
Småskalig
produktion

Producerar du din egen el hjälper du till att minska 
utsläppen av koldioxid och kan under vissa perioder 

av året bli helt självförsörjande på hushållsel.



5 skäl 
att skaffa 
solceller
Garanterat lönsam investering
Du sparar pengar från dag ett då 
du får lägre och jämnare energi-
kostnader. Efter cirka 10 år är ditt 
solcellssystem avbetalat. Därefter 
gör du en ren vinst.

Höjer värdet på din fastighet
Du kan lugnt räkna hem din 
investering, även om du säljer 
fastigheten. I genomsnitt sänker 
solceller driftkostnaden för el med 
omkring 3-4 000 kronor per år.

Större frihet och 
lägre energikostnader
När du producerar egen el minskar 
du ditt inköpsbehov och du blir 
mindre beroende av elmarknadens 
upp- och nedgångar.

Synlig insats för miljön
Du hjälper till att öka andelen för-
nybar energi i samhället, samtidigt 
som du inspirerar fler att ta steget 
mot ett mer hållbart liv.

Minimalt underhåll
När solcellerna väl är på plats 
är de i princip självgående. Det 
finns inga rörliga delar som måste 
underhållas eller kan gå sönder. 
Inget bränsle behöver tillföras och 
det skapas inga biprodukter i form 
av utsläpp, ljud eller lukter.

Funderar du på att skaffa solceller? Då har du säkert många frågor 
och funderingar. I denna broschyr har vi sammanställt information 
och förhoppningsvis svar på de flesta av dina frågor. Till att börja 
med kan vi konstatera att solenergi är bra för både naturen och 

plånboken eftersom solen är en oändlig resurs som varken 
genererar växthusgaser eller buller. Redan där tre solklara fördelar.

Strålande tider för solenergin
Fler och fler blir småskaliga producenter och 
börjar producera sin egen el från sol, vind eller 
vatten. Här koncentrerar vi oss på solel och den 
kan produceras i både stora och små anläggn-
ingar, t ex hemma hos dig. Det går så klart att 
producera el även under andra förutsättningar, 
men då gäller andra villkor.

Energipartner
För att det skall vara smidigt hjälper vi och våra 
samarbetspartners dig hela vägen - från projek-
tering till en fullt fungerande solcellsanläggning. 

Följande ingår:
• En skräddarsydd helhetslösning framtagen 
 av våra experter
• Solpaneler, växelriktare, monteringssystem 
 och kablar
• Installation
• Fri support och rådgivning - före, under 
 och efter installationen
• Trygghet - våra samarbetspartners är lokala,  
 har lång erfarenhet och alla behörigheter

Lönsam investering
Solceller på taket är en hållbar investering för 
framtiden då de minskar ditt behov av köpt el. Du 

sänker alltså dina energikostnader på samma gång 
som du blir mindre beroende av elmarknaden. 

Sälj ditt elöverskott 
Även om du inte räknar med att producera så 
mycket el, kan det vara bra att ha ett avtal med 
ett elhandelsbolag. Vissa dagar kanske du pro-
ducerar mer än du använder och då behöver du 
ett avtal för att få ersättning.

Passar mitt tak för solpaneler?
Många funderar på om deras tak är stort nog 
eller har tillräckligt med solinstrålning. Svaret är 
ja, de flesta tak lämpar sig faktiskt för solceller. 
Det ideala läget är självklart när taket vetter mot 
söder och inte skuggas av andra fastigheter, sto-
ra skorstenar eller höga träd. Men även hustak 
riktade mot väster eller öster lämpar sig väl för 
solpaneler. Det är inte heller tvunget att montera 
panelerna på ett tak. Ofta går det lika bra att sätta 
dem på en husvägg. Möjligheterna är många.

Krävs det byggov?
Oftast inte. Undantag är om takets lutning be-
höver ändras, om  solcellerna kommer utanför 
taket eller om fastigheten är byggnadsbevaran-
devärd. Vi rekommenderar alltid kontakt med 
kommunens bygglovsavdelning.

Hållbart energisystem



Släpp in solen i ditt liv! Den är en fantastisk energikälla. 
Varje dag nås vi av 8 000 gånger mer energi än vad 

mänskligheten gör av med under ett år. På bara en och en 
halv timme tar vi emot så mycket solstrålning som hela 

jordklotet förbrukar per år. Men det bästa är att solenergin är 
gratis och inte kommer att ta slut på sisådär 4,5 miljarder år. 

Förnybara energikällor 
Energi som har sitt ursprung i källor som förnyas 
på ett naturligt sätt - som sol, vind, vatten och 
biobränsle - kallas förnybar energi. Solen är den 
säkraste av de förnybara källorna, säkrare än vat-
ten och vind som vi ju inte riktigt vet hur mycket 
de ger från vecka till vecka. Solen däremot, den 
strålar hela tiden.

Solel även molniga dagar 
För att ta vara på solenergin behövs något att 
fånga upp den med och det är här solcellerna 
kommer in. Solcellerna består vanligtvis av kisel-
celler och när solljus träffar solpanelen skapas 
en elektrisk spänning mellan fram- och baksida. 
Den här spänningen bildar en likström och bör-
jar producera el så fort de första solstrålarna når 
panelerna på morgonen och fortsätter tills solen 
går ner. Men det fiffiga är att solen inte ens 
behöver skina - de producerar el till och med 
när det är molnigt. Vad händer sen? Jo, när so-
lenergin har blivit växelström kan den användas 

till mycket. För det första går den till ditt eget 
hushåll. Till lampor, spis, TV, dator, kyl och frys, 
tvättmaskin, varmvattenberedare - ja allt som du 
använder köpt el till i dag.

Svenska vädret 
En vanlig uppfattning är att solen inte skiner till-
räckligt mycket i Sverige för att det ska vara idé 
att installera solceller. Men ny forskning visar att 
vårt klimat faktiskt kan vara idealiskt för solceller! 
Det är nämligen inte bara hur mycket solen lyser 
som påverkar produktionen, utan också hur varmt 
det är. Blir det för varmt försämras effektiviteten 
i solcellerna. Kalla temperaturer har därför en 
positiv inverkan på panelernas elproduktion och 
vintertid kan solinstrålningen vara mycket intensiv 
då den ofta reflekteras mot ett snötäcke. Långa 
vintrar är alltså inte något negativt för effekten av 
solceller, man får slå ut det på årsbasis. Men vi 
kan alltså konstatera att solen lyser tillräckligt i 
Sverige för att det skall vara en god investering 
med solceller.

Sol är säkrast



Producerar du din egen el tar du 
tillvara på naturens resurser och bidrar till 
en bättre och mer hållbar framtid



Solens strålar är både gratis och skattefria. Det som kostar är att 
installera anläggningen som behövs för att utvinna solenergin. Din 
vinst ligger i de minskade elinköpen. Hur lönsamt det är och blir 
beror på elmarknadens prisutveckling och skattereglering. Men

oavsett, så fort installationen är klar och de första solstrålarna når 
panelerna börjar du spara - och tjäna - pengar.

Rätt läge nu
Fler och fler i Sverige väljer solceller, men det 
är också många som fortfarande väljer att vänta 
i hopp om att tekniken ska utvecklas så att det 
leder till lägre priser. Ser man tillbaka ca tio år har 
priset på solceller sjunkit markant, men prisut-
vecklingen har avtagit de senaste åren. Eftersom 
man idag också kan söka stöd för installationen 
behöver priserna gå ner rätt rejält för att det ska 
löna sig att vänta.

Är det en ekonomiskt lönsam investering?
Ja, i de allra flesta fall. Solceller beräknas att ge 
en årlig avkastning som motsvarar 6-8% av inves-
teringskostnaden. När anläggningen är betald är 
solelen i princip gratis och behovet av att köpa in 
el från din elleverantör sjunker. Vissa dagar kan-
ske du klarar dig helt på din egen el. Ofta pro-
ducerar du till och med mer solel än vad du själv 
kan använda och denna överskottsproduktion 
kan du antingen lagra i ett batteri och använda 
när solen gått ner eller sälja vidare till ett elbolag, 
något som kan ge en regelbunden inkomst.

Återbetalningstid
Denna kan tyckas lång (ca 10 år), men du har 
å andra sidan en anläggning som kommer att 
producera el till dig i över 30 år, utan rörliga 

delar, inget som förbrukas och egentligen in-
get som går sönder. Växelriktaren kan behöva 
bytas efter 15 år men underhållet är begränsat 
till någon avspolning då och då. 

Fastigheten ökar i värde
Ditt hus blir mer attraktivt på marknaden om du 
skulle välja att sälja i framtiden eftersom drifts-
kostnaderna för bostaden sjunker med egenpro-
ducerad el. Värdestegringen på huset blir alltså 
sannolikt större än investeringskostnaden. 

Bidrag och ersättningar
För privatpersoner finns det ett statligt invester-
ingsstöd att söka. Det gäller på kostnader för pro-
jektering, installation, material och arbete. Ställ 
dig i kö så fort som möjligt för detta eftersom det 
finns ett tak. Alla som söker får bidrag så länge 
det finns pengar. Kontakta Länsstyrelsen. För pri-
vatpersoner finns det även möjlighet att ansöka 
om ROT-avdrag för installationen (arbetskost-
naden). Det är inte möjligt att få både ROT-avdrag 
och investeringsstöd. Även investeringsstöd från 
Energimyndigheten finns att söka. 
Ersättningen du kan få för din produktion består 
av olika delar: Spotpris, elcertifikat, ursprungsga-
ranti, nätnytta och skattereduktion. Mer om detta 
finns att läsa på vår hemsida ystadenergi.se

Kostnad och lönsamhet

4 sätt 
att spara
pengar
Sänkta elkostnader
Att du använder din egenprodu-
cerade solel innebär att du till viss 
del är självförsörjande. Behovet av 
köpt el minskar med i genomsnitt 
50%. Till exempel: Förbrukar du 
6 000 kWh/år och installerar en 
solcellsanläggning på 6 000 W, 
sparar du cirka 3 000 kronor/år.

Skattereduktion
Du kan få skattereduktion för den 
överskottsenergi du matar ut i 
nätet. Skattereduktion ges inte för 
fler kilowattimmar än du köper 
in. Ystad Energi meddelar skatten 
efter varje års slut (i januari).

Nätnytta
Elnätsbolagen får minskade kost-
nader för överföring av el i sina nät 
tack vare din elproduktion, och 
de ersätter dig för den nytta som 
din produktion skapar. Hur stor 
ersättningen blir beror på vilket 
elnätsområde du bor i.

Såld el
Som solcellsproducent konsume-
rar du ungefär hälften av den el du 
producerar. Resten kan du sälja 
till oss. Vi betalar en av markna-
dens bästa ersättningar - 1 krona 
plus aktuellt spotpris per kWh 
det första året (förutsatt att du fått 
din anläggning installerad genom 
Ystad Energi och om du köper din 
s k förbrukningsel av oss).



Dina solceller är bara en 
intresseanmälan bort.
Sen sköter vi resten.

Vi hjälper dig att göra rätt val
När din anmälan har kommit in till oss tar våra 
lokala och etablerade samarbetspartners över. I 
nära samarbete med oss och dig, tar de sedan 
fram den bästa lösningen. Men det finns ändå 
många grejer som kan vara bra att ha koll på 
själv, både inför själva beslutet men även längs 
med arbetets gång. Dyker det upp oklarheter är 
du alltid välkommen att kontakta oss, vi finns som 
ett  tryggt och nära bollplank. 

Vad menas med småskalig produktion?
Det avser elproduktion som kräver en säkrings-
storlek på högst 100 A och har en produktions-
effekt på max 67 kW. Vi delar in småskalig pro-
duktion i två kategorier, beroende på om du 
använder all den el du producerar eller om du 
producerar mer än du själv använder. Beroende 
på vilken typ av produktion du installerar, gäller 
olika avgifter.

Vilka förutsättningar passar dig
Undersök vilka villor som gäller för just dig. Det 
kan vara bra att läsa på om olika produktions-
möjligheter och val av teknik. Undersök även 
tillståndskrav och möjlighet till ersättning och 
bidrag. 

Hur stor ska min produktionsanläggning vara?
Det beror på om du vill producera el för att täcka 
det egna behovet eller om du vill sälja ditt elöver-
skott. En viktig faktor är hur mycket el du använder 

nu och hur den är fördelad över året. Detta kan 
du se på ystadenergi.se under Nya Mina Sidor/
timvärden. Fråga leverantören om lämplig storlek 
på anläggningen.

Elinstallatör
Denne gör både föranmälan och anmälan till oss 
på Ystad Energi om anslutning av din småskaliga 
produktionsanläggning. Installatören får reda på 
av oss om det tillkommer några extra kostnad-
er för din anslutning, vilket är fallet om storleken 
på din säkring behöver höjas. Detta gäller särskilt 
för anläggningar större än 17 kW (25A). Tänk på 
att få med tidpunkt för arbetets påbörjande och 
avslutande i installationsavtalet.

Hantering av din intresseanmälan
När underlag inkommit bearbetar vi ditt ärende. 
Är alla uppgifter korrekta skickar vi ett med-
givande om installation till din elinstallatör. Vid 
behov av högre säkringsnivå skickar vi med of-
fert på detta. Du får också ett brev med viktig 
info, t ex viket anläggnings-id du kommer att få.

Installation av din anläggning
När din elinstallatör har fått vårt medgivande är 
det fritt fram att installera produktionsanläggningen. 
När allt är klart skickar elinstallatören en färdig-
anmälan till oss på Ystad Energi.

Vi byter din elmätare
När vi har fått in färdiganmälan om produktion 

byter vi din elmätare kostnadsfritt. Elmätaren 
måste kunna mäta både den el du producerar 
och den du använder. På displayen kommer du 
alltså att kunna se både hur många kilowattimmar 
(kWh) du har producerat och använt. Du får även 
drifttagningsintyg från oss som du använder för 
att söka bidrag.

Är nätägaren skyldig att tim-mäta produktions-
överskottet även om jag inte har för avsikt att 
sälja elen vidare till ett elhandelsföretag?
Ja, all inmatning ska mätas varje timme oavsett.

Pengar att tjäna
Den el du matar ut på nätet har du enligt ella-
gen rätt till ersättning för (nätnytta), från ditt el-
nätsföretag. Ersättningsnivån baseras på elnätets 
specifika lokala förutsättningar och motsvarar 
den nytta som din el medför på nätet. Utöver det 
kan man få ersättning för den inmatade elen. Det 
får du genom att teckna ett leveransavtal med ett 
elhandelsföretag.

Elcertifikat
Ansök om elcertifikat hos Energimyndigheten 
och sök stöd för installation av solceller hos 
Länsstyrelsen (detta är något som du som kund 
själv får ansöka om, tänk dock på att meddela 
oss).

Vad krävs för att jag ska få elcertifikat?
Du ska producera minst 1 000 kWh förnybar energi 
per år för att kunna ansöka om elcertifikat. Mer 
information finns på energimyndigheten.se

Moms
Bli momsregistrerad hos Skatteverket. Det behövs 
för att du ska kunna bli småskalig producent och 
gäller om man är näringsidkare och omsätter 
mer än 30 000 kronor per år.

Betalas skatt för den el jag producerar?
Du är som egenproducent inte skatteskyldig för 
din el om du enbart får ersättning från elnätsföre-
taget. För mer information om skatt på energi för 
dig som liten producent, se skatteverket.se

Svenska normer
Det skall finns dokumentation på svenska för den 
anläggning du väljer och att elkvaliteten mots-
varar svenska normer.

Mitt hus blir fult med solceller
Absolut inte, särskilt när man vet vad de gör för 
nytta. Men detta är förstås i grunden en smaksak. 
I takt med att hållbarhet växer som statussymbol 
kommer säkerligen synen på solceller att förän-
dras. Och utbudet av snygga svarta solceller som 
smälter in är faktiskt stort, det är bara att välja 
efter tycke och smak. 

Läs gärna 
mer hos

• Elsäkerhetsverket: Info installation av småskalig elproduktion
• Energimyndigheten: Solelportalen och info om att söka elcertifikat
• Energiföretagen Sverige: Många bra handböcker
• Länsstyrelsen: Bidrag för solceller
• Skatteverket: Hur beskattas producenter?
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Länkar till lagarna finns på 
vår hemsida ystadenergi.se

Lagen om skatt på energi
Ellagen

Elsäkerhetslagen
Lagen om elcertifikat
Plan- och bygglagen

Arbetsmiljölagen
Lagen om ursprungsgarantier för el

Inkomstskattelagen

8 viktiga lagar


