Svensk solenergi, 2018a. Klimatpåverkan. juni 2018 

Hämtad 2019-04-28  från https://www.svensksolenergi.se/fakta-om-
solenergi/Solel/klimatpaverkan  

Svensk solenergi, 2018b. Kraftigt ökad handel med ursprungsgarantier för solel.  

Hämtad 2019-05-02 från: https://www.svensksolenergi.se/nyheter/nyheter-
2018/kraftigt-oekad-handel-med-ursprungsgarantier-foer-solel  

Sveriges Riksbank, Inflationsmålet, 2018. 
Hämtad 2019-04-28  från 
https://www.riksbank.se/sv/penningpolitik/inflationsmalet/  

 
Instutitionen för jordbruks och miljöteknik. (2015). Sårbarheten hos  

elektriska maskiner i lantbruket.  
Uppsala: Instutitionen för jordbruks och miljöteknik.  

 
Vattenfall, 2019. Ersättning och avgifter för elproduktion.  

Hämtad 2019-04-20  från: 
https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/producera-el/ersattning-och-
avgifter/  

Vattenfall, ua. Frågor och svar om solceller. Hämtad 2019-06-11 från:  

https://www.vattenfall.se/foretag/energilosningar/solceller/fragor-och-svar-
om-solceller/  

  



38 

Villaägarna, 2018. Solkraft till stugan. Hämtad 2019-06-03 från: 

https://www.villaagarna.se/radgivning-och-tips/energi/artiklar/solkraft-till-
stugan/  

 
 
 
 



39 

BILAGA 1: UTDRAG UT INVESTERINGSKALKYL FÖR 
SOLCELLER 



40  



41 



2 

  

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 


