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Sammanfattning 
Dagens moderna samhälle lever idag med en tillit på ett ständig tillhandahållande av 

elektricitet. Detta sköts idag av ett elnätsbolag som levererar inköpt el ifrån ett 

elhandelsbolag till dit där du är. Det finns idag flera alternativ när man vill välja 

elhandelsbolag för att minska sina kostnader för el. Men frågan är då om det finns något 

alternativ att kunna minska den kostnaden till nästan obefintlig. Därför är denna uppsats 

skriven, för att se vad som krävs för att så energieffektivt som möjligt kunna producera din 

egen el och minska dina utgifter. Uppsatsen baseras kring de faktiska kostnader som ett eget 

vindkraftverk alternativt solcellsanläggning hade kostat. Några exempel visas upp och en 

jämförelse emellan dessa görs. Med dagens teknik finns det alla möjligheter att starta en 

mikroproduktions anläggning hemma men frågan är bara hur och vilken storlek på 

investeringen som är aktuell. Här tillhandahålls även ett par viktiga tankesätt vid 

projektering, installation och användning av produktionssystemet. 

Summary 

Today the modern society lives with a reliance on a constant supply of electricity. This is 

handled by an electricity company that supplies purchased electricity from an electricity 

company to your location. There are several options when you want to choose electricity 

companies to reduce the costs for electricity, but the question is then whether there is any 

alternative to reduce the cost to almost nonexistent. Therefore, this essay was written, to 

see what it takes to be the most energy efficient way to produce your own electricity and 

reduce your expenses. The essay is based on actual costs as its to own wind turbines or solar 

panels would have cost. Some examples presented and a comparison between them is 

made. With today's technology there is every possibility to start a micro-generation system 

at home but the question is how and what size of investment that is enough for your home. 

It also provided a few important ways of thinking during the design, installation and use of 

your system. 
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Abstrakt 
Mikroproduktion innebär att kunden själv kan producera och använda sin el. I Sverige finns 

ett ökat intresse för att tillverka sin egen el och har under den senaste tiden ökat markant. 

Denna uppsatsen har jag skrivit för att underlätta vid installation av vindkraft respektive 

solceller, jag har även gjort en ekonomisk analys av dessa för att få en bättre bild över det 

ekonomiska av att producera egen el, därför finner man några olika analys aspekter och 

kostnadskalkyler i denna uppsats. Genom dessa analyser har jag kunnat dra några slutsatser 

beträffande de båda och om ifall att det är ett bra köp på lång sikt. Det visar sig vara så att 

en större anläggning är en bättre investering än en mindre då det är installationen av 

anläggningen som är kostsam. 
 

Abstract 

Micro-production means that the customer can produce and use their  own electricity. In 

Sweden there is an increased interest in producing their own electricity and has recently 

increased significantly. This essay, I have written to facilitate the installation of wind and 

solar, I have also done an economic analysis of these to get a better view of the economy 

when installing and producing your own electricity, therefore you will find some different 

analytical aspects and cost calculations in this essay. Through these analyze, I have been able 

to draw conclusions regarding the two and if it is a good buy in the long run. It turns out to 

be that a larger plant is a better investment than a smaller one as it is the installation of the 

plant which are the biggest costs. 
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Introduktion 
 

Dagens moderna samhälle lever idag med en tillit på ett ständig tillhandahållande av 

elektricitet. Detta sköts idag av ett elnätsbolag som levererar inköpt el ifrån ett 

elhandelsbolag hem till där du är. Det finns idag flera alternativ när man vill välja 

elhandelsbolag för att minska sina kostnader för el. Men frågan är då om det finns något 

alternativ att kunna minska den kostnaden till nästan obefintlig. Därför är denna uppsats 

skriven, för att se vad som krävs för att så energieffektivt som möjligt kunna producera din 

egen el och minska dina utgifter. Uppsatsen baseras kring de faktiska kostnader som ett eget 

vindkraftverk alternativt solcellsanläggning hade kostat. Några exempel visas upp och en 

jämförelse emellan dessa görs.   

 

Bakgrund 
Idag behövs elektricitet överallt, och i takt med de stigande priserna på olja ökar viljan att 

kunna producera egen el hemma. Jag valde därför att gå närmare in på vad som behövs vid 

en egen Solcellsanläggning respektive vid ett bygge av ett vindkraftverk. Kommer det idag 

att löna sig med de kostnader som svävar kring en installation och underhåll. Att miljön 

besparar vet vi, men hur pass mycket är kanske svårt att säga, en kort analys av inverkan 

ifrån de båda anläggningarna görs för att se om det verkligen är så miljövänligt som man 

tror.  

För att klassas som mikroproduktion i Sverige finns det några krav som ställs på 

producenten, detta är att huvudsäkringen inte överstiger 63 Ampere. Anläggningen får inte 

heller vara större än 43.5 kW. Dem anläggningar som i denna uppsats understiger detta och 

klassas därmed som mikroproduktionsanläggningar.  

 
Intresset för mikroproduktion har under åren ökat markant och man ser ett fortsatt intresse 
framöver, man vill därför sprida mer information om ämnet och om möjligt få fler personer 
att tänka sig en egen anläggning hemma.  
 

Syfte 
Syftet med detta arbete är att få en bättre uppfattning om mikroproduktion, vilka regler som 

gäller och om det finns någon ekonomisk vinning i att skaffa en egen anläggning. Jag vill 

försöka ge människor en lättare överblick på hur en anläggning projekteras, hur man bör 

tänka vid ansättning av en anläggning och om det i nuläget är intressant för en familj att 

införskaffa en, i ekonomisk synpunkt. 

 
 
 
 



 

6 
 

Metod 
Metoden för att svara på dessa frågor var att så grundligt som möjligt undersöka de olika 

sätt som finns för mikroproduktion. Jag har därför samlat fakta ifrån personer med 

erfarenhet, information på internet har genomsökts efter publikationer, även böcker om 

vindkraft samt solceller för att få en bra översikt har överblickats, här har jag sedan 

analyserat den information jag fått och valt de bitar som varit givande för denna uppsats. Vid 

kalkyleringen av kostnader och effektuttag har jämförelser emellan olika produkter gjorts, 

varpå ett rimligt värde sats. Siffror från hemsidor har även använts. Detsamma gäller även 

de priser som finns, här har en marknadsöversikt gjorts över den nuvarande marknaden som 

sedan har granskats och bästa tänkbara pris har satts efter detta. Även familjens elräkningar 

har överblickats för att få ett hum om konsumtionen. 
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Mikroproduktion 
Att producera egen el i Sverige är inte allt för vanligt. Sverige har i jämförelse med många 

andra länder ett lågt elpris. Detta har gjort det mindre lönsamt att egenproducera el här, 

men människor börjar mer och mer att få upp ögonen för mikroproduktion. Priserna har på 

den senaste tiden minskat gällande sol och vindanläggningar samtidigt som priset på elen 

stiger. Detta har gjort att intresset ökat dramatiskt för egen produktion av el. Fördelarna 

med att vara egen elproducent är att man på ett bättre sätt klarar sig vid till exempel ett 

elavbrott. Dock krävs speciell utrustning för detta då man inte får producera egen el under 

ett strömavbrott, detta beror på att eventuell överproduktion hamnar på elledningar som 

kan skada underhållspersonal. Givetvis är mikroproduktion även bra för miljö synvinkel då 

det endast får produceras på sol, vind eller vatten. Sverige har inte haft en lika bra utveckling 

på mikroproduktionsanläggningar såsom andra europeiska länder. Det finns möjligheter att 

utvecklas även här men just nu står gällande lagar i vägen för att det ska ske på ett bra sätt.  

 

Marknaden för mikroanläggningar delas mellan ett tiotal företag, vindkraftverk står endast 

för en liten del av den totala försäljningen, medans solceller omsätter omkring 2 miljarder 

om året. Det finns idag omkring 25.000 hushåll som försörjs med hjälp av  solceller, medans 

mikroproducenter genom vindkraft är omkring  [1] 

Anläggningar 
Idag finns det flera olika sätt att utföra mikroproduktion, det kan dels göras genom Solceller, 

och Vindkraftverk men även småskalig vattenkraft, vågkraft men även Kraftvärme dvs en 

anläggning som både ger värme och producerar egen el. Dock enligt svensklag får man 

endast sälja el som kommer ifrån förnyelsebar energi, dvs Sol, vind och vatten. Den 

anläggning som granskas och jämförs i denna uppsats är Solceller och vindkraft. Kraftvärme 

klassas med andra ord inte som en mikroproduktionsanläggning då det få sin energi från icke 

förnyelsebara källor. 

 

Avtal 
När man valt att bli en mikroproducent är det en sak man skall ta ställning till, vilken sorts 

producent man vill bli, vill man bli en så kallad prosumer som använder all el som man 

tillverkar och inte har möjlighet att sälja, jag väljer att kalla det för egenproducent för att 

minska missförstånd. Man kan även vara en Inmatningskund, detta avtal innefattar att man 

kan om man hittar en köpare sälja överskotts el till ett elhandelsbolag, detta medför vissa 

avgifter. 
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Egenproducent 
Är kunder med mindre produktionsanläggningar som inte producerar mer än vad dem själva 

gör åt med. När det blir överskotts produktion matas överskottet direkt in på elnätet. Detta 

är idag ett bra alternativ, om man inte överproducerar kontinuerligt, detta av den 

anledningen att nettodebitering eller även kallat kvittning ännu inte är tillåtet i Sverige [1]. I 

detta fall betraktas man som en vanlig uttagskund och betalar inga särskilda mät- eller 

inmatningsavgifter. Elnätsbolaget är skyldiga att utan kostnad byta ut mätutrustningen och 

installera elmätare om det behövs.  

 

Inmatningskund 
Kunder som har större produktion än konsumtion och därmed ger mer inmatad el till nätet 

än uttagen. Om man väljer denna avtalsform hamnar man inte inom ramen som 

egenproducent utan man producerar då el kommersiellt. I denna form debiteras man en 

årlig fast kostnad på mellan 2000-4000, kostnaden är för mätningar rapportering och 

avräkning. Kostnad för byte av elmätare bekostas av dig som kund. 

 

Kvittning 
 Om kvittning hade varit tillåtet, skulle det vara möjligt för småskaliga elproducenter att 

minska sina kostnader genom att överskotts el som producerades togs bort på räkningen. 

Det vill säga om 1kW blev utmatad från den egna anläggningen, hade 1kW från 

elnätsbolaget ”kvittats” och blivit kostnadsfri för kund. 7 av 10 elnätsföretag är idag för detta 

förslag och tycker att lagen borde ändras. Enligt en modell som tagits fram skulle detta dras 

månadsvis på både elnätets räkning och på elhandelsräkningen. Detta skulle göra saken 

mycket enklare att bli mikroproducent idag. Anledningen till att det idag inte ser ut som så är 

att gällande skattelagstiftning står i vägen för detta. Många företag har dock tröttnat på 

detta och vill kunna erbjuda sina kunder möjlighet att på något sätt kompensera dem för 

deras utmatade el, detta skiljer sig från företag till företag. [2] 

 

Test koncept för kvittning 

Företaget som jag har haft kontakt med testar ett koncept som bygger på att man månadsvis 

avräknar producentens produktion från konsumtion, och rapporterar det till kundens 

elleverantör. Om produktionen är lika med eller större än konsumtionen rapporterar dem 

noll (0) till elleverantören. När produktionen har varit över konsumtionen lagrar dem detta i 

sin databas, och på årsbasis gör man en sammanställning av mikroproducentens 

överproducerade el och ersätter kunden motsvarande kostnaden för företaget att leverera 

elen till producenten. [3] 
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Genom att dra av produktionen och konsumtionen på lokal nivå behöver inte den 

producerade elen hanteras på elmarknaden och därmed blir varje producerad kilowatt lika 

mycket värd som en sparad kilowatt, överskott eller ej. Vilket är goda nyheter både för 

elhandelsföretag och mikroproducenter. Detta testas i skrivande stund småskaligt. 

 
 

Vad gäller för att få producera din egna el? 
• Huvud-/servicesäkring på max 63A 

• Produktionseffekt på max 43,5kW 

• Elmätare som uppfyller effekt och säkringsstorlek 

• Får enbart producera el med hjälp av förnybara energikällor (sol, vind eller vatten) 

• Installation enligt gällande föreskrifter 

• Produktionen skall främst vara för eget bruk 

• Produktionsvolymen (inmatad) skall inte överstiga konsumtionen (uttag) på ett år.  

Detta gäller i dagsläget, men man hoppas på att ändra till nettodebiteringen. 

 

Anslutning till elnätet/Installation 
Först och främst krävs ett godkännande av elnätsföretaget att en anläggning får anslutas, 

detta görs med en anmälan där man uppger diverse uppgifter om anläggningen såsom 

Energislag, Växelriktare, fasantal etc. Efter anmälan till elnätsföretaget skall 

installationsarbetet utföras av en behörig elinstallatör, man skall även se till att all utrustning 

är CE-märkt och att eventuella bygglov erhållits innan start.  Observera att anmälan måste 

göras innan man kopplar på sin produktionsanläggning. Det är sedan elnätsbolagets ansvar 

att mäta och leverera el till och från anläggningen. 

 

Detta krävs vid anslutning: 

• Godkännande av elnätsföretaget. 

• Ett godkänt bygglov om anläggningen kräver det. 

• All utrustning är godkänd och CE-märkt. 

• Anslutningen av behörig elinstallatör. 

• Fast inkopplad anläggning, stickproppskoppling är ej tillåten. 

• Automatisk frånkopplingsutrustning, för bortkoppling vid strömavbrott. 

• Skydd mot Ö-drift, dvs. skydd mot bortfall av överliggande nät vilket ger en övergång 

till helt egen produktion, som då bryts.  
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Figur 1 visar ett exempel på inkoppling via särskilt säkrad inmatning [4] 

Tillstånd 

Alla som har någon form av verksamhet i Sverige har ansvar att verksamheten inte orsakar 

skada på människors hälsa eller påverkar miljön i betydande skala. Man bör därför innan 

påbörjad installation kontakta grannar eller andra berörda för att säkerställa bygget. Man 

bör även titta över kraven för om bygglov krävs 
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Bygglov 

Solceller 

För att sätta upp solceller på sitt tak behövs inget bygglov, undantagen är om man väljer att 

placera solcellerna på en ställning eller så kallad solföljare eller om man har tänkt att  bygga 

på en kulturhistorisk byggnad. De krav som ställs vid ett bygglov för solceller skiljer sig 

emellan kommunerna. [5] 

Vindkraften 

När det kommer till vindkraft så är kraven på att INTE behöva bygglov några stycken. 

• Vindkraftverket får inte ha en turbindiameter som större än tre meter i diameter. 

• Vindkraftverket är fristående och inte monteras fast på en byggnad. 

• Vindkraftverket är lägre än 20 meter. 

• Vindkraftverkets avstånd från tomtgränsen är större än verkets höjd 

Om något av dessa krav inte uppfylls skall man söka bygglov. Observera även att om man 

önskar placera två eller fler vindkraft omfattas verksamheten av anmälningsplikt enligt 

miljöbalken. Trots att inte bygglov krävs för ett sådant bygge skall man komma ihåg att man 

måste göra en anmälan till kommunen så att dem skall kunna granska att vindkraftverket 

uppfyller de tekniska egenskaper som krävs. Uppförande av ett vindkraftverk får därför inte 

börja förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked, man erhåller då ett slutbesked.  
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Vindkraft 
Man tror att den första väderkvarnen uppfanns runt 600 e. Kr, den första dokumenterade 
väderkvarnen är daterad till 947 e. Kr. och påträffades i Persien dessa var vertikalaxlade 
väderkvarnar (Figur 2). Inte förrän 150 år senare runt 1100-talet träffar man först på en 
Horisontalaxlad väderkvarn (Figur 3), detta på en bondgård i norra Frankrike. Den första 
väderkvarn som påträffats i Sverige är från runt 1300-talet och kallades på den tiden för 
”Stubbamöllor”. Den kallades för detta av den anledningen att hela kvarnhuset var placerat 
så att det vrids runt en ”stubbe”, ”stubben” kunde vara av trä men även av sten . Detta blev 
Sveriges största energikälla tillsammans med vattenkraft innan industrialismen kring  
1800-talet tog fart. [6] 

 
Figur 2 visar ett Horisontalaxlat vindkraftverk  Figur 3 visar ett Vertikalaxlat vindkraftverk 

Under denna tid beräknade man att väderkvarnarna hade runt 1500 MW effekt tillsammans. 
[7] När ångmaskinen utvecklats började Väderkvarnarna så småningom avvecklas och runt 
1900-talet slutade de helt användas. I Början på 1900-talet tillverkade den danska 
professorn Poul la Cour den första småskaliga elproduktionsanläggningen med hjälp av en 
vindsnurra, och skapade därmed den första Mikroproduktionen. Danmark som alltid har 
setts som ett land i framkanten av vindkraftens utveckling hade efter denna uppfinning 
elektricitet tillverkning i deras vindsnurror en längre tid, redan 1908 fanns det 72 
vindkraftverk som tillsammans producerade närmare 20kW. Det dröjde dock ett tag till runt 
1930-talet i Sverige innan vi fick vindsnurror som producerade el.  Dessa vindkraftverk, eller 
gårdsverk som de även kallades var på den tiden ett bra alternativ att få elektricitet ut till 
landsbygden, då det oftast endast var större städer som hade elförsörjning.   
 
Det dröjde sedan en längre tid där utvecklingen av vindkraften gick väldigt långsamt, och 
inte förrän runt 1970 talet fick det återigen ett uppsving. Man insåg att oljan inte var oändlig 
och såg även den skada den gjorde på miljön. Man började genast storsatsa på vindkraften 
och har sedan 1990-talet jobbat intensivt med att bygga. Man har sedan ökat produktionen 
betydligt och i slutet av 2006 fanns det ca 750 vindkraftverk där man producerade ungefär 
1TWh, ca 0,7 % av totala konsumtionen och 2010 nådde man 3 TWh under året vilket är 
ungefär 2,4 % av den totala konsumtionen i Sverige. Mellan 2003 till 2011 har den totala 
vindkraftproduktionen ökat med 871 % enligt energimyndigheten (Figur 4).[8] 
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Figur 4 visar Vindkraftens bidrag av Sveriges totala elproduktion uttryckt i procent mellan åren 2003 – 2011. [8]  

Teknologin 

Ett vindkraftverk fångar upp den rörelseenergi som finns i vinden och omvandlar den till 

energi i andra former. Man har använt vindkraften bland annat för mekaniskt arbete i 

vattenpumpar eller som väderkvarn och numera användes den nästan uteslutande till 

produktion av el som kallas vindturbin. Det är viktigt att placera ett vindkraftverk där det 

blåser mycket för att få ut så mycket effekt som möjligt. Beroende på vilket vindkraftverk 

man väljer att installera finns det olika vindhastigheter som är optimala för just det. Men 

allmänt gäller att ett vindkraftverk är mest effektivt vid vindhastigheter kring 12-14 m/s. 

 

Bilden nedan (Figur 5) visar ett traditionellt vindkraftverk med en horisontalaxlad turbin den 

är i enkel upplaga, för att få en bra bild av funktionen i ett vindkraftverk. Nacellen som är 

placerad på tornet är antingen placerat på ett torn eller ett tak, väljer man att placera det på 

ett tak krävs bygglov, oavsett storlek på vindkraftverket. Placeringen är avgörande för att om 

ett vindkraftverk skall vara produktivt eller inte, detta bör man kontrollera innan man börjar 

bygga sitt vindkraftverk. Nacellen även kallat maskinhuset har man så att rotorbladen hela 

tiden skall kunna vrida sig i vindens riktning och därmed plocka up så mycket vind som 

möjligt. På mindre torn är principen den samma men där använder man istället en vindflöjel 

som talar om hur det blåser och riktar därefter upp nacellen i rätt riktning.  
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Inuti nacellen hittar vi en växellåda som omvandlar den långsamma rotationen på rotorn till 

en högre på generatorn. Det finns numera vindkraftverk utan växellådor som använder en så 

kallad direktdriven generator. Utvecklingen av denna generator har varit låst på grund ut av 

ett tyskt patent som blockerat framfarten för detta, dess patent gick ut 2011 och inom kort 

kommer det att dyka upp vindkraftverk med denna lösning. Dessa sägs vara ca 25 % 

effektivare än med växellåda. [9] [10] 

 

Generatorn producerar därmed elektriciteten som skickas ner till transformatorn som gör 

om elektriciteten till den önskade spänningsnivån. 

 
Figur 5 visar ett vindkraftverks uppbyggnad [10] 
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Anläggningar 

Det finns givetvis olika sorters anläggningar vid produktion av el med vindkraft. Dessa 

anläggningar varierar i storlek och effektuttag, men det är även diverse regler kring dessa 

som bör tas i anspråk. Jag har valt att titta närmare på vad ett Miniverk samt ett Gårdsverk 

är för något och vad som krävs för dessa. Notera dock att även om man inte behöver söka 

bygglov skall man alltid göra en anmälan till kommunen för granskning så att vinkraftverket 

uppfyller de tekniska egenskapskraven som anges i kap 8. I plan och bygglagen. Man får 

därmed inte börja bygga förrän ett godkännande har getts av byggnadsnämnden. 

Miniverk (Bygglov behövs inte) 
Ett miniverk har sina kriterier satta utefter plan- och bygglagens regler om bygglov. Man 

försöker alltså tillverka dessa vindkraftverk utefter vissa kriterier för att undvika att behöva 

söka bygglov. [11] Dessa kriterier är: 

• Vindkraftverket får inte ha en turbindiameter som större än tre meter i diameter. 

• Vindkraftverket är fristående och inte monterad på en byggnad. 

• Vindkraftverket är lägre än 20 meter. Här räknas rotorbladet in. 

• Vindkraftverkets avstånd från tomtgränsen är större än verkets höjd 

Om dessa kriterier följs är inte bygget bygglovspliktigt. 

Gårdsverk (Bygglov behövs) 
Om ditt tänkta bygge träffar någon av de undre punkterna klassas inte verket som ett 

miniverk utan som ett gårdsverk och kräver därmed bygglov. 

• Vindkraftverket är 20-50 meter högt. 

• Vindkraftverket har en turbindiameter som är större än tre meter i diameter. 

• Vindkraftverket monteras fast på ett tak. 

• Vindkraftverket placeras på ett avstånd från tomtgränsen som är mindre än vindkraftverkets 

höjd. 

Om något av dessa kriterier uppfylls är bygget bygglovspliktigt och kräver bygglov. 

Ett bygglov kostar mellan 3000-5000 kronor beroende på kommun. 

Utöver detta skall man: 

• Göra en Bygganmälan till kommunen, senast tre veckor innan påbörjat arbete. 

• Om verket effekt överstiger 125kW skall en miljöanmälan göras. 

• Ett verk får inte utan särskilt tillstånd uppföras närmare än 100 meter från en strand, i 

Stockholms skärgård gäller 300 meter. 

• Informera närboende om dina planer. 
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Solceller 

 
benämningen "solcell" är från det grekiska ordet (fos) som betyder "ljus" (P) och "galvanisk". 

Den italienske fysikern Volta, som har givit namn till spänningsenheten ”volt” (V),  fick det 

slutliga termen bli "Fotovoltaisk" (PV) då voltaisk betyder elektrisk blev ”Elektricitet från ljus” 

samlingsnamnet för solceller och har kallats så sedan 1849. 

 

Den fotovoltaiska effekten upptäcktes först hos 1839 av den franske fysikern Alexandre-

Edmond Becquerel, som för övrigt har namngivit enheten för radioaktivitet. Det var dock 

inte förrän 1883 då den första kompletta solcellen byggdes detta av Charles Fritts, han 

använde guld för att bygga sin halvledare, detta visade sig vara startskottet, om än 

effektiviteten endast var omkring 1 % så producerade den faktiskt spänning genom 

solenergi. Det fick dröja enda till År 1888 då den ryske fysikern Aleksandr Stoletov byggde 

den första fotoelektriska cell baserat på den yttre fotoelektriska effekten detta blev ett stort 

genomslag för solcellerna. 

Många stora vetenskapsmän har varit med vid utvecklingen av solcellen, Albert Einstein 

förklarade sedan hur effekten i en solcell uppstod och fick därför nobelpriset i fysik 1921. 

Och om än inte alla lyckats så har man ändå nå resultat genom forskningen så som Russel 

Ohl gjorde när han patenterade den moderna korsningen halvledar modellen av en solcell 

som gjorde att under hans arbete kunde få fram en bättre transistor om än inte solcellerna 

blev hans stora genomslag.  

Historiskt sett har människan alltid varit intresserad av solen och den energi den faktiskt 

håller. Man har alltså i över 170 år försökt tygla denna energi, och visst har man lyckats. 

Ungefär till 20 %, där hittar vi idag den moderna effektiviteten, det vill säga den energi som 

solen genererar till en solpanel lyckas vi med 20 % framgång att infånga och omvandla till 

elektricitet. [12] 
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Teknologin 

Idag förekommer billiga varianter av solceller som är byggda kring grundämnet kisel, dessa 

används till de flesta bostäder men även på båtar och andra portabla objekt. Problemet med 

dessa är att de inte är särskilt effektiva och utnyttjar som mest 20 % av solljusets effekt. 

Detta beror inte på att tekniken i sig är dålig utan det beror på att materialet inte kan ta upp 

mer än en viss del av strålningens spektrum.  

En solcellspanel består av flera seriekopplade celler, dessa celler består av en halvledare, 

oftast som oftast är av att ovannämna kisel, dessa fungerar som dioder och när de belyses 

vilket gör att det uppstår en elektrisk ström i diodens backriktning.  

När ljuset träffar solcellen, frigörs elektronerna i halvledaren och utjämnar sig, varpå en 

elektron vandrar ifrån plus till minus. Metallkontakterna på fram och baksidan plockar upp 

ström laddningen och ut kommer en likström. Därefter omvandlas likströmmen till 

växelström i en växelriktare. 

Solcellsmoduler som är baserade på kisel dominerar fortfarande marknaden och består 

oftast av 36 stycken seriekopplade celler, konkurrenten till kiselskivorna är idag de celler 

som baserar sig på tunnfilmsteknik, en tunnfilmsmodul, denna teknik applicerar man direkt 

på en glasskiva, tunnfilmsmoduler kan givetvis även göras av kisel eller något annat 

halvledarmaterial. [13] [14]  

Normalt ger en solcellsmodul 12, 24 eller 48 volt likspänning. Strömmen som produceras 

beror på hur mycket solen strålar samt ytan man har. Som exempel ger celler på 13 x 13cm 

en ström på omkring 3,5 Ampere, beroende på vilken solcellsmodul detta är kan det 

generera mellan 42 till 170 Watt. Man brukar använda den såkallade IV-kurvan för att se 

beroendet emellan ström och spänning, med hjälp av den kan man få ut maxeffektpunkten  

 

Figur 6 visar ett exempel på en IV-kurva som används för att få ut maxeffektpunkten. 
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Ett problem man hade när man seriekopplade celler som man gör för att nå dessa 

spänningsnivåer man är ute efter är att om man bryter kretsen, i solcellernas fall genom 

skuggning av en cell på modulen så skulle det bryta hela produktionen, Detta är idag inget 

problem tack vare bypass-dioden. Den gör precis det den kallas för och låter spänningen 

passera, om än det blir ett spänningsfall och därmed en effektförlust så stannar inte 

produktionen av bara på grund utav att det blivit skugga eller att ett löv har hamnat på några 

utav cellerna. Men givetvis bör man ordna bort detta så fort som möjligt. 

 

Figur 7 visar en illustration över hur bypass-diodens är integrerad i en solpanel. 

Installation 

Den absolut viktigaste att tänka på vid installationen är säkerheten, därför bör man vara 

säker på att installatören vet hur systemet är uppbyggt och att det utförs med gällande 

praxis, det vill säga att de regler som finns gällande installationen följs. Man skall vara noga 

med att underhållet sköts säkerhetsmässigt korrekt då det kan handla om stora strömmar.  

 

Figur 8 visar en typisk uppbyggnad av ett solcellssystem. 
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I figuren (Figur 4) kan man se en typisk uppbyggnad av ett solcellssystem. Man bör tänka på 

att när man köper in sina produkter att välja CE märkta och framtidstrygga produkter. Detta 

kommer att underlätta både vid installationen och framtida underhåll. Var noga med att de 

dokument som behövs, installationsguide etc. finns med vid ditt köp då detta bör vara 

standard. 

Det finns idag färdiga produkter tillgängliga för att montera solceller på tak och fasader. För 

att nå den effekt på anläggningen man önskar så seriekopplar man flera moduler, detta 

kallas för en sträng, en sträng av moduler, man parallellkopplar sedan dessa stränger för att 

bilda en solcellsanläggning. Hur många parallellkopplade strängar man har beror på vilken 

arbetsspänning 12, 24, eller 48V som växelriktaren vill ha som inspänning. Om man kopplar 

fel i detta läge kan man enkelt förstöra växelriktaren.  

Det som är absolut viktigast att komma ihåg är att det inte går att stänga av solcellerna 

förutom genom att bryta ljuset, därför är säkerheten väldigt viktig vid installationen. De 

flesta modulerna kommer med såkallade multikontakter för att försäkra installatören om att 

han eller hon inte drabbas av en elchock. Om man inte anser att dessa kontakter är tillräkliga 

kan man använda något att täcka över modulerna från solljuset, till exempel en presenning. 

För att försäkra sig om att ingen el produceras under arbetet.  

Oavsett hur så skall man aldrig koppla ihop eller isär kontakterna utan någon belastning 

emellan då gnistor kan bildas och brandfaran är stor. [15] 

Att tänka på: 

• Elnätsägaren skall kontaktas innan påbörjad installation. 

• Moduler bör uppfylla kraven för IEC 61214 (PV) eller IEC 61646 (Tunnfilm). 

• Monteringssystemet bör vara CE-märkt för solceller. 

• Tänk på att inspänningen till växelriktaren blir rätt. 

• Använd Dubbelisolerad, UV- och vädertålig kabel vid utomhuskoppling. 

• Växelriktaren måste vara CE-märkt. 

• Använd säkerhetsutrustning vid installation och underhåll. 

• Solceller är en starkströmsanläggning, så tänk på vilka kablar man tar i. 

• Likströmssidan skall inte brytas under belastning då detta kan medföra gnistor 

• Den elektriska installationen måste utföras av en elektriker med elinstallatörens 

godkännande. 
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Framtiden  

När det kommer till solceller och framtiden så är det framförallt effektiviteten man vill kunna 

öka framöver, man satte 2006 rekordet för en solpanel som då hade en effektivitet på 40 %. 

Det förmodas att den teoretiska gränsen för av hur mycket man faktiskt kan ta upp är ca 87 

%. Utvecklingen går hela tiden framåt för tekniken och framtidsutsikten ser ljus ut (Figur 1). 

Om denna prognos som den tyska staten utfört slår in kommer merparten av vår framtida 

energi komma ifrån solenergi. Detta är en väldigt bra prognos, men för att detta skall ske 

behövs bättre och billigare paneler, Det finns idag teknik med mer avancerade solceller där 

man har flera lager av halvledare som gör att man kan få ut kring 35-40 % i verkningsgrad, 

vilket är jättebra. Problemet är idag att det kommer till en hög kostnad och använd därför 

nästan uteslutande på satelliter och hos militären. [16] [17] 

Man jobbar för närvarande på ett företag i Lund med såkallade ”nanotrådar”. När man talar 

om nanoteknik är storleken 0,000000001 (10−9) väldigt liten, Nano är i storleken samma som 

att jämföra en apelsin med jorden vilket medför en väldig noggrannhet. Dessa ”nanotrådar” 

kan till skillnad från vanliga solceller ta upp hela ljusets spektrum. Denna teknik har alla 

förutsättningar för att bli både effektivt och komma till ett bra pris. Man räknar med att en 

nanocell kommer att vara 1000 gånger mer effekt per ytenhet än dagens enkla kiselceller.  

 

[18]Figur 9 visar framtidstron för energiförsörjningen i världen fram till år 2100. EJ = exajoule [1018 J] 
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Sol eller Vind 

Jämförelsen mellan solceller och vindkraft är inte given, Båda inbringar el vilket sänker 

kostnaderna på räkningen, men det är många aspekter man bör se över innan man funderar 

på endera. Oftast vid små elproduktionsanläggningar är anslutningen intern, vilket betyder 

att elen som produceras går direkt till hushållet och passerar aldrig elmätaren. Detta gör att 

behovet av att köpa el minskar radikalt. En solcells anläggning levererar oftast mest el dem 

dagar det minst behövs, det vill säga en solig dag på sommaren då man oftast inte ens är 

hemma, beroende på vilket avtal man har valt kan detta innebära att man matar elen direkt 

ut på linan och endast ersättning för nätnytta erhålls, vilket inte är många kronor. Medans 

ett vindkraftverk kan leverera el året runt så länge vindförhållandena är bra, kan detta vara 

en bättre investering, då elförbrukningen skjuter i höjden då det blir kallt och mörkt ute. [19] 

 

Aspekter 

Global Placeringsförutsättning 

Det man noga skall titta på när man skall besluta om man vill investera i solceller eller 

vindkraft är ens egna förutsättningar. Det som är bra för ett hushåll kanske är mindre 

gynnsamt för ett annat. De förutsättningar man själv har, granskas bäst genom diverse 

kartstöd, energimyndigheten har numera en uppdaterad vindkartering där man på 0,25 km2 

zoom kan se sin genomsnittliga vindhastighet (Se figur 1).  

 

 
Figur 10 visar ett exempel på kartstöd över medelvindhastigheterna i södra Sverige på 80 meters höjd. 
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Även kartstöd för antalet soltimmar finns att hitta 

bland annat hos SMHI, i Sverige har vi mellan 1000-

2000 soltimmar per år (Figur 2). Detta innebär att 

solceller placerade på ett 1000 timmars område 

producerar hälften av vad det skulle kunnat göra. 

Kanske är det här gynnsammare att placera ett 

vindkraftverk här än att placera solceller. Detta är en 

aspekt man bör titta på noga innan man bestämmer sig 

för vind eller Solenergi. 

 

Lokal Placeringsförutsättning 

Denna aspekt är kanske den viktigaste att undersöka, 

om än SMHI och Energimyndigheten visar att dina 

förutsättningar är dåliga, eller bra bör man även själv 

utföra vindmätningar och titta över bästa tänkbara 

placering för solceller, nuvarande skuggning, framtida 

skuggning etc. är viktiga faktorer. Läget är det som kan 

avgöra om din investering blir lönsam eller inte.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11 visar antal soltimmar på ett år. 
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Solceller bedömningsgrunder 

Solens bana går från öst till väst och levererar störst effekt mitt på dagen då den befinner sig 

från söder. Därför är det givetvis mest lönsamt att placera sina fasta paneler åt söder. Men 

man skall även tänka på att vi har en axel till att ta hänsyn till, solen beter sig nämligen olika 

beroende på årstiden och varierar 10⁰ - 15⁰ från sommaren till vintern, en bra placering av en 

fast panel är därför 40⁰ åt söder. Man skall även ta sig en extra funderare på om inte en 

investering av solföljare är att investera i, dessa kan nämligen ge ett ökat effektuttag med 

30-100% per år beroende på vart i Sverige man är. Ett tips är även vid placeringen av fasta 

solceller att sätta dem relativt lättillgängliga då man kan tänkas justera panelerna vertikalt 

några gånger om året för maximalt effektuttag, även om 10⁰ avvikelse från optimal lutning 

endast ger förlust på 1-2%  (Figur 3) så är det snabbt ordnat om panelerna är lättillgängliga. 

 
Att tänka på vid placeringen av solceller: 

• Hur solen går, om skuggning pga. träd eller dylikt är aktuellt. 

• Att placera fasta paneler 35-50⁰ åt söder beroende på vart i landet man befinner sig. 

• Titta en gång extra om solföljare går att investera i och om det är lönsamt för den tänkta 

anläggningen. 

 

 
Figur 12 visar uttagen effekt vid olika vinklar, med panelerna ställda mot söder, platsbaserat.[1] 

 

visar en 1kW Solcellsanläggning produktion i kWh placerad i Stockholm under ett år. 
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Valet av solceller 

Det finns mängder av olika sorters solceller på marknaden idag, dessa varierar givetvis i både 

kostnad, kvalitet och effektivitet. Om man har begränsad yta att producera på är solceller 

med hög verkningsgrad att rekommendera. Om inte ytan är av bekymmer så investera gärna 

någon extra panel till kostnad för verkningsgraden, glöm dock inte bort de garantier som 

tillverkaren lämnar. Man hittar i nuläget solceller med garantitider på 5 till 10 år, och en 

effektgaranti på mellan 20 till 25 år. Detta innebär exempelvis att efter 25 år skall man 

producera åtminstone 80 % av den givna märkeffekten.  

Överdimensionera inte, men förbered gärna inför framtida utbyggnader då lagen 

förhoppningsvis ändras inom kort att kvittning [Se Början] blir tillåtet där man får nytta av 

sin eventuella överskottsproduktion.  

Att tänka på vid val av solceller: 

• Liten yta, välj solceller med hög verkningsgrad för bästa investering. 

• Större yta, minska på verkningsgraden och köp några extra paneler istället. 

• Titta noga vilka garantier tillverkaren lämnar på produkterna. 

• Trefas inkoppling är oftast att föredra, även vid mindre anläggningar, då enfas kan ha max 

3kW anläggning på en 16A säkring kopplad på. 

• Överdimensionera inte. 

Som nämnt så producerar solceller mer el desto mer soltimmar man har, flest timmar av sol 

är på sommaren då givetvis produktionen är som störts. På ett år i Stockholm kan 

elproduktionen variera med upp till 1400 % dvs. vid anläggningens högsta 

produktionsmånad jämfört med dess sämsta månad kan det skilja upp till 14 gånger på 

produktionen (Bild 4). Detta gör att en anläggningsstorlek är svår att bedöma. 

 
Figur 13 visar den uppskattade produktionen hos en 1kW anläggning under ett år, på olika platser.[2] 
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Placering av vindkraftverk 

Vid valet av sin vindkraft är placeringen givetvis den viktigaste punkten här vill man hitta den 

plats där det blåser som mest men man bör även veta om att ett vindkraftverk genererar 

inte bara elektricitet utan även ljud från generator och rotorblad, det kan därför vara ett bra 

alternativ att flytta verket en extra bit ifrån bostaden om det alternativet finns. De ljud som 

genereras ligger någonstans mellan 80-100dB(A) men redan 25 meter ifrån verkets har 

ljudnivån minskat till 40dB (A), vilket är under ljudnivån för normalt tal. På 

naturvadsverket.se [20] kan man med olika formler beräkna den ljudnivå som blir hos ett 

vindkraftverk i drift beroende på placering om man så önskar. Annars kan man för en 

snabbkoll titta på nedanstående tabell (Tabell 1) som gäller ett 30 meter högt vindkraftverk 

för att nå godkänd nivå i bebyggelse. 

 

Vindkraftverk med Tornhöjd 30m 
Ljud vid rotor och generator 

dB(A) Avstånd i meter för att nå 40dB(A) 

80 25 

85 61 

90 114 

95 197 

100 328 
Tabell 1 visar vilket avstånd som krävs för ett 30 meters vindkraftverk med olika ljudnivåer att nå godkänd nivå på 40dB. 

 

Skuggning kan människor uppleva irriterande med just vindkraftverken, det är den 

skuggningen som rotorbladen gör vid drift som man är känslig för. Myndigheter har därför 

uppsatt en gräns på årlig skuggning på 30 timmar om året innan särskilt bygglov krävs, det 

finns ett danskt program på windpower.org där man kan utföra skuggningsberäkningar om 

man önskar[21]. Skuggningen i dessa fall gäller oftast större kraftverk, då ett mindre inte 

orsakar någon större skuggning, och om så är fallet är det betydligt lättare att placera den på 

en annan plats. 

Att tänka på: 

• Skuggor som bildas av rotorblad samt mast. 

• Placeras minst lika långt ifrån husgränsen som den sammanlagda höjden av vindkraftverket, 

inklusive grunder och rotorblad. 

• Eventuellt störande ljudnivåer, 40dB är generellt godkänd ljudnivå. 
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Valet av vindkraftverk 

Det finns flera alternativ när man skall välja vindkraftverk, men oavsett vilket man väljer skall 

man tänka på att ett vindkraftverk måste enligt lag vara CE-märkt och följa vissa standarder. 

Är verket CE-märkt har den klarat de myndighets krav som ställs och har därmed den 

dokumentation som behövs. Det visar köpare, finansiärer och elnätsoperatörer att verket 

har testats och godkänts, den bekräftar även de värden som produktdokumenten visar. 

Denna dokumentation är kanske det viktigaste vid valet av vindkraftverk, man skall vara 

noga med att titta upp vilka vindar verket är konstruerat för och även ta en titt på vind-

effekt kurvan där man ser vilken effekt verket producerar vid de olika vindhastigheterna. Ett 

exempel på en sådan kurva kan man se nedan (Figur 6). Detta skall man noga kontrollera 

med ens egen vind och platsförhållanden som är direkt avgörande ifall att ett vindkraftverk 

kommer att fungera bra. Man bör därför begära följande av sin säljare för att inte köpa 

grisen i säcken. 

Begär av säljaren: 

• Typcertifikat enligt IEC, där det framgår vilka vindar verket är konstruerat för. 

• Att all dokumentation följer med, Bruksanvisning, ritningar, installationsunderlag. Detta för 

att lättare kunna underhålla anläggningen. 

• Vind-effekt kurva, det vill säga den kurvan som uttrycker vilken effekt som verket producerar 

vid olika vindhastigheter. 

• Uppgifter om verkets ljudnivå. 

• De uppgifter som behövs för att elnätsföretaget skall kunna lämna offert, fråga efter en 

”AMP-blankett” finns att hitta på svenskenergi.se. 

 

 
Figur 14 visar en typisk vind-effekt kurva för ett vindkraftverk. 
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Det gäller även här liksom hos solceller att inte överdimensionera sitt vindkraftverk, om än 

ett vindkraftverk producerar el i en någorlunda jämn produktion året runt se diagram nedan 

(Figur 7), så finns det risk för överproduktion.  

 

 
Figur 15 visar en ungefärlig produktion av ett 1kW vindkraftverk i Sverige månad för månad. [5] 

Produktionsjämförelse 

På en Solcellsanläggning i jämförelse med ett vinkraftverk, båda med en anläggningseffekt 

på 1kW kan man se tydlig skillnad i uttagen effekt (Figur 7) på ett år. Men man skall här 

komma ihåg att vindkraftverket producerar el året runt medans solceller når sitt max under 

sommarhalvåret.  

 
Figur 16 visar ett 1kWs vindkraftverks produktion på ett år i jämförelse med en 1kWs Solcellsanläggnings, samt 

medelproduktionen för respektive. 
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Om man skulle sätta detta i någon form av perspektiv skulle följande jämförelse kunna 

göras, i ett normalt hushåll är användningen varje månad enligt figuren nedan (Figur 10). 

Detta är en villa, vars uppvärmningskostnader etc. är borträknade och endast hushållselen är 

skissad månadsvis. Hushållselen uppgår årligen till omkring 5.000kWh. Med värme hamnar 

den kring 11.000kWh[22]. Anledningen till att bara hushållselen är inräknad är att 

uppvärmningskostnaden varierar stort mellan olika hus medans hushållselen är någorlunda 

snarlik. Men för att ge en bild över hur pass mycket värmekostnaden varierar över 

sommarhalvåret och om man har planer att bygga en anläggning som skall täcka den 

kommer här en bild som visar elkostnaden för uppvärmning med värmepump (Figur 9).  

 

Figur 17 visar den totala elförbrukningen hos en normalstor villa med värmepump som uppvärmning. 

 

Figur 18 visar Elförbrukningen för hushållet i en medelstor villa månadsvis under ett år.  

 
För att få en överblick över hur man skall dimensionera sin anläggning kan det därför vara smart att 
göra upp ett diagram (Figur 11) där man undersöker hur mycket anläggningen täcker av ens 
elkonsumtion. Detta skall givetvis göras innan man bygger sin anläggning, man kan nedan se att om 

Solcellsanläggningen hade varit installerad hos denna familj, hade den varit snålt tilltagen och man 
kunde ha om möjlighet funnits byggt en anläggning som hade varit större. 
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Figur 19 visar den hur mycket den egna solcellsanläggningen hade tagit bort av den totala förbrukningen under ett års 

tid. Denna familj hade sparat 17,6% på sin elräkning varje år. 

 

Därför utförde jag även beräknar på en anläggning omkring 2,5kW för att se om detta hade 

på ett bättre sätt täckt hushållets elanvändning (Figur 11). Det hade det gjort, den köpta elen 

hade minskat med 58,5% av den totala, notera här att under sommartiden Maj – augusti 

produceras mer el än vad som används i hushållet, här produceras 563kWh (16%) rakt ut till 

elleverantören till ingen större nytta, dock enligt kap 3 i ellagen [23] måste elleverantören 

ersätta producenten. Detta har många namn men oftast väljer man att kalla det för nätnytta, 

detta ersätts i dagsläget med mellan 3,5 och 12,1 öre/kWh jag gör därför beräkningen på 7 

öre/kWh. Detta skulle i detta fall generera en återbäring på ungefär 40 kronor. Detta gäller 

om man inte har valt ett avtal där man producerar el och säljer, det är inte fallet i detta 

exempel och hör kanske inte till vanligheterna inom mikroproduktionen.  
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Figur 20 visar vad som hade hänt om man istället haft en 2,5kW anläggning, familjen hade sparat 58,5% på elräkningen. 

Det är här dem stora tvisterna börjar för mikroproduktion, när elen skickas ut på elnätet 

skickas den till någon av nätägarens andra kunder, vilka debiteras enligt sin prislista för elen 

dem köpt. Så el som kostar nätägaren 7 öre/kWh i nätnytta avgift, säljs för runt 80-110 

öre/kWh som i ovanstående fall hamnar på slutsumman 535 kronor vid ett elpris på 95 

öre/kWh. Detta ger en vinst på 535-40 = 495 Kronor som fördelas mellan elhandelsbolaget 

och nätägaren.  

De förslag som för närvarande finns för ändring av detta system, vilket 8 av 10 nätägare är 

positiva är nettodebitering även kallat kvittning [Se sida x]. Kan i kort förklaras som att man 

byter elen rakt av så att 1kWh är fortfarande värd 1kWh antingen månadsvis eller årsvis. Om 

så hade varit läget hade denna familj sparat 69,5% på sin elräkning jämfört med 58,5%.  

När man istället kommer till vindkraften har man en mer eller mindre konstant produktion 

året om. Vilket underlättar betydligt vid dimensionering, om man tar föregående familjs fall 

och istället använder ett 1kW vindkraftverk för tillverkning kommer diagrammet se ut som 

nedan (Figur 13). Här kan man med enkelhet se att om vi ökar verkets storlek, blir 

dimensioneringen bättre och överproducerar endast 63 kWh mellan Maj- juni (Figur 14).   
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Figur 21 visar den hur mycket den egna vindkraftsanläggningen hade tagit bort av den totala förbrukningen under ett års 

tid. Denna familj hade sparat 38,7% på sin elräkning varje år. 

 

Figur 22 visar vad som hade hänt om man istället haft en 2,0kW anläggning, familjen hade sparat 76,1% på elräkningen. 

Här skall man därför vara noga med dimensionering av sin anläggning, oavsett om det gäller 

solceller, eller vindkraft. Överproduktion lönar sig i dagsläget inte, men förberedd gärna 

inför framtida utbyggnader, då lagen förhoppningsvis ändras i framtiden. Ett vindkraftverk är 

lättare att dimensionera av den anledningen att den producerar någorlunda jämt året runt, 

och om den producerar mer så blåser det oftast mer ute, det vill säga det är mörkt och kallt, 

då man gärna befinner sig inomhus och använder mer el. 

 

Så vilket som är att föredra för ens egna hem behöver man själv ta ställning till. 
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Konkreta exempel 

För att få en bild av om det lönar sig att bygga ett respektive vindkraftverk eller 

solcellsanläggning har jag valt att göra beräkningar utefter dagens produkter och elmarknad. 

Idag kan man som billigast teckna ett elavtal hos ett elhandelsbolag med det låga kWh priset 

på 90,88 öre/kWh [24]. En familj på två vuxna och två barn kan tänkas göra åt med 8000 

kWh per år i elkonsumtion detta exklusive eventuell el till värme.  Man kan nedan (Tabell 1 & 

2) se de utgifter (röd) respektive intäkter (grön) som det kan tänkas inbringa. Det skall 

pointeras att i dessa exempel räknar jag med ideala förhållanden, här är antagandet att 

produktionen är kontinuerlig varje år vilket inte är någon garanti. Här antas även att elpriset 

håller sig konstant på 90,88 öre/kWh, vilket inte är så troligt. Denna beräkning gjordes alltså 

för att se om vid optimala förhållanden och utlovad livslängd att produkterna ens hade 

möjlighet att rankas som en investering åt att ge återbäring under dess livslängd.  

 

Här är heller inte medräknat den tid på dygnet man överproducerar och inte erhåller 

ersättning för som vilket för den tidigare solcellsanläggningen var omkring 16% av den totala 

produktionen. Vi har med andra ord räknat med möjligheten att kvitta producerad el. Med 

dessa faktorer borträknade kan vi få en bättre bild av dem tänkta mikroproduktions 

anläggningar.   

 
Solcellspaket (1) består av: 

• 5 st ”High Performance” Paneler 230Wp Polycrystalline  

• Växelriktare, Kabel, Monteringssystem 

• Pris: 23.805kr 

 
Solcellspaket (2) består av 

• 12st  ”High Performance” Paneler 230Wp Polycrystalline 

• Växelriktare, Kabel, Monteringssystem 

• Pris: 57.132kr 

Airdolphin GTO (1) består av: 

• 1 st Generator 1000W   

• Växelriktare, Kabel, Monteringssystem, Mast och lik respektive växelströmsbrytare  

Skystream 3.7 (2) består av: 

• 1 st Generator 2400W  

• Växelriktare, Kabel, Monteringssystem, Mast och lik respektive växelströmsbrytare  
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25 Års Tid Konsument Vindkraft 

Produktnamn Elbolag Airdolphin GTO (1) [1] Skystream 3.7 (2) [2] 

Anläggningseffekt    1kW 2,4kW 

Anläggningspris 0 68.000 kr inkl allt. 99.900 kr inkl allt. 

Bygglov Nej Nej 3 680 kr 

Inkoppling + Transport 0 kr 30.000 kr 35.000 kr 

Uppskattad Prod / År 0 kW/h 2000 kW/h 4700 kW/h 

Beräknad livslängd  - 25 år 25 år 
Underhållskostnad / 
År 0 kr 200 kr 470 kr 
Total 
Underhållskostnad 0 kr 5 000 kr 11 750 kr 

Nätavgift / år 0 kr 0 kr 0 kr 
Bidrag från 
Länsstyrelsen 0% 0% 0% 

Bidrag i kronor 0 kr 0 kr 0 kr 

        

        

Konsumtion / År 8000 kWh 8000 kWh 8000 kWh 
Total Konsumtion 25 
år 200.000kWh 200.000kWh 200.000kWh 

Total Produktion 0 kWh 50.000 kWh 117.500 kWh 

Köpt El 200.000 kWh 150.000 kWh 82.500 kWh 

Köpt El Kostnad 181.760 kr 136.320 kr 74.976 kr 

Besparing / År 0 kr 1 817 kr 4 271 kr 

Besparing på 25 år 0 kr +45.440 kr +106.784 kr 

        

Anläggnings kostnad       
Anläggning UTAN 
Bidrag       

Kostnad 0 kr 103.000 kr 150.330 kr 

Resultat 0 kr -57.560 kr -43.546 kr 

        
Anläggning MED 
Bidrag       

Kostnad 0 kr 103.000 kr 150.330 kr 

Resultat 0 kr -57.560 kr -43.546 kr 

        

30 år   -48.475 kr -22.191 kr 

        

35 år   -39.390 kr -856 kr 

        

Återbetalnings tid   56,9 År 35,2 År 
Tabell 1 [25] visar de kostnader och intäkter ett mindre vindkraftverk medför under 25 År. 
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          25 Års Tid Konsument Solceller  

Produktnamn Elbolag Solcellspaket (1)  [4]  Solcellspaket (2)  [4]  

Anläggningseffekt   1kW 2,5kW 

Anläggningspris 0 23.805 inkl allt. 57.132 inkl allt. 

Bygglov Nej  Nej Nej 

Inkoppling + Transport 0 kr 17.000 kr 30.000 kr 

Uppskattad Prod / År 0 kW/h 1250 kW/h 3000 kW/h 

Beräknad livslängd  - 30 år 30 år 
Underhållskostnad / 
År 0 kr 32 kr 76 kr 
Total 
Underhållskostnad 0 kr 960 kr 2 285 kr 

Nätavgift / år 0 kr 0 kr 0 kr 
Bidrag från 
Länsstyrelsen 0% 0-45% * 0-45% * 

Bidrag i kronor 0 kr +10.712 kr +25.710 kr 

        

        

Konsumtion / År 8000 kWh 8000 kWh 8000 kWh 
Total Konsumtion 25 
år 200.000kWh 200.000kWh 200.000kWh 

Total Produktion 0 kWh 31.250 kWh 75.000 kWh 

Köpt El 200.000 kWh 168.750 kWh 125.000 kWh 

Köpt El Kostnad 181.760 kr 153.360 kr 113.600 kr 

Besparing / År 0 kr 1 136 kr 2 726 kr 

Besparing på 25 år 0 kr +28.400 kr +68.160 kr 

        

Anläggningen       
Anläggning UTAN 
Bidrag       

Kostnad 0 kr 41.765 kr 89.417 kr 

Resultat efter 25 år 0 kr -13.365 kr -21.257 kr 

        
Anläggning MED 
Bidrag       

Kostnad 0 kr 31.053 kr 63.707 kr 

Resultat efter 25 år 0 kr -2.653 kr +4.453 kr 

        

30 år UTAN/MED   -7.685 kr / +3.027 kr -7.627 kr / +18.083 kr 

        

35 år UTAN/MED   -2.005 kr / +8.705 kr +6.003 kr / +31.713kr 

        

Återbetalnings tid   36,7 År / 27,3 År 32,8 År / 23,4 År 
Tabell 2 [25] visar de kostnader och intäkter en solcellsanläggning medför under 25 År. 
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Det visar sig att vid dessa små vindkraftverk som beräkningarna gjorts för kommer man vid 

dessa förhållanden inte att göra någon bra investering. Om man erhåller bidrag för sitt 

solcellsprojekt kan man med detta gå med vinst på 4.453kr på 25 år, vilket kanske låter bra. 

Man skall såklart komma ihåg att den beräknade livslängden inte behöver vara den faktiska 

livslängden, utan det finns anläggningar som sköts som håller fler år än ovanstående. 

Men om man istället hade sparat dessa 63.707kr på ett sparkonto med sparränta 2 % hade 

det efter 25 år varit värt 104.518kr.  Vinsten hade då blivit 40.811kr.  Man hade alltså 

”förlorat” närmare 36.000kr på denna anläggning. Även att vi här har antagit att all el vi 

producerar får vi nytta av, det vill säga att vi haft möjlighet till kvittning som i nuläget inte 

går så gör vi endast en vinst på 4.453kr på en 25 års period. Det finns givetvis en miljöaspekt 

i detta som inte skall förgås, mer om det kan man läsa [Sidan x]. 

 

Ännu ett exempel 

I och med att resultatet i föregående exempel inte var direkt övertygande gör vi så att vi 

ökar på effekten hos den tänkta mikroanläggningen och ser hur resultatet blir. 

Vi väljer här att installera en solcellsanläggning på 6,9kW och ett vindkraftverk på 10kW för 

att se hur den ekonomiska situationen blir (Tabell 4). Man ser tydligt en förbättring på 

resultaten, detta trots att jag i exemplet höjt kostnaden för den köpta elen till mer troliga 

över en längre tid till 120 öre/kWh. Familjen antas fortfarande använda 8000 kWh per år. Vi 

antar även här att man har möjlighet till att använda all el som produceras dvs. kvittning, 

samt att man hittat en köpare av den producerade elen. Detta till det förträffliga priset 100 

öre/kWh minus avgifter.  

 

Den siffran som man förhoppningsvis har sparat in efter 25 år är vid en solcellsanläggning 

126.791kr. Detta sker om man lyckas hitta en köpare av elen samt att man har ett avtal där 

man kvittar årsvis. Hade man istället placerat dessa pengar på ett sparkonto så hade 

resultatet blivit något annat (Tabell 3).  
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Så faktum är denna att även trots att man förstorar anläggningen och ger den gynnsamma 

förhållanden med försäljning av el så om man är ute efter att spara så mycket pengar som 

möjligt kommer man gör en större vinst på att sätta insatssumman på banken och låta den 

växa i 25 år. Detta genererar mer vinst redan vid 1,38 % Sparränta för vindkraften, medans 

Solcellerna inte är slagna förrän man hittat ett sparkonto med 2,83 % i års sparränta.  

 

  25 Respektive 35 Års Tid Vindkraft 
Solceller MED 

Bidrag Solceller UTAN Bidrag 

Insats 327.180kr 122.659kr 185.380kr 

Vinst av Mikroproduktion 25 År +133.760kr +127.261kr +64.510kr 
        

Vinst från Sparkonto (2 %) 25 År 209.593kr 78.576kr 118.755kr 

Vinst från Sparkonto (3 %) 25 År 357.862kr 134.161kr 202.764kr 

Vinst från Sparkonto (4 %) 25 År 545.028kr 204.329kr 308.812kr 

        

Bättre att spara vid Sparränta 
1,38 % 

Sparränta 2,83 % Sparränta 1,20 % Sparränta 
        

Vinst av Mikroproduktion 35 År +317.520kr +226.571kr +163.850kr 

        

Vinst från Sparkonto (2 %) 35 År 327.143kr 122.645kr 185.359kr 

Vinst från Sparkonto (3 %) 35 År 593.459kr 222.486kr 336.253kr 

Vinst från Sparkonto (4 %) 35 År 963.901kr 361.364kr 546.146kr 

Bättre att spara vid Sparränta 
1,96 % 

Sparränta 3,04 % Sparränta 1,83 % Sparränta 
Tabell 3 visar en mikroproduktions avkastning jämfört med ett sparkontos avkastning på 25 

respektive 35 år. [26] 
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25 Års Tid Konsument Vindkraft Solceller 

Produktnamn Elbolag WIndon [1] Solcellspaket  [2]  
Anläggningseffekt  10kW 6,9kW 

Anläggningspris 0 246.500 kr inkl allt. 
139.380 kr inkl 

allt. 

Bygglov Nej 3.680 kr 
Nej, vid fast 

mont. 
Inkoppling + Transport 0 kr 20.000 kr 30.000 kr 
Uppskattad Prod / År 0 kW/h 22.000kW/h 8.600kW/h 

Beräknad livslängd  - 20 år 30 år 
Underhållskostnad / År 0 kr 2 200 kr 560 kr 
Total Underhållskostnad 0 kr 55.000kr 14.000kr 

Nätavgift / år 0 kr 2 000 kr 2 000 kr 

Bidrag från Länsstyrelsen 0 % 0 % 0-45% * 
Bidrag i kronor 0 kr 0 kr +62.721kr 

Eventuellt Elcertifikat 0 kr +440kr +440kr 
Konsumtion / År 8000 kWh 8000 kWh 8000 kWh 
Total Konsumtion 25 år 200.000kWh 200.000kWh 200.000kWh 

Total Produktion 0 kWh 550.000 kWh 215.000kWh 
Köpt El 200.000kWh 0 kWh 0 kWh 

Köpt El Kostnad 240.000kr 0 kr 0 kr 

Besparing / År 0 kr 18.420kr 9.978kr 
Besparing på 25 år 0 kr +240.000kr +240.000kr 

Såld El [3] 0 kr 350.000kWh 15.000kWh 
Elpris Såld El 100 öre 
/kWh 0 kr +350.000kr +15.000kr 

Energiskatt 25 öre /kWh 0 kr -87.500kr -3.750kr 
Elnätsbolag 12 öre /kWh 0 kr -42.000kr -1.800kr 

        

Resultat -240.000kr +460.940kr +249.990kr 

Anläggnings kostnader       
Anläggning UTAN Bidrag       

Kostnad 0 kr 327.180kr 185.380kr 

Resultat -240.000kr +133.760kr +64.510kr 

        
Anläggning MED Bidrag       

Kostnad 0 kr 327.180kr 122.659kr 

Resultat -240.000kr +133.320kr +127.261kr 

        

30 år UTAN Bidrag   +225.420kr +113.960kr 
30 år MED   Bidrag     +176.681kr 
35 år UTAN Bidrag   +317.520kr +163.850kr 

35 år MED   Bidrag     +226.571kr 
Återbetalnings tid   17,7 År 18,6 År/12,3 År 
Tabell 4 visar de kostnader och intäkter som den större anläggningen medför under 25 År. 
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Miljöjämförelse 

Solceller är inte jättelätta att framställa utan är en komplicerad produkt, om än 

användningen är enkel. Under själva användningen ger inte solcellerna ifrån sig någon form 

av utsläpp och har därmed ingen större miljöpåverkan efter produkten levererats till kund. 

Om man däremot tittar på hur pass mycket resurser det krävs för att tillverka en 

solcellspanel blir saken annan. Solceller innehåller bland annat kisel, fosfor, bor, och bland 

dem äldre solcellerna stöter man allt som oftast på kvicksilver, indium och selen för att 

nämna några ämnen. Dessa ämnen är inte jätte vanliga och har rätt hög 

bortforslingskostnad. Energiåtgången vid jobb med kisel är hög, då den bearbetas under hög 

temperatur oftast. Det har varit begränsningen av material som gjort att utvecklingen 

stannat upp på solceller. Ett vanligt tillbehör när man investerar i solceller är att man väljer 

att lagra energi på batterier, batterier består av diverse ämnen som oftast inte är 

miljövänliga om än miljövänligare alternativ finns så får man i nuläget betala desto mer vilket 

man oftast väljer bort. Forskning sker kontinuerligt på dessa punkter och man hoppas inom 

kort att man kunnat avlägsna dessa miljöaspekter inom solcellstekniken [27].  

Själva användandet av solceller leder därmed inte till några större utsläpp, men däremot 

medför tillverkningen att naturliga resurser går åt, detta kan inte ses som en stor siffra om 

man tittar på andra tillverknings sett av el. 

Vindkraften använder sig av vinden som energikälla och medför inga utsläpp under driften. 

Detta är i jämförelse med annan el produktion det absolut miljövänligaste alternativet. 

Belastning på miljön både lokalt och globalt minskar vid uppförande av vindkraftverk där 

koldioxiden minskar mest. Om än vindkraftverk är ett miljövänligt finns det olika inställningar 

till, några tycker att de förstör naturen med dessa stora verk och att det förekommer högt 

buller kring dem (Bild 5). Man kan på flera vindkraftstillverkare och elleverantörers hemsidor 

hitta diverse åsikter och avvisanden mot detta. Om man önskar mer information ber jag er 

besöka statens hemsida svensk-vindkraft.org där det finns en broschyr som de döpt till 

”Myter Om Vindkraft” [28].  

Ett vindkraftverks inverkan på naturen beror mer på vart det är placerat om naturen är 

känslig mot förändringar kommer det ha en större inverkan på både natur och djurliv. En 

stor debatt är ifall att fåglar skräms utav kraftverken, likaså de verk som finns ute till havs 

utförs kontinuerligt undersökningar ifall djurlivet under ytan tar skada. Vad man har kommit 

fram till än så länge skall det inte vara någon fara då dem snabbt anpassat sig till de 

vindkraftverk som byggts till havs och detsamma gäller fåglarna. Det finns 

rekommendationer för vilka ljudnivåer som får förekomma ifrån ett vindkraftverk i närheten 

av bebyggelse, detta är 40dB ekvivalent ljud [29]. Vindkraftverk kan även ge skuggor och 

reflexer som kan störa omgivningen under visa tider på året. Man bör därför välja platsen för 

verket med omsorg och i nära samråd med berörda myndigheter, för att undvika problem.  
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Ljudnivå av ett vindkraftverk beroende på avstånd till verket, detta gäller större vindkraftverk >100meter.[30] 

 
 

Diskussion 

Anledningen till denna uppsats var att få reda på ifall ett vindkraftverk respektive 

solcellsanläggning på långsikt skulle kunna klassas som en investering för en normalstor 

familj. Jag ville även lära människor lite mer allmänt om mikroproduktionen vad som krävs 

vid en anläggning och hur man går till väga.  

 

Det som för mig har varit mest intressant med denna uppsats har varit att få en bättre 

inblick i hur egentligen lätt det är att starta sin egna mikroproduktionsanläggning, med detta 

menar jag att alla byggklossar finns där, men det behövs mer och bättre information till 

kunderna så att man lättare kan fatta ett beslut. Ett tips som hade behövts på denna 

marknad hade varit att utveckla någon form av program där man med ens egna värden 

skulle kunna beräkna hur slutresultatet hade blivit vid en anläggningsbyggnation.  

 

Iden till ett sådant program hade sett ut som mina beräkningar ovan grovt sett, i och med att 

det idag finns underlag för både vind och soltimmar relativt noga placerade på en karta finns 

det alla möjligheter att få ett sådant program att fungera i praktiken. Bara genom att klicka 

på kartan och ange uppskattad konsumtion som hade genererat en uppskattad 

återbetalningstid vid diverse anläggningsstorlekar. Detta hade underlättat för personer som 

är intresserade av att starta sin egen anläggning att faktiskt ta tummen ur och göra det. För 
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idag är situationen som sådan att det krävs väldigt mycket tid att granska och spekulera i hur 

pass bra investering ett vindkraftverk respektive solcellsanläggning är. 

 

Detta tror jag är en av dem anledningar att svensk mikroproduktion halkar efter, det och det 

faktum att det idag inte finns dem möjligheterna som finns i andra länder med kvittning på 

grund av skatteregler. Detta sätter käppar i hjulen för produktionen och kommer om det 

fortsätter att ta kål på önskan av att anlägga en egen produktion. 

Man får idag en höjd kostnad om man väljer att satsa på mikroproduktion och miljö, vilket är 

fel. Det ryktas även om att bidragskassan för solceller snart är slut och man vet i nuläget inte 

om det kommer komma något mer till kassan för 2013. Om detta sker kommer det bli en 

dramatisk minskning av nybyggda anläggningar i Sverige. En annan stor del i att varför man 

inte väljer miljövänlig egenproduktion är att verkningsgraden på anläggningarna är alldeles 

för dålig i nuläget, visst den ökar konstant och inom kort ryktas det om att vi kommer att få 

se solceller som använder nanoteknik. Likaså med vindkraften kommer det ske förändringar, 

här har pantenten upphört för dem som ägde tekniken med en direktverkande generator, 

dvs. man behöver inte längre använda en växellåda som stjäl energi och därmed effekt, 

dessa sägs öka verkningsgraden med cirka 40 %, vilket hade varit fantastiskt.  

 

Priserna för en anläggning kan jag tycka är rimlig, men i och med att vi i Sverige har relativt 

billig el, ses kostnaderna för en anläggning som höga. Dessa kommer om jag förstod det rätt 

att sjunka då den direktverkande generatorn kommer ut på marknaden, förhoppningsvis.  

 

Tyvärr så situationen ut som så att människor värdesätter pengar mer än miljön, men vi får 

hoppas att mer får upp ögonen för mikroproduktion och att anläggningarna fortsätter att 

fala i pris och verkningsgraden fortsätter att öka, och att det kommer en lagändring inom 

kort. Då kommer mikroproduktionen i Sverige att ta fart, då jag med all säkerhet vet att det 

är flertalet intressenter. 
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Slutsats 

Så hur är det då med mikroproduktionen i dagsläget är det fördelaktigt eller lönsamt att ha 

sitt egna vindkraftverk eller solcellsanläggning? Mitt svar blir efter denna uppsats ett nej, det 

är i nuläget inte gynnsamt. Om inte lagen ändras så att kvittning på årsbasis blir möjlig, så är 

det i största allmänhet ett bättre alternativ i lönsamhet synpunkt att placera pengarna på ett 

sparkonto. 

Resultaten på återbäringen blev betydligt längre än vad jag hade hoppats på, trots 

gynnsamma förhållanden så lyckades varken solceller eller vindkraften att tangera ett vanligt 

sparkonto. Jag hade haft större förhoppningar på att man faktiskt skulle kunna bespara sig 

själv och givetvis miljön vid installationen av en anläggning mer. Missförstå mig inte nu, 

resultaten visar vinst, och en stor besparing av utsläpp på miljön, men detta med ett 

drömscenario som utgångspunkt. Testet visar att om man väljer att öka sin anläggning och 

lyckas sälja sin el, så ökar intäkterna, dock så finns det inte någon garanti för att det kommer 

bli fallet, beräkningarna är gjorda för ett system som skall klara sig helt felfritt under 25 års 

tid! Så ökar man anläggningens storlek kommer man därmed att öka riskerna för att något 

går sönder och behöver bytas ut.  

 

Resultatet av uppsatsen visar att om man får tillåtelse att kvitta sin produktion årsvis, 

alternativt sälja sin el till ett högre pris så kommer man att ha gjort en bra investering. Men 

tyvärr är inte det fallet idag, man måste förbättra möjligheterna för privatpersoner som vill 

producera egen el för att framtidens kvot av miljövänlig el skall tillfredsställas.  

 

Man ser även att marknaden för mikroproduktion är omogen än så länge och är under 

utveckling. Trenden är den att den håller på att öka och kommer så småningom att blomstra, 

detta med framtidens nanoteknik till solceller samt bättre generatorer till vindkraftverken. 

 

Enklare administration och bättre rutiner kring mätningen av produktionen måste införas, 

samt klara regler om vad som gäller och vem som skall betala vad vid installation. Jag har 

konstant haft problem med att förstå elnätsföretagens hemsidor då i princip alla är 

tvetydiga. Bättre information till hushållen är ett måste om man vill öka anläggningarna i 

Sverige framöver, inte minst det som gäller elsäkerheten. Det känns som man tar lite för 

givet att allt kommer flyta på eftersom produkten är CE-märkt och godkänd betyder inte det 

att installationen kommer automatiskt att vara de, och vad händer när något blir fel vid en 

installation här finns ingen större information att finna.  
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Man bör även ha en klar linje om vad produkterna på marknaden skall visa för information, 

då detta är skiljt emellan produkt till produkt. 

 

Jag hoppas och tror att mikroproduktionen är en framtidslösning, men det behövs i nuläget 

bättre teknik och bättre information kring det så kommer det att vara ett av framtidens 

försörjningssätt. 
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