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Bli vän med solen 

Energiexperten Marcel Berkelder från Exergi B(y)rån 

förklarar hur en solcellsanläggning fungerar och hur du 

kan räkna på ekonomin med solceller. 
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Hållbar utveckling 
Förnybar energi 

Vilka energier finns helt fritillgängliga och 

minskar inte märkbart om vi använder dessa? 

- Sol 

- Tidvatten 

- Geotermisk värme 
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6000 K 

380000000000000000000000W = 38 x 1022 kW 

Behov: 17 000 000 000 kW 

Infallande soleffekt är ca  

10 000 ggr jordens effektbehov. 
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Elenergiförsörjning för DUMMIES 

 Sahara                9 065 000 km²  

Mänsklighetens behov:17 000 000 000 kW 

Solinstrålning ca 1,5 kW/m², med hänsyn till 

verkningsgrad inkl natt => 

Ytbehov ca: 17 000 km² = 1,5 %! 



Fält med 1 200 000 m² solceller 
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2009 

Leipzig 

 

40 000 kW 
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Källa: SMHI 
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Solpaneler och växelriktare 

Taklutning 27 grader, riktning  

5-10 grader mer mot väst. 

Nordlig breddgrad: 63,9 

39 paneler á 1,63 m2  

= 63,45 m2, 9,75 kW 

Typ: Ecsolar ECS-250M60 (250W) Data 

1 st Växelriktare Fronius Symo 10-3-M  

http://www.solardesigntool.com/components/module-panel-solar/Ecsolar/1811/ECS-250M60/specification-data-sheet.html
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9,75 kW => 875 kWh/kW 
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https://solcellsguiden.vattenfall.se/ 

10 år, ränta 3,95% 

https://solcellsguiden.vattenfall.se/
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5 

20 000 kr 17 000 kr 
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Köp eller hyr. Hyresvillkor är individuella. 
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Källa: EM Produktionskostnader för el från solceller i Sverige – Intervjustudie med 

solcellsbyggare 2017 

Moduler, material; 

6,3; 32% 

Inverter; 1,8; 9% 

Monteringsmaterial

; 1,2; 6% 
Annan 

elektronikutrust-

ning; 0,5; 3% 

Installationsarbeten

; 2,4; 12% 

Frakt till kund; 

0,3; 2% 

Driftsättning; 0,6; 

3% 

Andra kostnader; 

0,2; 1% 

Vinstmarginal;   

2,3; 12% 

MOMS; 3,9; 20% 

kr/W och i % 

summa 19,5 kr/W 
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LÄGET – SOLEL VÄRLDEN 

Källa: Tomas Kåberger 



LÄGET – SOLEL VÄRLDEN 

Källa: Tomas Kåberger 



Förnybart på frammarsch! 

• Vindkraft 550 GW 

• Solel  400 GW 

• Kärnkraft 330 GW  
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Källa: föredrag Thomas Kåberger 



LÄGET – SOLEL SVERIGE 
Solceller ökade med 65% i Sverige under 2017 



Läget i Västerbotten 
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Källa: SCB, 2017-08-30 

Statistik från SCB avser läget 2017 



Nu blir det  
SOLFÅNGARE = VÄRME 
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VATTENBUREN 

SOLVÄRME 

• ger 230-460 kWh/m², år  

(Plana, fabrikatberoende) 

 

system med 10 m2 solfångaryta 

- ger varmvatten för 4 pers  

  ca 5 månader/år + värmetillskott 

- kräver  en ackumulator om  

  minst 750 l  

- kostar 40-60.000 kr (material) 
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LUFTBUREN 

  

Beskrivning:  

Genom öppningar i ramen sugs luft genom solfångaren av en solcellsdriven 

fläkt. Luften värms 30-40 °C och kan transporteras vart man vill i spirorör. 3 

m2 ger upp till 1500 kWh/år 

Värmer:  

Källaren, garaget, verkstan, sommarstugan, krypgrunden.  
 

Behagligare temperatur, minskad risk för fuktskador, energisparande! 

Självverkande 

Kostnadsfri byggbeskrivning (pdf) finns på www.exergi.net  

Ett enkelt självbygge av 

”överblivet” material, en 12 

Volts fläkt och solcellspanel 

Foto: M.Berkelder 
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http://www.exergi.se/luftsolXRGI040517.pdf 
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Orientering:  Söder  

 SSO och SSW ger endast ca 5 % lägre utbyte 

Lutning: Samma vinkel som breddgraden, dvs 60-65°ger maximalt energiutbyte 

 Hängande lodrätt ger mer när solen står lågt (vårvinter och höst) 

 30 ° vinkel ger 5 - 10 % mindre 

Solfångaranläggningar inom Vindelns kommun 

Bilder: M.Berkelder 

PLACERING AV SOLPANELER 



Bygglov, Robertsfors, Vindeln 

I detaljplanerat område krävs bygglov om inte panelerna följer takfallet eller om de 

monteras på vägg eller på en fristående ställning. 

Avvikande kulör på panelerna jämfört med underlaget kan kräva bygglov, beror på 

var… kulturmiljö, väsentlig omgivningspåverkan osv. Det krävs inte bygglov 

om det inte är en väsentlig ändring så det är en bedömningsfråga.  

Utanför detaljplanerat område krävs vanligtvis inte bygglov. 

Bygglov krävs alltid om huset är klassat som kulturhistoriskt värdefullt eller är 

beläget inom en kulturmiljö av riksintresse t ex Hallmanska planen och 

bruksområdet i Robertsfors, kyrkoområdena i Ånäset och Bygdeå eller i Ratan. 

  

Kostnaden för ett bygglov är ca 1750 kr. 
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Idag krävs det inget bygglov eller anmälan 

för en- eller tvåbostadshus. 

  

  

Med vänlig hälsning 

Ann-Catrine Magnusson, Sorsele kommun 

Riksdagsbeslut 13 juni: 

Slopat krav på bygglov för solcellspaneler 

(CU32)  

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om 

några ändringar i plan- och bygglagen. Beslutet 

innebär att det inte längre kommer att behövas 

bygglov för att montera solcellspaneler eller 

solfångare på en byggnad som ligger inom ett 

detaljplanerat område. 

……….. 

Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2018. 



Mycket mer info 
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Solceller som takbeläggniong 
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Nyårsvägen 13 – 15 i Hägersten 



BIDRAG 

Till solfångare = värme 

 

ROTavdrag vid professionell installation. 

Avdraget är ett skatteavdrag på 

arbetskostnaden, max 30 % 
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Endast privatpersoner 
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Stöd till solceller = El 
Investeringsstöd till solcellsanläggningar 

 

Max 30% av installationskostnaden, företag 

 

Max 30%, privatpersoner (övriga) 

ROT till solceller (endast privatpersoner) 

 

Rot avdrag kan sökas för arbetskostanden, max 30 %. 

Man kan inte få både investeringsstöd och ROT. 

Skattesubvention (alla) 

 

Överskottsel som matas in i nätet subventioneras med 60 öre/kWh 

Max 18 000 kr/år, momsbefriad under 30 000 kr elförsäljning. 

OBS överskottsel är den el du inte kan använda och som 

produceras just för tillfället.  
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Tack för uppmärksamheten! 

 

070-6063306 

marcel@exergi.net 

 

Det är bättre med pengar på taket än på banken 


