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Abstract

Mikroproducenternas påverkan på Elinorr

Micro producers impact on Elinorr

Emil Holmgren

The Swedish energy system will be influenced by many future changes, such as energy
and climate policy objectives. The installation of more renewable electricity could
increase by using solar energy. Over the recent years, grid-connected photovoltaic
(PV) systems have increased dramatically in Sweden, partly due to various support
systems and compensation models. These support systems have been designed to
make it easy for individuals and businesses to invest in self-generated electricity and
thus contribute to the transformation of the energy system.

The introduction of a higher proportion of solar energy may in turn affect the
Swedish electricity system. This could mean that the electricity companies will be
facing a number of changes in the near future. Some distribution system operators
that may be affected by a significant installation of small-scale PV systems are the
companies in the association Elinorr. The association consists of sixteen local
independent electrical network companies operating in southern- and central
Norrland.

The purpose of this master thesis has been to conduct a study of how the potential of
a major installation of small-scale PV systems may affect Elinorr. To achieve the
purpose, the following questions have been answered:

•Which support systems and compensation models creates the greatest incentive to
install PV systems in the Elinorr grids?
•How long is the payback period for electricity consumers who choose to install a PV
system?
•Which compensation models are used by the member companies within Elinorr?
•How would the grids in Elinorr be affected by the introduction of many small-scale
PV installations?

The result shows that 56 smaller PV-systems were connected to Elinorr in April
2013. Half of the members companies are using the compensation model developed
within the association. For a small-scale producer to exploit the various support
systems, it must be active and at the right geographic location. Support systems and
compensation models also have a big impact on the payback time for a small PV
system. The best outcome for a larger PV-system has a payback time of 8.2 years and
for a smaller system, it takes 11.5 years before it is repaid.

A limited amount of PV installations can affect the local distribution network in a
positive way, giving lower electricity losses and improved voltage levels. A high level
of PV penetration may affect the local distribution networks, so that the electricity
companies have to increase the capacity.
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Samhällets energisystem kommer att påverkas av många framtida förändringar, genom 

bland annat uppsatta energi- och klimatpolitiska mål. I Sverige kan installationen av 

mer förnybar elproduktion komma att öka, genom exempelvis solenergi, i en allt större 

utsträckning. Sedan intåget av solceller i Sverige har fristående solcellssystem på 

exempelvis fritidshus, båtar och fyrar dominerat marknaden. De senaste åren har även 

nätanslutna solcellssystem vuxit kraftigt i Sverige, med hjälp av olika stödsystem och 

ersättningsmodeller för produktionsöverskott. Stödsystemen syftar till att göra det 

enkelt för privatpersoner och företag att investera i egenproducerad el och därmed bidra 

till omställningen av energisystemet.  

 

Införandet av en högre andel solenergi kan i sin tur komma att påverka det svenska 

elsystemet, exempelvis genom de ställda kraven på elkvalité. Detta kan innebära att 

elnätsbranschen kan komma att stå inför ett antal förändringar den närmsta tiden. En 

aktör, som kan komma att påverkas av en betydande installation av småskaliga 

solcellsanläggningar är förbundet Elinorr. Förbundet består av sexton lokala 

självständiga elnätsbolag som verkar i södra- och mellersta Norrland.  

 

Syftet med examensarbetet är att genomföra en potentialstudie över hur en betydande 

installation av småskaliga solcellsanläggningar kan komma att påverka elnätsföretagen 

inom Elinorr. Den metod som används är dels en kartläggning över det rådandet läget 

för stödsystemen i Sverige. Därutöver utförs en kvalitativ- och kvantitativ intervjuserie 

bland medlemsföretagen inom Elinorr. En kostnadskalkyl för installation av solceller 

beräknas och en elnätsimulering för två olika elnätstrukturer inom Elinorr utförs för att 

studera distributionsnätens påverkan av omfattande solcellsinstallation. 

 

I examensarbetet framkom det att 56 mindre solcellanläggningar är anslutna till Elinorr 

i april månad 2013. Studiens undersökning visade att hälften av medlemsföretagen 

använde den framtagna ersättningsmodellen för överskottsproduktion, nettoavräkning. 

För att en småskalig elproducent i bästa grad ska kunna utnyttja de olika stödsystemen 

och ersättningsmodellerna för överskottsproduktion och vid installation av en 

solcellsanläggning, måste konsumenten vara påläst och bosatt där nettoavräkning kan 

användas. 

 

Utifrån studiens beräkningar har tillgången till stödsystem och ersättningsmodell en stor 

inverkan på återbetalningstiden för en mindre solcellanläggning. Vid det bästa utfallet 

har en större anläggning en återbetalningstid på 8,2 år och för en mindre anläggning tar 

det 11,5 år innan anläggningen är återbetald. 

 

En begränsad nivå av solcellinstallationer bland hushållen kan påverka det lokala 

distributionsnätet på ett positivt sätt, med följdeffekten av minskade elnätsförluster och 

förbättrade spänningsnivåer. Elnätsimuleringen visar även att en solig vårdag med låg 

(25 procent) installationsandel bland hushållen ger en omvänd effektriktning i 
distributionsnäten. En hög grad (upp till 100 procent) av solcellsinstallationer kan 

påverka de lokala distributionsnäten, genom att de behöver förstärkas för att klara av 

kapaciteten. 



Förord 
Rapporten bygger på en studie, vilket utförts under våren 2013. Studien berör ett 

avslutande moment för författarens civilingenjörsutbildning, System i Teknik och 

Samhälle (STS) vid Uppsala universitet. Studien genomfördes med utgångspunkt från 

elnätsbolaget Sundsvall Elnät AB som är ett av medlemsföretagen inom Elinorr. 

 

För denna studie fanns det ingen färdig uppgift att ta vid innan examensarbetet 

påbörjades. Studiens syfte, fokusering och avgränsningarna formulerades tillsammans 

med författaren och kontaktpersonerna, Göran Sörell och Torbjörn Ullberg på Sundsvall 

Elnät AB. Därtill bearbetades ovanstående delar ytterligare med ämnesgranskaren 

Joakim Widén, forskarassistent vid institutionen för teknikvetenskaper, Fasta 

tillståndets fysik, vid Uppsala universitet. Under studiens gång har handledaren Bosse 

Andréasson på Sundsvall Elnät AB och ämnesgranskaren, verkat som stöd och givit 

återkoppling åt studien. Därtill har även Thorsten Handler vid Bergs Tingslags 
Elektriska AB (BTEA) givit stöd åt studien.   
 

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla respondenter inom Elinorr som 

bidragit till att denna studie har varit möjlig att genomföra.  

 
 
Emil Holmgren 
Sundsvall, maj 2013. 

http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=TT2:6
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=TT2:6
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  
Under en längre tid tillbaka har Sverige ökat satsningarna på förnybar elproduktion. 

Redan år 1996 beslöt den dåvarande svenska regeringen om ökade satsningar på vind, 

vatten, biobränsle och sol som viktiga energikällor (AMP, 2011). Idag tillhör solceller 

den energikälla, som står för den högsta andelen nyinstallationer för elproduktion inom 

EU. En effekt på 16,75 GW installerades under 2012, vilket motsvarar 38 procent av 

den nyinstallerade effekten för elproduktion (EWEA, 2013). 

 

Backar man tillbaka i tiden har solceller funnits tillgängliga sedan en bit in på 1950-

talet. Det första stora tillämpningsområdet för solceller var till strömförsörjning åt 

satelliter. En ökad utveckling av solceller bidrog till att kostnaderna minskade, under 

60- och 70-talen blev solceller ett konkurrenskraftigt alternativ även på jorden, 

vanligtvis där avståndet till elnätet var långt. 1970-talets energikris gynnade även 

satsningarna för solceller i många länder, genom att sträva efter minskade 

produktionskostnader. Sedan intåget av solceller i Sverige har fristående solcellssystem 

på exempelvis fritidshus, båtar och fyrar dominerat marknaden. Under 1990-talet 

började även antalet nätanslutna system på byggnader att öka. Tyskland och Japan var 

tidigt ute för att främja den förnyelsebara elproduktionen, genom olika statliga 

stödsystem. De senaste åren har även nätanslutna solcellssystem vuxit kraftigt i Sverige, 

med hjälp av olika stödsystem och ersättningsmodeller för produktionsöverskott. Totalt 

installerades 8,1 MW solceller i Sverige under 2012, vilket nästan var en fördubbling 

mot föregående år. Stödsystemen och ersättningsmodellerna syftar till att göra det 

enkelt för privatpersoner och företag att investera i egenproducerad el och därmed bidra 

till omställningen av energisystemet i enlighet med uppställda energi- och 

klimatpolitiska mål (IEA-PVPS, 2012). Stödsystemen möjliggör ersättning vid 

installation och ersättningsmodellerna syftar till ersättning vid överskottsproduktion. En 

ersättningsmodell som varit omtalad under de senaste åren i Sverige, är nettodebitering. 

Ersättningsmodellen syftar till att överskottsproduktion kan kvittas mot uttag från 

distributionsnätet under en viss tidsperiod. I skrivande stund är inte nettodebitering 

tillåten enligt mätförordningen och gällande skatteregler, dock använder ett flertal 

elnätsföretag modellen (Axelsson, 2012). 

 

Inom EU bedrivs ett omfattande samarbete mellan medlemsländerna, vilket berör 

uppställda mål. Under år 2007 beslutade det Europeiska rådet om de så kallade 

20/20/20-målen. Målen ska vara uppfyllda senast år 2020 och syftar till att utsläppen av 

växthusgaser ska minska med 20 procent, dessutom ska 20 procent av den energi som 

används inom EU härstamma från förnybara energikällor, samt att 

energieffektiviseringen ska öka med 20 procent. Det Europeiska rådet enades även om 

att EU:s satsningar inom energiområdet ska utgå ifrån tre huvudsakliga delar, nämligen 

(Regeringen, 2012): 

 

 Miljömässig hållbarhet, inkluderat för bekämpning av klimatförändringar 

 Konkurrenskraft 

 Ökad försörjningstrygghet 
 

Den ökande graden av förnyelsebar elproduktion genom solceller och därtill en ökad 

användning av elektriska apparater, höjer kraven på elnätsbolagen. De ökande kraven 



 5 

består bland annat av tillgången till el och en störningsfri leverans. Ökad installation av 

mindre solcellanläggningar på distributionsnivå, kan innebära att elnäten måste 

genomgå förändringar den närmsta tiden. Förändringarna berör bland annat en risk för 

ökade kapacitetsproblem i distributionsnäten. För att undvika att ovanstående problem 

med ökad installation, är det av betydelse att elnätsbolagen kontinuerligt utför 

kapacitetsberäkningar, genom elnätssimuleringar. 

 

Elnätsbranschen kan komma att stå inför ett antal förändringar den närmsta tiden. En 

aktör, som kan komma att påverkas av en betydande installation av småskaliga 

solcellsanläggningar är förbundet Elinorr. Förbundet består av sexton lokala 

självständiga elnätsbolag som verkar i södra och mellersta Norrland. Elinorr är 

uppbyggt för att samarbeta kring strategiska frågor, en aktuell fråga berör hur införandet 

av mindre solcellsanläggningar kommer att påverka det enskilda elnätsföretaget i 

föreningen. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Examensarbetets syfte är att uppföra en potentialstudie över hur en betydande 

installation av småskaliga solcellsanläggningar kan komma att påverka elnätsföretagen 

inom Elinorr. Potentialen definieras genom de precisa frågeställningarna nedan. För att 

kunna uppfylla ovanstående syfte ska följande frågeställningar besvaras: 

 

 Vilka eller vilket stödsystem och ersättningsmodeller, skapar de största 
ekonomiska incitament för att installera solceller bland elkonsumenterna inom 

Elinorr? 

 Hur lång är återbetalningstiden för en elkonsument som väljer att installera 
solceller?    

 Vilka ersättningsmodeller för produktionsöverskott använder medlemsföretagen 

inom Elinorr? 

 Hur påverkas elnäten inom Elinorr av införandet av mindre solcellsanläggningar? 

1.3 Avgränsningar  
Studien undersöker enbart elnätets påverkan på distributionsnivå, vilket innebär de 

lokala elnäten med en spänningsnivå mellan 40 - 0,4 kV. Därtill kommer studien endast 

att omfatta mindre produktionsanläggningar som tillhör kategorin solceller och inga 

andra möjliga kraftslag för distribuerad elproduktion kommer att belysas. Studien 

kommer bara att belysa de mindre nätanslutna elproduktionsanläggningar, vilket 

kategoriseras som mikroproducenter. En definition av mikroproducent återfinns i 

bakgrundskapitlet.  Lagring av producerad el behandlas inte i studien. För att begränsa 

omfånget av studien kommer även ingående tekniska detaljer inom vissa avseende inte 

studeras på djupet. 

1.4 Disposition 
Nedan presenteras studien olika delar i kronologisk ordning: 

 

Inledning: Under detta avsnitt presenteras studiens kontext, genom de olika delarna  

bakgrund, syfte och frågeställningar, avgränsningar och slutligen studiens 

förutsättningar. 
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Metod: I detta stycke förklaras hur studiens olika huvuddelar är uppbyggda och 

genomförda. Huvuddelarna är indelade efter egna avsnitt där valen och ståndpunkter 

förklaras mer ingående. 

 

Bakgrund: I avsnittet får läsaren först en kort beskrivning om den svenska 

elmarknadens uppbyggnad, för att vidare kunna förstå studiens sammanhang. Därefter 

förklaras aktören Elinorr, följt av definitionen av en mindre elproducent, samt 

solcellssystemens uppbyggnad. I den avslutande delen av bakgrunden presenteras 

möjligheten för småskaliga solcellsanläggningar i Sverige och prisutvecklingen för 

nätanslutna solcellssystem. 

 

Teoretiskt ramverk: I kapitlet presenteras de teoretiska begrepp som är aktuella för 

studien. Inledningsvis beskrivs tillämpade aspekter gällande anslutning av 

solcellsanläggningar till elnätet. Den andra delen är av mer teoretisk karaktär, vilket 

berör ekvationer och samband för överföring av el.  

 

Kartläggning av stödsystem och ersättningsmodeller: Under detta avsnitt presenteras 

olika stödsystem och ersättningsmodeller för installation av solceller i Sverige. 

Kartläggningen kommer därefter att tillämpas på det följande avsnittet, vilket berör 

återbetalningstiden för nätanslutna solcellssystem. 

 

Kostnadskalkyl - nätanslutna solcellssystem: För att få en uppfattning om hur lång 

återbetalningstiden är för olika nätanslutna solcellssystem, presenteras en 

kostnadskalkyl under detta avsnitt. Beräkningarna utgår ifrån tidigare uppgifter i studien 

om prisutvecklingen och stödsystem.   

 

Elinorrs syn och påverkan av mikroproduktion: Under följande avsnitt presenteras 

medlemsföretagen inom Elinorrs syn och tankegångar för en ökad installation av 

småskaliga solcellsanläggningar. 

 

Elnätsimulering: För att få en uppfattning om hur olika distributionsnät inom Elinorr 

kan komma att påverkas av ökad installation av solceller, utförs olika elnätsimuleringar. 

Elnätsimuleringarna bygger på ”extrema” scenarier mellan produktion och konsumtion 

från ett antal mindre solcellanläggningar. 

 

Analys och slutsatser: Slutligen behandlar studien ett avslutade avsnitt som 

karakteriseras av en analyserande- och diskuterande del. Avslutningsvis sammanfattas 

studiens resultat och ett avsnitt gälade förslag på vidare studier presenteras. 

 

Appendix: Under detta avsnitt sammanställs studien olika bilagor. 
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras studiens tillvägagångssätt och utformning. Metoderna som 

används avspeglar rapportens framställning. Nedan presenteras de olika 

tillvägagångsätten.  

2.1 Tillvägagångssätt 
För att framställa studien har arbetet delats in i fyra huvudsakliga delar. Delarna består 

av en litteraturstudie av bakgrundskaraktär, en intervjuserie, en kostnadskalkyl för 

installation av solceller och en elnätsimulering över hur olika elnätstrukturer påverkas 

av omfattande installation av solceller. Studiens tillvägagångssätt utgår från syftet och 

frågeställningar. Genom detta upplägg bevaras frågeställningarna löpande genom 

studien. Detta formar en studie av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. 

2.2 Litteraturstudie 
För att få en uppfattning av det sammanhang som studiens innehåll kretsar kring, 

identifierades två huvuddelar. Den första delen är av mer bakgrundskaraktär, vilket 

beskriver elmarknadens uppbyggnad och definierar olika begrepp som berör mindre 

elproducenter. Den andra delen utgör en kartläggning angående det rådande läget för 

stödsystemen, för mindre solcellsanläggningar i Sverige. 

 

I en inledande del av litteraturstudien beskrivs elmarknadens uppbyggnad. Valet av 

huvudkälla föll dels på Svenska Kraftnät, eftersom beskrivningen bedömdes 

förhållandevis kortfattad, men ändå tillräckligt ingående för att förstå dess kontext. 

Materialet kompletterades genom rapporter från Elforsk, vilket är Svenska elföretagens 

forsknings- och utvecklingsaktiebolag. För att förstå Elinorrs roll på elmarknaden 

kontaktades dels berörda personer på Sundsvalls Elnät AB och därefter studerades 

föreningens hemsida. För att sätta sig in i de olika definitionerna av mindre 

elproducenter studerades lämpliga aktörer på elmarknaden, och för att få en inblick i 

uppbyggnaden av mindre solcellsanläggningar studerades olika leverantörers hemsidor.  

 

Den andra delen av litteraturstudien bestod av en kartläggning av stödsystemen och 

ersättningsmodeller för mindre solcellsanläggningar i Sverige. Syftet med 

kartläggningarna är att identifiera olika områden, vilket kan vara användbart för 

strukturen och innehållet i studiens kommande del. Därtill är syftet med litteraturstudien 

att huvudsakligen studera studiens första frågeställning. 

2.3 Intervjuserie 
Genom att börja studien med en litteraturstudie, gavs möjlighet till en bredare förståelse 

för det berörda ämnet, vilket i sin tur underlättade arbetet med studiens kommande 

delar. I den senare delen av litteraturstudien påbörjades ett arbete med att kontakta 

personer inom Elinorr som kunde vara av intresse att intervjua. Intervjuserie baseras till 

stor del på en kvalitativ studie. För att välja ut lämpliga respondenter inom 

elnätsbolagen i Elinorr, tog jag hjälp av min handledare på Sundsvall Elnät AB. Under 

intervjuerna rekommenderade intervjuobjekten i sin tur andra lämpliga personer inom 

Elinorr, som var av intresse att kontakta. Syftet med intervjuserien är huvudsakligen att 
studera studiens tredje och fjärde frågeställning.  
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För att berörda personer inom Elinorr skulle kunna besvara de ställda frågorna, som 

ansågs vara av komplex karaktär, bedömdes det därför att de berörda personerna måste 

var insatta i ämnet. En intervjumetod av semistrukturerade form ansågs lämpligast vara 

till hjälp när intervjuerna skulle genomföras. En semistrukturerad intervjumetod innebär 

att samma frågor ställs till alla informanter. Frågorna har öppna svarsmöjligheter, vilket 

ger personerna en likvärdig möjlighet att utrycka sin åsikt om samma frågor (Dalen, 

2008). Valet av en semistrukturerad metod var ett medvetet val, vilket skulle underlätta 

till en öppnare och mer objektiv diskussion. En semistrukturerad intervjuform innebär 

även att respondenterna ges möjligheten till naturliga följdfrågor. En kvalitativ metod 

medför även en rad olika nackdelar. En av nackdelarna består av att det samlas in 

mängder av överflödig information, vilket inte alla gånger understödjer syftet med 

studien. Efter varje intervju måste den stora mängden information behandlas och 

analyseras, vilket avser en tidskrävande del (Dalen, 2008).   

 

För att utföra en undersökning i form av semistrukturerade intervjuer, framställdes en 

intervjuguide. För att intervjuserien ska kunna bidra till att besvara studien syfte, var det 

av stor vikt att frågorna var av den karaktären, så att fylliga och ingående svar kunde 

återges. Se appendix C för intervjuguiden. 

 

Utöver den kvalitativa studien genomfördes en kvantitativ undersökning, där alla 

medlemmarna i Elinorr fick delta. Undersökningen ansågs vara ett komplement till den 

kvalitativa studien, eftersom kvantifierbara resultat eftersöktes. Undersökningen 

genomfördes via ett e-postbaserat frågeformulär till respondenterna. Se appendix D för 

den kvantitativa undersökningen. 

2.3.1 Val av intervjuobjekt 
Personerna som medverkade i intervjuserien identifierades genom ovanstående metod, 

vilken presenterades i det tidigare avsnittet. Samtliga respondenter arbetade uttryckligen 

med frågor som berörde studiens syfte. Kontakten till respondenterna togs via e-post, 

telefonsamtal eller muntligen på plats, och där studiens syfte sedan framfördes.  

 

De respondenter som medverkade i den kvalitativa intervjuserien presenteras i 

kronologisk ordning i tabell 1 nedan. I tabellen framgår det även vilket av 

medlemsföretagen respondenten tillhörde, samt om intervjun har genomförts via ett 

fysiskt möte, telefon eller e-postkonversation. 
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Tabell 1: Förteckning över de respondenter som medverkat i den kvalitativa 

intervjuserien. 

Respondent Position/Funktion Företag/Organisation Datum Intervjuform 

Thorsten Handler Energimarknadsingenjör, Bergs Tingslags 

Elektriska AB 

2013-01-30 Plats (Åsarna) 

Patrik Andersson Mätservicechef, Härnösand Energi & Miljö 

AB 

2013-02-07 Plats (Härnösand) 

Tommie Olsson Biträdande elnätchef, Härnösand Energi & 

Miljö 

2013-02-07 Plats (Härnösand) 

Jonas Höglund Driftavdelningen, Söderhamn Elnät AB 2013-02-07 E-postkonversation 

Lars-Erik Aspling Utvecklingsingenjör, Sundsvall Elnät AB 2013-02-15 Plats (Sundsvall) 

Emil Rehnstedt Utvecklingsingenjör, Gävle Energi AB 2013-02-18 Telefon 

Anders Söderberg Driftchef, Sundsvall Elnät AB 2013-02-18 Plats (Sundsvall) 

Joel Näsström Elingenjör, Övik Energi Nät AB 2013-02-20 E-postkonversation 

Göran Hamlund Inköpschef, Sundsvall Elnät AB 2013-02-21 Plats (Sundsvall) 

Victor Hansson Teknik & support, Sundsvall Elnät AB 2013-03-05 Plats (Sundsvall) 

Bosse Andréasson Elnätschef, Sundsvall Elnät AB 2013-03-31 Plats (Sundsvall) 

Hans-Gunnar 

Dernmar 

 

Kundtekniker, Jämtkraft AB 

 

2013-04-16 E-postkonversation 

2.3.2 Tillvägagångssätt 
Innan varje intervju fick respondenterna ta del av information gällande vad studien 

handlar om. Därtill fick respondenterna ta del av intervjuguiden i förväg. Detta var ett 

medvetet val att skicka material i förväg, vilket innebär att respondenterna fick 

möjlighet att förbereda. Denna metod kan skapa problem, eftersom respondenten 

kommer att inneha ett givet svar när intervjun genomförs (Dalen, 2008).  

 

I ett inledande skede vid varje intervju fick respondenten muntligen höra syftet med 

studien samt förutsättningarna för intervjun. Respondenterna informerades även om att 

rapporten inte skulle bli sekretessbelagd, samt att de fick ta del av resultatet. Några av 

intervjuerna var av mer allmän karaktär, medan andra var mer specifika. Detta berodde 

på att vissa respondenter var mer insatt i vissa karakteristiska delar. De specifika 

intervjuerna kan till största del kopplas till Sundsvall Elnät AB, eftersom 

examensarbetet utfördes i företagets lokaler. 

2.3.3 Efterarbete av intervjuserie 
Intervjuerna med de berörda personerna inom Elinorr spelades in när ett fysiskt möte 

eller ett telefonsamtal förekom, vid en e-postkonversation sparades dokumentationen. 

Efter varje intervju bestående av ett fysiskt möte eller ett telefonsamtal transkriberades 

informationen utifrån den inspelade ljudfilen. Detta innebar att inga minnesanteckningar 

behövde föras under själva intervjusituationen. Denna metod underlättar, så att 

påståenden kan återges helt korrekt, utan att det finns en risk för en egen tolkning 

(Dalen, 2008). Genom att inte föra minnesanteckningar under intervjuerna, bidrog det 

till att samtalen kändes avslappnade. Efter varje intervju sammanfattades diskussionen, 

med utgångspunkt från intervjuguiden och studiens syfte. 
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2.4 Kostnadskalkyl för installation av solceller 
Återbetalningstiden för en solcellanläggning är av betydelse för de ekonomiska 

incitamenten vid installation. Den tid det tar innan investeringen är lönsam skapar 

således ekonomiska incitament för elkonsumenter att välja installera solceller, vilket 

indirekt påverkar elnätsföretagen inom Elinorr.  

 

För att studera återbetalningstiden för olika solcellssystem utförs en kostnadskalkyl. 

Kalkylerna utgår från kompletta solcellssystem med olika produktionseffekter. Genom 

att studera olika solcellsleverantörers hemsidor, samt nationell och internationell 

prisstatistik, kunde en rimlig prisbild för utrustningen fastställas. För att få en 

uppfattning om installationskostnaderna kontaktades representanter från tillhörande 

leverantörsföretag. Genom att använda information från kartläggningen av stödsystem 

och ersättningsmodeller för solceller, kunde därefter kunskapen appliceras vid 

beräkningarna. 

 

Återbetalningstiden utgår från den totala installationskostnaden för de olika 

solcellssystemen. Beräkningarna utförs med hjälp av programverktyget Matlab. Syftet 

med kostnadskalkylen är huvudsakligen att studera studiens andra frågeställning. 

2.5 Elnätsimulering 
Elnätsföretagen inom Elinorr kan komma att stå inför ett antal utmaningar vid ökad 

installation av solceller, genom bland annat risk för kapacitetsproblem i 

distributionsnäten. För att studera hur ökad installation av solceller, under dramatiska 

förhållanden mellan produktion och konsumtion kan komma att påverka olika 

elnätstrukturer inom Elinorr, kommer en elnätsimulering utföras.  

 

Elnätsimuleringen utförs genom en så kallad lastflödesanalys, vilket är ett användbart 

verktyg som används för att möjliggör en bra driftsituation av befintliga system och vid 

expansion av olika elnät. Syftet med elnätsimuleringen är huvudsakligen att studera 

studiens fjärde frågeställning. 

 

Lastflödesanalysen utförs med simuleringsprogramvaran PowerWorld Simulator. 

PowerWorld Simulator är ett interaktivt simuleringsprogram för elkraftsystem. Metoden 

och teorin för lastflödesanalys, presenteras i kapitlet Teoretisk ramverk i studien.  
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3 Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras en bakgrund, vilket syftar till att ge en kontext till det 

sammanhanget som studiens innehåll kretsar kring. I följande avsnitt beskrivs i korta 

drag den svenska elmarknadens uppbyggnad, aktören Elinorr, följt av småskaliga 

solcellanläggningar och uppbyggnaden av solcellssystem. Avslutningsvis presenteras 

möjligheten för småskaliga solcellsanläggningar i Sverige. 

3.1 Elmarknaden i Sverige 
Den svenska elmarknaden består av ett flertal olika aktörer. Huvudaktörerna kan delas 

upp i följande kategorier, elanvändare, elhandelsföretag, elproducenter, elnätägare och 

systemansvarig. Figur 1 illustrerar de olika aktörernas roll i hela kedjan, för den svenska 

elmarknaden. 

 

Figur 1: Aktörerna på den svenska elmarknaden. Använd med tillstånd från Svenska 

Kraftnät (2013). 

3.1.1 Elanvändare 
Elanvändare kan bestå av allt från det individuella hushållet till storskaliga industrier 

som konsumerar el från elnätet. För att en elanvändare ska kunna köpa el via elbörsen 

Nord Pool Spot, är den förbunden till att inneha ett avtal med ett elhandelsföretag och 

ett elnätsföretag. I figur 1 illustreras sambandet, där det nedre flödet består av den 

fysiska transporten av el och det övre flödet tillhör de finansiella relationerna. (Svenska 

Kraftnät, 2013) 
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3.1.2 Elhandelsföretag 
År 1996 försvann monopolet på den svenska elmarknaden och därigenom blev 

marknaden avreglerad gällande elhandelverksamheten. Däremot är elnäten fortfarande 

ägda av monopolföretag, vilket regleras och övervakas av staten. Avregleringen innebar 

att elanvändarna fritt kunde välja mellan vilket elhandelsföretag den vill köpa sin el 

från. Ett elhandelsföretag är en aktör som har flera olika roller på elmarknaden, dels 

som elåterförsäljare och ibland även som balansansvarig. Genom balansansvaret har 

elhandelsföretaget ett ekonomiskt ansvar för att produktionen och förbrukningen av el 

alltid ska vara i balans inom företagets åtagande. För att ett elhandelsföretag ska kunna 

inneha ett balansansvar krävs det att företaget upprätthåller ett avtal med Svenska 

Kraftnät. Ett elhandelsföretag kan antingen köpa el från den nordiska elbörsen Nord 

Pool Spot eller direkt från en elproducent ute i landet. (Svenska Kraftnät, 2013) 

3.1.3 Elproducent 
En elproducent äger och förvaltar elproduktionsanläggningarna. Sveriges elproduktion 

består av en blandning av olika kraftslag. Vattenkraften motsvara cirka 45 procent av 

elproduktionen och står för den viktigaste reglerkraften i det svenska elnätet. Den andra 

betydande elproduktionen kommer från kärnkraften och kategoriseras inom baskraften, 

vilket också motsvara 45 procent av Sverige elproduktion. Utöver ovanstående 

kraftproduktion, produceras resterade andel genom vindkraft, kraftvärmeverk, 

kondenskraft, gasturbiner och solceller. Vindkraft och solceller kategoriseras som 

intermittent kraft, vilket innebär att kraften följer variationer i det lokala vädret. 

(Svenska Kraftnät, 2013) 

3.1.4 Elnätägare 
Distributionen av el till elanvändaren kan av praktiska och tekniska skäl endast skötas 

av ett enda företag som i sin tur har koncession där elanvändaren geografiskt är bosatt. 

Koncession innebär att företaget har rättighet och skyldighet att distribuera el inom 

koncessionsområdet. Elnätsföretaget äger och ansvarar för ledningar, kablar och annan 

övrig utrustning som behövs för att distribuera el till elanvändaren. Elnätsföretaget äger 

även elmätarna och ansvarar för att avläsningen sker vid rätt tidpunkt, underlag ligger 

därefter till grund för fakturering av den förbrukade elen. I Sverige består 

elnätsverksamheten av ungefär 170 stycken elnätsföretag med varierad storlek och 

fördelat över hela landet. Elöverföringen i de svenska elnäten klassificeras vanligtvis in 

genom tre olika spänningsnivåer nämligen, stamnät, regionnät och lokalnät, se tabell 2. 

 

Tabell 2: Klassificering av elnätsägare. (Svensk Kraftnät, 2013)   

Spänningsnivå Kategori Elnätägare 

220-400 kV Stamnät Svenska Kraftnät 

70-130 kV Regionnät Ett fåtal aktörer, så som Vattenfall, Fortum och E.ON 

0,4-40 kV Lokalnät Ett flertal aktörer, omkring 170 stycken 

 

Det svenska stamnätet transporterar el från stora elproducenter till regionnäten. Därtill 

transporterar regionnätet el till lokalnät, men även direkt till vissa stora förbrukare 

(industrier). Ett lokalnät transporterar el till hushåll, affärer, och mindre industrier inom 

ett visst geografiskt område. Elsystemet består således av transmissionsnät (stamnät), 

subtransmissionsnät (regionalnät) och distributionsnät (lokalnät). Elnätägarna klassas 

vanligtvis som stora förbrukare av el, eftersom de behöver täcka upp för de 

systemförluster som uppstår i deras egna system. Elnätägarna rapporterar därefter alltid 
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mätvärdena för förbrukning, elproduktion och närförluster till elhandelsföretagen samt 

till Svenska Kraftnät. (Engblom & Ueda, 2008) År 2009 kom en ny elmätarreform som 

innebar att alla elkonsumenter måste inneha en elmätare som kan avläsas varje månad, 

från tidigare årsavläsningen. År 2012 ändrades reglerna återigen, vilket innebar att efter 

den första oktober 2012 har elnätägarna en skyldighet att kunna erbjuda timvis 

elmätning till sina elkonsumenter. (Svenska Kraftnät, 2013) 

 

Elnäten med de olika spänningsnivåerna måste alltid vara beredda på att överför de 

effekter som krävs mellan och inom de olika nivåerna. Detta är något som kräver 

långsiktiga planeringar och kostsamma investeringar, eftersom elanvändningen i landet 

varierar kraftigt mellan årets veckor, månader och mellan olika år. Att underhålla ett 

elnät är tämligen en dyr verksamhet, vilket kräver goda ekonomiska resurser av 

verksamhetsutövaren. Olika stordriftsfördelar kan vara av avgörande karaktär för att en 

elnätsägare ska kunna bedriva verksamheten lönsam över en längre tid. (Engblom & 

Ueda, 2008) 

 

Utöver spänningsnivån skiljer sig även elnätstrukturerna åt mellan de olika elnäten. De 

finns tre huvudsakliga kopplingsstrukturer i svenska distributionsnät, 

dubbelkabelstruktur, slingstruktur och radiell struktur. Dessa kopplingsstrukturer 

kombineras vanligtvis i ett och samma distributionsnät. Kopplingsstrukturerna påverkar 

följaktligen elnätet redundansförmåga.  

 

Dubbelkabelsystem är vanligt förekommande i stora städer, systemet har även den 

högsta tillförlitligheten utav de nämnda strukturerna. Tillförlitligheten beror till stor del 

på att varje nätstation matas med två parallella kablar, därav namnet på systemet. När 

ett fel uppstår på en av de matande kablarna leds strömmen automatiskt över till den 

fungerande kabeln. Slingnätstruktur och olika varianter av denna elnätstruktur är den 

absolut vanligast förekommande i det svenska distributionsnätet. Ett slingnät utmärker 

sig av att alla nätstationer har möjlighet till reservmatning av el från antingen samma, 

alternativt en annan fördelningsstation. När inmatningen sker från två olika 

fördelningsstationer, kallas strukturen för strängnät. Ett elnät som har en radiell 

elnätstruktur är till skillnad mot de andra två elnätstrukturerna inte redundanta. Ett 

radiellt elnät är vanligt förekommande på landsbygden i Sverige. I ett radiellt nät finns 

det ingen möjlighet till reservinmatning, förutom genom anslutning av ett mobilt 

reservkraftverk. (Engblom & Ueda, 2008) 

 

Den största andelen av Svenska elkonsumenter är stationerade på landsbygd. Drygt 50 

procent av elkonsumenterna återfinns i landsbygd och cirka 24 procent påträffas i tätort, 

varav en stor andel återfinns i Stockholm. Resterande andel på en fjärdedel klassificeras 

som blandad bebyggelse. (Engblom & Ueda, 2008) 

 

Ett elnät kan även beskrivas som om det är ”starkt” eller ”svagt”, detta är däremot en 

subjektiv åsikt som kan vara svår att skildra. Ett svagt elnät kännetecknas vanligtvis 

genom färre kraft- eller nätstationer, långa ledningar, låg kortslutningseffekt och lägre 

spänningar än motsvarade ett starkt elnät. Ett svagt elnät återfinns oftast på 

landsbygden, medan ett starkt elnät påträffas vanligtvis i stadskärnor eller i tätorter. 

(Engblom & Ueda, 2008) 



 14 

3.1.5 Systemansvarig 
Svenska Kraftnät (SVK) är den största systemansvariga aktören i Sverige och går under 

företagsformen som ett statligt affärsverk. SVK driver och förvaltar stamnätet samt 

ansvarar för att upprätthålla frekvensen på 50 Hz i elnätet. Detta innebär att SVK ser till 

att elproduktion och elimport motsvarar elförbrukning och elexport i hela landet. 

(Engblom & Ueda, 2008) 

3.1.6 Elbörsen Nord Pool Spot 
Elspot klassas som en auktionsmarknad på den nordiska elbörsen Nord Pool Spot. 

Elspot behandlar de dagliga marknaderna för handel med el inom medlemsländerna 

Sverige, Norge Danmark Finland och Estland. Efter avregleringen i Sverige bestäms 

Elspot efter utbud och efterfrågan på råkraftmarknaden. Priserna på el sätts timme för 

timme ett dygn i förväg. Nord Pool Spot ägs av systemoperatörerna i Norge, Sverige, 

Finland och Danmark. Ungefär 80 procent av totala elen som produceras inom 

medlemsländerna går via auktionsmarknaden Elspot. (Nord Pool Spot, 2013) 

3.1.7 Energimarknadsinspektionen 
Energimarknadsinspektionen (EI) är den myndighet som utövar tillsyn över 

elnätsföretagen, enligt den svenska ellagen. Tillsynen omfattar bland annat skäligheten i 

nätföretagens avgifter, företagens leveranskvalitet samt koncessionsgivning (tillstånd) 

för elnäten. (Svenska Kraftnät, 2013) 

3.1.8 Elinorr 
Elinorr-förbundet är uppbyggt som en ekonomisk förening. Förbundet består av 16 

självständiga elnätsbolag på lokalnätsnivå i södra Norrland, där verksamheten är 

inriktad mot hållbar utveckling, se tabell 3. Uppkomsten av Elinorr startade omkring år 

2006 med utgångspunkt från Sundsvall Elnät AB, genom att företaget sökte samarbete 

med ett antal närliggande elnätbolag (Andréasson, 2013). Efter starten har storleken på 

föreningen ökat markant. Elnätbolagen har till syfte att samarbeta kring strategiska 

utvecklingsfrågor, rörande inköp och elnätsdrift. Elinorr-förbundet förklarar sitt syfte 

genom:  

 

”Att skapa förutsättningar för en långsiktig positiv utveckling för mindre och 

medelstora lokala elnätbolag i södra Norrland.” (Elinorr, 2013) 

 

I skrivande stund har Elinor cirka 245 000 elnätskonsumenter och cirka 2 500 mil elnät i 

södra och mellersta Norrland. Det innebär att förbundet är det fjärde största 

elnätsbolaget (räknat till kundantalet) i Sverige (Handler, 2013). Det finns en stor 

variation mellan storlek på bolagen i föreningen, de mindre företagen har omkring 500 

elnätskonsumenter, medan det största har 58 000 elnätskonsumenter. Några av 

medlemsföretagen är renodlade elnätsbolag, medan andra har övriga åtaganden utöver 

elnätsverksamheten. Detta är något som påverkar medlemmarnas elnätstrukturer. 

Elnätskaraktärerna mellan medlemmarna är i stor grad skiftande, från tätortsnät till 

mindre landsbygdsnät. 

 

Förbundet är formellt en ekonomisk förening, men kan enklast beskrivas som ett 

nätverk med ett gemensamt syfte enligt företrädarna. Organisationen finansieras via 

avgifter från medlemsföretagen i förbundet.  På grund av att elnätsverksamheten är en 

reglerad monopolmarknad som övervakas av EI, så finns det ingen konkurrenssituation 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
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som begränsar samarbetet mellan företagen i förbundet med den nuvarande 

företagsformen. (Elinorr, 2013) 

 

Tabell 3: Medlemmarna i Elinorr-förbundet. (Elinorr, 2013) 
AB Kramfors Energiverk Bergs Tingslags Elektriska AB Elektra Nät AB 

Gävle Energi AB Hamra Besparingsskog Hofors Elverk AB 

Härjeåns Nät AB Härnösand Elnät AB Jämtkraft Elnät AB 

Ljusdal Elnät AB Sandviken Energi Nät AB Sundsvall Elnät AB 

Söderhamn Elnät AB Åkab Nät och Skog AB Årsunda Kraft & 

Belysningsförening 

Österfärnebo El Ekonomisk 

förening  

Övik Energi Nät AB  

 

Tillägg: Under studiens gång har företaget AB Kramfors Energiverk blivit uppköpta av 

företaget E.ON, detta medför att de inte kan vara kvar i föreningen, enligt gällande 

stadgar. Det resulterar till att Elinorr numera har 16 stycken medlemsföretag, mot 

tidigare 17. 

3.2 Elpriset 
För svenska privatkonsumenter består elpriset av tre olika huvuddelar nämligen, 

energiskatt och avgifter, elnätsavgift och elhandelsavgift, se figur 2.  

Figur 2: En generell procentuppdelning för det totala elpriset för privatpersoner i 

Sverige. (Svenska Kraftnät, 2013) 

 

Elnätsavgiften kalls vanligtvis för elnätstariffen och är ett samlingsnamn för de 

kostnader och avgifter en elkonsument betalar till sitt elnätsföretag. I Sverige får 

elnätsföretagen själv bestämma elnätstariffen, utifrån angivna riktlinjer. Storleken på 

den individuella elnätstariffen för olika elnätsföretag fastslås därefter av EI. En 

elhandelsavgift betalas till ett specifikt elhandelsföretag, avgiften beror till stor del på 

hur mycket el konsumenten förbrukat. I elhandelsavgiften ingår anskaffningskostnaden 

för den el som elhandelsföretaget köper på Nord Pool Spot samt administrativa 

kostnader som elhandelsföretagen tar ut. Energiskatt och olika avgifter betalas till den 

svenska staten (Svenska Kraftnät, 2013). Det totala elpriset i Sverige varierar mellan 

olika år, beroende på ett flera olika parametrar. I figur 3 nedan visas prisutvecklingen på 

Elspot i Sverige under 10 år. 

 

 

42% 

39% 

19% 
Elhandelsavgift

Energiskatt och
avgifter

Elnätsavgift
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Figur 3: Det genomsnittliga svenska Elspotpriset mellan åren 2000-2010 i svenska 

kronor per MWh. (Nord Pool Spot, 2013)    

3.3 Smarta elnät 
För att de uppsatta klimatpolitiska målen för energiområdet ska kunna uppnås krävs en 

grundlig omställning av energisystemet i Sverige, med avseende på både produktion 

och förbrukning. För att denna omställning ska kunna genomföras effektivt behöver 

bland annat förändringar kopplade till elnätets olika funktioner vidareutvecklas. Denna 

utveckling har bidragit till att begreppet ”smarta elnät” eller ”intelligenta elnät”. 

Energimarknadsinspektionen har tagit fram följande definition: (Bollen & Fredriksson 

2010) 

 

”Intelligenta nät, eller smarta elnät, är samlingen av ny teknologi, funktionen och 

regelverk på elmarknaden, m.m. som på ett kostnadseffektivt sätt underlättar 

introduktionen och utnyttjandet av förnybar elproduktion, leder till minskad 

energiförbrukning, bidrar till effektreduktion vid effekttoppar samt skapar 

förutsättningar för aktivare elkunder.” (Bollen & Fredriksson 2010): 

 

Delarna inom energisystemet som berörs av det smarta elnätet är följande: (Bollen & 

Fredriksson 2010) 

 

 Anslutning av småskaliga förnybara energikällor 

 Effektivare styrning och reglering av komponenter och system för elgenerering 
och elnät 

 Anpassning av elnäten för att integrera energilagring 

 Teknik för att anpassa förbrukning efter tillgång på el  

 Smarta elmätare 

3.3.1 Smarta elmätare 
Enligt författarna till rapporten ”Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem” 

finns det i skrivande stund ingen allmänt accepterad definition för begreppet ”smarta 

elmätare”. Vanligtvis används en blandning av funktionaliteten hos själva mätaren och 

tjänsterna som möjliggörs av mätaren. En part som arbetar hårt med att definiera 
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funktionaliteten hos framtida elmätare och dessutom att ta fram en beskrivning av vilka 

funktioner en elmätare ska ha för att kallas smart mätare är EU-kommissionen. Två 

framställningar som är vanligt förekommande för smarta mätare är: (Bollen & 

Fredriksson 2010) 

 

 Avläsning av elförbrukning över korta intervall, i de flesta fall på timbasis eller 

kortare 

 Det pågår även diskussioner om avläsning i realtid 

 Tvåvägskommunikation mellan elkonsumenter och elnätsföretag och/eller 
elhandelsföretag 

 

Den första delen berör en utökning av mätfunktionen som ger möjlighet till mer 

avancerade marknadsstrukturer för nättariffer och elpris. Dessutom möjliggör det för 

elkonsumenter att ta del av olika systemtjänster. Genom att elkonsumenterna får 

tillgång till information om elförbrukning på timbasis eller kortare tidsintervaller, kan 

det möjliggöra stöd till energieffektivisering. Den andra delen berör kommunikationen 

mellan elkonsumenten och elnätsföretag, eller elhandelsföretag. Utökade 

kommunikationsfunktioner möjliggör informationsutbyte i realtid om elpris och/eller 

nättariff för elkonsumenterna. Dessutom möjliggör detta att elnätsföretagen och 

elhandelsföretagen bättre kan övervaka förbrukningen och produktionen. (Bollen & 

Fredriksson 2010) 

3.4 Definition av distribuerad elproduktion 
Distribuerad elproduktion kan kategoriseras in i två huvuddelar i Sverige, baserat på 

förhållandet mellan elanvändning och produktionen.  De två kategorierna är 

mikroproduktion och småskaligelproduktion. Mikroproduktion definieras som en 

elproduktionsanläggning med högst 63 A som huvudsäkring och 43,5 kW som högsta 

inmatningseffekt, samt att inmatningen till elnätet inte får överstiga uttaget från elnätet 

under ett år. (MIKRO, 2011). En mikroproducent ansluter sin anläggning till det lokala 

distributionsnätet på 230/400 V, vilket medför att en den kan klassas som en del av det 
smarta elnätet. En mikroproducent behöver starta ett separat abonnemang för att få 

betalt för överskottsproduktionen, utöver det befintliga uttagsabonnemanget. För att 

mikroproducenten ska kunna använda ett inmatningsabonnemang, måste en anpassad 

elmätare vara installerad som klarar av att mäta förbrukningen och produktionen i båda 

riktningarna (Hamlund, 2013). 

 

Sundsvall Elnät AB definierar en småskalig elproducent som en aktör, vilket har ett 

elöverskott som överstiger uttaget från elnätet under ett år. En småskalig elproducent 

har till skillnad mot en mikroproducent ett säljande syfte. Elproduktionsanläggningen 

kan uppgå till en effekt om 1 500 kW. Till skillnad mot en mikroproducent krävs det att 

en småskalig elproducent har två separata elmätare, en för konsumtionen och ytterligare 

en för produktionen. En småskalig elproducent behöver således ett separat säljavtal 

kopplat till produktionsmätaren om försäljning av överskottsproduktion, till ett 

elhandelsföretag. (Hamlund, 2013) 

3.5 Solceller 
Solcellsteknik (photovoltaics) är en teknik och går under benämningen för 

förnyelsebara energikällor som berör direkt omvandling av solljus (flöde av fotoner) 

till elektrisk energi (flöde av elektroner). Solcellstekniken används genom så 
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kallade solceller, där kiselsolceller tillhör den kategori som är vanligast på marknaden 

idag. Solcellerna består av en eller flera kiselbitar och fungerar som en typ av fotodiod, 

en fotodiod är grund och botten en helt vanlig diod. Solcellen består av två skikt, 

nämligen ett P-skikt och N-skikt. Det vanligaste ämnet i solcellen är kisel, vilket har 

fyra valenselektroner. För att möjliggöra energiprocessen är N-skiktet dopat med ett 

ämne med fem valenselektroner, exempelvis fosfor. Därtill är P-skiktet är dopat med ett 

ämne med tre valenselektroner, exempelvis bor. Således ”saknas” det elektroner i P-

skiktet, medan det uppstår ”extra” elektroner i N-skiktet. Detta medför till att 

elektronkoncentrationerna är olika på de skilda sidorna om kontaktskiktet. Genom den 

skilda elektronkoncentrationen leder diffusion till att elektroner i N-skiktet ”vandrar” 

över till P-skiktet. Effekten avser att det N-dopade skiktet blir positivt laddat och det P-

dopade skiktet blir negativt laddat, däremellan bildas ett elektriskt fält. (Markvart, 2000) 

 

När fotoner absorberas ger de ifrån sig sin energi till elektronerna. Om fotonerna har 

tillräcklig med energi kommer elektronerna att excitera och därmed röra sig fritt. När 

elektronerna når det elektriska fältet mellan skikten transporteras de till det positivt 

laddade N-skiktet och därigenom skapas en elektisk krets. Varje enskild solcell 

genererar en låg elektrisk likspänning på omkring 0,5 – 1 V. För att kunna uppnå en 

önskad spänning- och ström nivå seriekopplas solcellerna till en solcellmodul. En 

solcellsmodul består vanligtvis av 60 eller 72 stycken solceller och genererar effekter 

mellan 190 – 310 W. (Markvart, 2000) 

3.5.1 Tre kategorier av kiselbaserade solceller 
Det tre vanligaste typerna av kiselbaserade solceller är monokristallina-, polykristallina- 

och amorfasolceller. Polykristallina solceller är uppbyggda med block av flera kristaller, 

därav namnet poly som betyder flera. Solcellen är till sin färg spräckligt blå och har en 

vanligt förekommande verkningsgrad på cirka 15 procent. Poly har lägst pris räknat i 

kronor per Watt, på grund av den enklare tillverkningsprocessen. Polykristallina tillhör 

även de vanligast förekommande panelerna. (Markvart, 2000) 

 

Monokristallina solceller är den äldsta solcellsteknik och mest effektiva. De består av 

tunna skivor från enkristall kiselblock. De effektivaste monosolcellerna har några 

procent högre verkningsgrad än motsvarande polykristallina. Färgen för en 

monokristallin solcell är jämn blå-svart. Tillverkningsprocessen är mer komplicerad än 

polykristallina, varför priset är något högre. Monokristallina har fördelen av att de 

alstrar energin bättre än motsvarande polykristallina, vid sämre ljusförhållanden. 

(Markvart, 2000) 

 

Amorfasolceller även kallade tunnfilmsceller, består av ett tunt skikt av kisel som är 

pålagt på ett bakskikt av metall, glas eller plast. Amorfasolceller har fördelen att de kan 

tillverkas flexibla och något böjbara. Till nackdelar hör den låga verkningsgraden i 

jämförelse mot de andra två solcellstyperna. (Markvart, 2000) 

 

Verkningsgraden för dagens bästa kiselbaserade solceller är i storleksordningen 20 

procent och de bästa växelriktarna från ledande tillverkare har en verkningsgrad mellan 

96-97 procent. En verkningsgrad på 20 procent innebär att den andelen av solenergi 

som når solcellen omvandlas till el. Kommersiella och vanligt förekommande 

solcellsmoduler har idag en verkningsgrad på cirka 15 procent. (SolEl-Programmet, 

2013b) 
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3.5.2 CIGS-solceller 
Som tidigare nämnts är kiselsolceller den typ av solceller som är vanligast på 

marknaden idag. Dock går utvecklingen snabbt framåt mot andra material, några 

exempel på olika nya typer av solceller som utvecklas i Sverige med stöd av 

Energimyndigheten är, CIGS, färgsensibiliserade solceller och organiska solceller. 

(Energimyndigheten, 2013c) 

 
CIGS är liksom kisel ett halvledarmaterial bestående av en blandning av grundämnena 

koppar (Cu), indium (In), gallium (Ga) och selen (Se). Det ljusabsorberande siktet 

bestående av några mikrometer tunn film placeras på en glas- eller stålyta. Det medför 

att CIGS tillhör kategori som kallas för tunnfilmssolceller. På grund av att cellernas 

tunna sikt är materialåtgången vid tillverkningen mindre, än motsvarande kristallin 

kiselsolcell. I skrivande stund är inte CIGS-solceller lika effektiva som de kristallina 

kiselsolcellerna på att omvandla solljus till el, däremot förväntas tillverkningskostnaden 

varar betydligt mindre i jämförelse. (Energimyndigheten, 2013c) 

3.6 Solcellssystem 
Det finns två huvudtyper av solcellssystem, system som är anslutna till elnätet och 

fristående (icke nätanslutna) system med tillhörande batterier. Denna studie kommer att 

fokusera på de nätanslutna solcellssystemen. För att kunna ansluta ett nätanslutet system 

till fastighetens elnät och till det lokala elnätet, behövs ett antal olika komponenter. 

Detta eftersom den enskilda solcellsmodulen levererar likström (DC) och 

elkonsumentens system bygger på växelström (AC). Nedan förklaras upplägget om hur 

ett nätanslutet solcellssystem fungerar. 

3.6.1 Nätanslutet solcellssystem 
För att installera solcellsmoduler behövs det normalt inte bygglov när solcellerna ska 

placeras tätt mot taket på en- och tvåbostadshus. Om modulerna monteras på 

byggnader, så att byggnadens fasad väsentligen förändras kan bygglov krävas. Bygglov 

krävs även om solceller installeras på ställningar intill fastigheten. Dock finns det 

utrymme för tolkningar i plan- och bygglagen, därav är det av stor vikt att kontakta 

respektive kommun där anläggningen ska installeras. (Baltic Energy, 2013) 

 

I ett nätanslutet solcellssystem seriekopplas solcellsmodulerna i rader av så kallade 

strängar. I figur 4 illustreras ett nätanslutet system med tre solcellsmoduler (1) som är 

anslutna med en likspänningsledning till en växelriktare (2). Växelriktaren omvandlar 

likspänning till 230V växelspänning. Från växelriktaren kopplas en 

växelspänningskabel till fastighetens elcentral (3) som i sin tur fördelar ut elen till 

byggnaden (4). Huvudelmätaren (5) registrerar inmatad- och utmatad el. Inmatningen 

från solcellssystemet sker genom enfas till elcentralen och huvudelmätaren. (Bixia, 

2013) 
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Figur 4: Modell över uppbyggnaden ett nätanslutet solcellssystem. Använd med 

tillstånd från Bixia (2013). 

 

Det bör även tilläggas att det finns solcellssystem, där inmatningen sker genom trefas. 

Det är vanligare vid anslutning av större solcellssystem. Utöver illustrationen ovan som 

är ett system baserat på en växelriktare, finns det även system där varje solcellsmodul är 

integrerad med en egen växelriktare. I ett sådant system placeras växelriktarna bakom 

varje enskild solcellsmodul, därigenom levererar varje enskild solcellsmodul 

växelspänning. 

 

I en studie från Elforsk SolEl-program ”Konsekvenser av avräkningsperiodens längd 

vid nettodebitering av solel” beräknades en potential utnyttjande av takyta med en 

solcellsanläggning på 63 A som huvudsäkring och 43,5 kW som toppeffekt samt med 

en 13,9 procentig modulverkningsgrad. Resultatet visade med ovanstående parametrar 

(maximalt utnyttjandet för definitionen av en mikroproducent) att solcellsmodulernas 

totala area blir 313 m
2
. (Molin et al., 2010) 

3.7 Möjligheter för småskalig solel 
I Sverige finns en mycket stor men ännu nästan helt outnyttjad resurs för elproduktion i 

form av solenergi. Historiskt sett har solceller varit dyra och har i stor utsträckning 

använts på platser som inte har tillgång till ett distribuerat elnät. Exempel på sådana 

platser är fyrar, satelliter och fritidshus. Under tidigare år har den svenska 

solcellsmarknaden nästan uteslutande bestått av icke-nätanslutna system för fritidshus. 

Sedan introduktionen av det första stödsystemet år 2005 har mängden nätanslutna 

solceller i Sverige vuxit markant. Den installerade effekten för solceller i Sverige ökade 
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avsevärt under år 2010. Det var speciellt antalet nätanslutna system som ökade avsevärt, 

på grund av stödsystemen och de förbättrade reglerna för nätinkoppling. (Lindahl, 2012)  

 

Det internationella energiorganet IEA uppskattade år 2002 att potentialen i Sverige var 

på 27 TWh per år, vid utnyttjande av ytor med minst 80 procent av maximal 

solinstrålning. Den totala elanvändningen i Sverige var år 2011 139,3 TWh 

(Energivärlden, 2012). En potential på 27 TWh från solcellsanläggningar skulle 

teoretiskt motsvara 19 procent av landets elbehov. 

 

Under åren 2012 och 2011 tillhörde solceller den största kategorin gällande 

nyinstallationer för elproduktion inom EU. 16,75 GW solceller installerades i EU under 

2012, vilket motsvarar 38 procent av den nyinstallerade effekten för elproduktion. 

Vindkraft kom på andra plats med 27 procent och naturgas på en tredje plats med 24 

procent. (EWEA, 2013) Det bör tillägas att den installerade effekten generar olika 

mycket energi, beroende på kraftslag och geografiskt område. Även om kol, kärnkraft 

och olja avsedd för elproduktion har minskat i installerad effekt sedan år 2000, tillhör 

kol det kraftslag som har störst installerad effekt för elproduktion i EU (EWEA, 2013). 

 

Totalt installerades 8,1 MW solceller i Sverige under 2012, varav 0,8 MW var 

fristående system och 7,3 MW nätanslutna system, se figur 5. Det är nästintill en 

dubbling av 2011 års installationseffekt på 4,3 MW. Det innebär att den kumulativa 

solcellseffekten i Sverige vid årsskiftet 2012/2013 uppgick till 23,8 MW. Den växande 

andelen kan kopplas till att priset i Sverige för både moduler och kompletta 

nyckelfärdiga system, mer än halverades under 2011 och 2012. Trots att 

installationstakten ökade dramatiskt under 2012, är den svenska marknaden fortfarande 

mycket liten och solcellselen utgör en försumbart liten del av den totala elproduktionen 

i landet. (Lindahl, 2012) 

 

Figur 5: Installerad solcellseffekt i Sverige. Använd med tillstånd från Johan Lindahl 
(2013). 

 

Världsmarknaden för modulproducenter för solceller är otroligt hård. Detta har skördad 

många offer bland modulproducenter, så även i Sverige. I slutet av 2012 fanns det bara 
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en modulproducent kvar i Sverige, nämligen SweModule. Resterande producenter hade 

antingen tvingast i konkurs eller mer kontrollerat stängts ned. Dock går det att 

konstatera att Sverige fortfarande med råge är en nettoexportör av solcellsmoduler. 

(Lindahl, 2012) 

 

Under hösten 2012 påbörjade tidskriften Ny Teknik en kartläggning över privatpersoner 

som producerar sin egen el. Den 26 november 2012 rapporterade tidskriften att 519 

privatpersoner hade rapporterat in att de producerar sin egen el. Statistiken visade att 

468 privatpersoner hade solceller, 72 stycken hade vindkraftverk och 44 stycken hade 

en annan elproduktion (vanligtvis en vattenkraftturbin). Några av privatpersonerna hade 

både solceller och vindsnurra, vilket förklarar att summan av antalet solceller och 

vindkraftverk är större än det totala antalet. Därtill rapporterade 71 procent av 

mikroproducenterna att de matade ut elöverskottet på elnätet. (NyTeknik, 2012a) 

3.7.1 Maximal produktion 
För att uppnå maximal solinstrålning under hela året i Sverige, ska modulerna monteras 

med en lutning på cirka 45 grader mot söder. Däremot om behovet av solinstrålning är 

som störst under sommarhalvåret, kan vinkeln minskas till 10-20 grader. Är behovet av 

solinstrålning som störst under vinterhalvåret ska vinkeln däremot ökas till 70-80 

grader. Den maximala solinstrålningen för en yta med optimal lutning i Sverige är på 

cirka 1000 kWh/m
2
 per år, se appendix A för en mer detaljerad beskrivning. Om 

exempelvis ett solcellssystem har en verkningsgrad på 15 procent och solinstrålningen 

är på 1000 kWh/m
2
, innebär detta att en kvadratmeter solceller ger 150 W el. Det i sin 

tur innebär att det behövs 6,7 m
2
 solceller för att få 1000 W. I jämförelse mot 

Saharaöknen i Afrika är den maximala solinstrålningen för en yta med optimal lutning 

cirka 2500 kWh/m
2
 per år. Det resulterar till en skillnad på 2,5 gånger mellan öknen i 

Sahara och stora delar av Sverige. (Zimmermann, 2012) 

3.7.2 Reglerkraft för solceller 
Genom den intermittenta elproduktionen solceller tillför, är ett vanligt förekommande 

argument att mer solel i vår elproduktion leder till ett större behov av reglerkraft. 

Lennart Söder professor vid KTH, publicerade en rapport 2012 ”På väg mot en 

elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige: En studie om behovet av 

reglerkraft.” som behandlar detta område. Söder (2012) konstaterar i den första 

upplagan där 10 TWh solkraft studeras, att en mycket större andel variabel förnybar 

kraft inte dramatiskt påverkar behovet av reglerkraft jämfört mot dagens situation. Det 

vill säga kraftsystemets förmåga att följa med nettoförbrukningen från timme till timme. 

Söder (2012) menar att Sverige kan installera vindkraft och solceller motsvarande 38 

procent av elanvändning, utan någon drastisk ökning behövs för gällande 

reglerkraftbehovet. Ett intressant faktum i sammanhanget är att vindkraft och solceller 

kan kompletterar varandra i viss utsträckning, eftersom olika studier visar att det blåser 

mera på vintern och är soligare på sommaren. (Söder, 2012) 

3.7.3 Ökad solinstrålning i Sverige 
Gränsen på hur mycket solenergi som kan fångas upp bestäms till stor del av den 

aktuella breddgraden, årstiden, tiden på dygnet samt ljusstrålarnas våglängd. I Sverige 

är solinstrålningen som störst mellan mars och oktober. Enligt SMHI:s mätningar i 

Sverige varierar solinstrålningen med ±10 procent mellan olika år (SMHI, 2011). 

Solcellsmodulens verkningsgrad påverkas även av temperaturen, för kiselbaserade 
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moduler motsvarar effekten ungefär -0,45/°C. Modulernas märkeffekt är angiven vid en 

solcelltemperatur på 25°C, om exempelvis celltemperaturen är 40°C blir effekten 6,75 

procent lägre än märkeffekten vid en solinstrålning på 1000 W/m2. (NREL, 2011)  

 

En bit in på 1980-talet och fram till cirka år 2005 har den årliga globala solinstrålningen 

ökat med drygt 5 procent i Sverige, se figur 6. Liknande tendens har också förekommit i 

stora delar av Europa. Mätningarna i Sverige är baserade från åtta stationer nämligen i 

Kiruna, Luleå, Umeå, Östersund, Karlstad, Stockholm, Visby och Lund. De två 

viktigaste faktorerna som påverkar global solinstrålning är solhöjd och molnighet. 

Förändringar i solhöjd ger de stora regelbundna variationerna över ett år, medan 

varierad molnighet ger skillnader i års- och månadsvärden mellan olika år. När 

molnigheten minskar som i sin tur leder till att den globala solinstrålningen ökar, 

minskar i stället den inkommande långvågsstrålningen och tvärtom. Genom att bara 

studera den globala solinstrålningen, går det inte att säga hur det totala positiva bidraget 

till strålningsbalansen vid markytan påverkats. Den ökade solinstrålningen i Sverige kan 

innebära att det idag behövs 5 procent mindre yta för att producera el genom solceller 

(med samma modulverkningsgrad), i jämförelse mot 25 år tillbaka i tiden. (SMHI, 

2011) 

 

 
Figur 6: Ackumulerad årsvis global solinstrålning, från åtta mätstationer i Sverige. 

(SMHI, 2013) 

3.8 Prisutveckling för solceller 
I Sverige bestäms priserna för nätanslutna solcellssystem huvudsakligen av två faktorer, 

nämligen utifrån världsmarknadspriset och efterfrågan. En hög efterfrågan i Sverige 

medför att leverantörerna kan beställa större order på moduler och andra 

systemkomponenter, vilket blir positivt för prisutvecklingen. Priset för solceller har 

mellan år 2000 och 2012 sjunkit kraftigt till följd av ovan nämnda faktorerna. I takt med 

prisnedgången har världsmarknaden vuxit kraftigt, med i snitt cirka 40 procent sedan år 

2000. Det medförde att i slutet av 2011 fanns det cirka 64 GW solcellskapacitet 

installerat i världen. Av den installerade solcellskapaciteten ingick cirka 98 procent av 

systemen inom kategorin för nätanslutna system. (IEA-PVPS, 2012) 
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En person som är insatt i prisutveckling för solceller i Sverige är Johan Lindahl, 

doktorand vid Uppsala Universitet. Lindahl deltar som svensk representant i IEA-PVPS 

”Task 1, Exchange and dissemination of information on photovotaic power systems”. 

Studien är finansierad av Energimyndigheten och Lindahl ansvarar för att ta fram 

uppgifter om solcellsmarknaden i Sverige. Genom att tillfråga olika svenska 

leverantörer om nyckelfärdiga solcellsanläggningar har ett årligt prisindex framtagits, se 

figur 7. I Sverige var medelpriset i slutet av 2012 på 27 500 kr/kW inklusive moms, 

med ett prisspann på 17 500 – 37 500 kr, för ett takmonterat nyckelfärdigt 

solcellssystem på 1 – 5 kW. För takmonterade system på kommersiella byggnader var 

medelpriset 20 000 kr/kW inklusive moms, med ett prisspann på 13 750 kr – 27 500 

kr/kW. Utvecklingen visar också på att prisspannet har sjunkit dramatiskt de senaste tre 

åren. (Lindahl, 2013) 

 Figur 7: Prisutvecklingen för solcellssystem sålda i Sverige. Använd med tillstånd från 

Johan Lindahl (2013).  

  

Den svenska prisutvecklingen kan jämföras med medelpriserna i Tyskland som är 

världens ledande land inom solenergi. Medelpriserna är cirka 17 600 kr/kW inklusive 

tysk moms på 19 procent och vid en kurs av 8,40 kr/Euro. Det tyska medelpriset avser 

bara anläggningen och inte installationskostnaderna, vilket ingår i det svenska 

medelpriset. Priset är beräknat utifrån den tyska branschorganisationen Bundesverband 

Solarwirtschafts (BSW) statistik för nyckelfärdiga solcellsanläggningar på maximalt 10 

kW. Tyskland tillhör det land som har mest installerad effekt solceller i världen. De 

tyska systempriserna har minskat i jämförelse med föregående kvartal, under 24 av de 

25 senaste kvartalen, se figur 8. (BSW Solar, 2013) 
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Figur 8: Prisutveckling för nyckelfärdiga solcellssystem i Tyskland, på maximalt 10 kW. 

(BSW Solar, 2013) 

 

Den dramatiska prisutvecklingen för solceller kan till stor del härledas till ett land, 

nämligen Kina. År 2009 tog Kina steget förbi Danmark, Tyskland, Spanien samt USA 

och blev världens största tillverkare av solceller. Under 2012 exporterade Kina 

solcellsmoduler, solceller och kiselskivor för solceller till ett värde av cirka 200 

miljarder kronor. Prisraset har lett till förödande konsekvenser för tillverkare både i 

Europa och USA. EU-ProSun är en nytillträdd organisation bestående av 20 av de 

största solcellsbolagen i Europa. Enligt organisationen visar den senaste statistiken att 

ett stort solcellsbolag går i konkurs vare månad. Under sommaren 2012 kontaktade EU-

ProSun EU-kommissionen och menade att de kinesiska företagen är subventionerade av 

staten och därav dumpar de priserna. Under 2012 inledde EU-kommissionen en 

granskning som är den hittills största fallet av anti-dumping i världen. Utredningen är 

ännu inte avslutad i skrivande stund. I maj 2012 beslutade även myndigheterna i USA 

om särskilda avgifter på kinesiska solceller. (PV Magazine, 2013) 

 

Enligt en ny reglering från EU måste alla kiselbaserade solcellsmoduler med ursprung i 

Kina, från och med 6 mars 2013 registreras vid varje lands tull. Tunnfilmsmoduler är 

undantagna från denna registrering. Den nya regleringen skulle kunna innebära att en 

retroaktiv tullavgift på kinesiska moduler kan tas ut i efterhand. Regleringen skulle även 

kunna medföra att kinesiska solcellsmoduler får ett högre pris inom EU. Detta skulle i 

sin tur kunna förbättra konkurrenssituationen för europeiska kiselbaserade modulerna 

och moduler tillverkade med andra teknologier. (EU, 2013)  
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4 Teoretiskt ramverk 
Under detta kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk, där den första delen berör 

tillämpade aspekter gällande anslutning av solcellsanläggningar.  Den andra delen är av 

mer teoretisk karaktär, vilken belyser ekvationer och samband för överföring av el.  

 

En grundläggande del av en mikroproduktionsanläggning utgörs av den del där 

anläggningen ansluts till elnätsföretaget distributionsnät. Anslutningen och 

mätsystemets utförande, samt rutiner för anmälan och idrifttagning är viktiga faktorer 

för rationell och säker anslutning av en solcellsanläggning, enligt föreskriften 

”Anslutning av mindre produktionsanläggningar” (AMP, 2011), framtagen av Svensk 

Energi. 

 

Det teoretiska ramverket används ur flera olika aspekter, genom de resterande delarna 

av studien. Teorin ligger dels till grund för att förstå studiens kommande delar. 

Dessutom tillämpas teorierna både vid den kvalitativa intervjuserien och vid 

elnätsimuleringen. Det teoretiska ramverket används således i huvudsak för att besvara 

studiens fjärde frågeställning. 

4.1 Anslutning av mikroproduktionsanläggning 
Placeringen av olika mikroproduktionsanläggningar styrs vanligtvis av helt andra 

faktorer, än lämpligheten att ansluta dem till ett befintligt distributionsnät. Vid alla 

förändringar av distributionsnätets användning, genom bland annat anslutningar av 

mikroproduktionsanläggningar, måste elnätsföretaget införskaffa sig information om 

anläggningar. Informationen kan leda till att förstärkningsåtgärder måste utföras i 

distributionsnätet, för att elnätsföretaget ska kunna upprätthålla en god elkvalité. Detta 

avser inte bara elnätsföretagen på distributionsnivå, utan berör samtliga elnätsföretag i 

kedjan från anslutningspunkten upp till det svenska stamnätet. Vid behov förstärks 

elnäten med avseende på: (AMP, 2011) 

 

 Felströmsnivåer: Samtliga komponenter i kraftsystemet måste kunna tåla de 
felströmmar som de kan utsättas för. 

 Belastningsströmmar: Motsvarande gäller för belastningsströmmar, komponenter 

i kraftsystemet måste kunna tåla dem. 

 Förluster: Överföringsförluster i elnätet ska påföras elnätskonsumenterna på ett 
rättvist sätt. 

 Spänningsreglering: Inmatning av effekt från exempelvis en mikroproducent kan 
påverka överföringsförlusterna i elnätet och därmed spänningen i andra 

anslutningspunkter. 

 Brus: Brus i elnätet kan exempelvis bestå av övertoner, mellantoner och 

osymmetrier. Mikroproduktionsanläggningens möjliga bidrag till brus måste 

hållas inom vissa gränser. 

 Felbortkoppling: Föreskriftsenlig felbortkoppling av bland annat kortslutningar 
måste upprätthållas. Respektive elnätsföretag ansvarar för det egna nätet, medan 

mikroproducenten ansvarar för felbortkoppling för sin anläggning. 

 

En mer ingående beskrivning av ovanstående delar presenteras kommande avsnitt. På 

grund av studiens omfattning kommer alla delarna inte studeras lika ingående. 
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4.2 Ellagen  
Elnätsföretagets och mikroproducentens rättigheter och skyldigheter regleras i den 

allmänna ellagen. Ellagen är den mest grundläggande och minst detaljerade delen av det 

regelverk som styr anslutning och drift av mikroproduktionsanläggningar. Lagarna 

ändras sällan och de ligger till grund för mer detaljerade regler. En del av ellagen berör  

ersättning vid inmatning av el, nämligen 3 kap, 15 § (2002:121). (AMP, 2011) 

 

”Innehavare av en produktionsanläggning har rätt till ersättning av den 

nätkoncessionshavare till vars ledningsnät anläggningen är ansluten. Ersättningen ska 

motsvara: Värdet av den minskning av energiförluster som inmatningen av el från 

anläggningen medför i nätkoncessionshavarens ledningsnät, och värdet av den 

reduktion av nätkoncessionshavarens avgifter för att ha sitt ledningsnät anslutet till en 

annan nätkoncessionshavares ledningsnät som blir möjlig genom att anläggningen är 

ansluten till ledningsnätet.”(AMP, 2011) 

 

Nivån på ersättningen varierar mellan olika elnätsföretag, spannet rör sig vanligtvis 

mellan 3 till 6 öre/kWh. (Handler, 2013) 

 

För att elnätsföretagen ska kunna uppfylla de regelverk och lagar gällande allmänna 

termer om säkerhet för människors liv och hälsa, skydd för naturen, produktansvar och 

leveranskvalitet, har ett stort antal standarder utarbetats. Leveranskvalitet berör bland 

annat att elnätsföretagen, på kort och på lång sikt, ska kunna uppfylla elkvalitetskraven i 

tillämpliga standarder till anslutna mikroproducenter. Standarder och branschpraxis 

anses beskriva den rådande samsyn om hur elnätsföretagen uppfyller krav i lagar och 

förordningar. (MIKRO, 2011) 

4.3 Elkvalité 
Elkvalité är ett samlingsbegrepp för en störningsfri elleverans till konsumenterna. 

Elkvalitén från en mikroproduktionsanläggning beror till stora delar på samverkan 

mellan anläggningen och det tillhörande distributionsnätet, det vill säga både 

anläggningens och elnätets elektriska egenskaper.  För att upprätthålla en god elkvalité, 

vid dimensionering av distributionsnät, är det nödvändigt att studera 

mikroproduktionsanläggningarna med av avseende på långsamma- och dynamiska 

spänningsvariationer. Det är även viktigt att studera ovanstående delar utifrån 

kortslutningseffekt och kortslutningsvinkel. Elnätsföretagens uppgift är bland annat att 

säkerställa att spänningsvariationerna går inom givna ramar. En standard som berör 

elkvalité i distributionsnät, är SS-EN 50160 ”Spänningens egenskaper i elnät för 

allmän distribution”. 

4.3.1 SS-EN 50160 
Standarden 50160 definierar, beskriver och specificerar huvudegenskaperna hos 

spänningen i en elnätanvändares anslutningspunkt i ett allmänt distributionsnät för låg- 

och mellanspänning under normala driftförhållanden. Standardens syfte är att definiera 

och beskriva egenskaperna hos matningsspänningen angående frekvens, storlek, 

kurvform och symmetri. Den nominella frekvensen hos matningsspänningen ska vara 

50 Hz i elnätet. Standarden anger att frekvensen får variera mellan ± 1 procent (49,5 

Hz-50,5 Hz) under 99,5 procent av ett år och + 4/-6 procent (47 Hz-52 Hz) under 100 

procent av tiden. Frekvensen i elnätet regleras genom att antingen sänka alternativt höja 
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inmatningen. En höjning av elinmatningen höjer frekvensen, alternativt det motsatta 

förhållandet gäller. (SS-EN 50160, 2011) 

 

Enligt standarden innebär långsamma spänningsvariationer att effektivvärdet ska ligga 

inom intervallet ±10 procent och mätt som 10-minuters medelvärde. Detta motsvarar 

det förväntade variationsområdet för driftspänningen, vilket innebär den spänning som 

existerar i det verkliga elnätet. Vid planering av elnät och beräkning av spänningsfall 

måste nätägaren använda ett snävare område anser standarden, vilket motsvarar +6/-10 

procent som i sin tur innebär 207-244 V i distributionsnätet. Snabba spänningsändringar 

uppstår av regelbundet återkommande spänningsvariationer och förorsakar flicker, 

vilket innebär ”Visuellt intryck av instabilitet orsakat av ljusintryck som varierar 

intensitetsmässigt eller spektralt över tiden”. (SS-EN 50160, 2011) 

   

Vanliga störningskällor som ger upphov till spänningsdippar är exempelvis åska, jordfel 

och kortslutningar. I samband med en spänningsdipp uppstår ett energiunderskott i 

elnätet, som i sin tur påverkar elektronisk utrustning. Vanligt förekommande 

störningskällor till spänningshöjningar är exempelvis inkoppling av 

kondensatorbatterier och urkoppling av reaktorer. Återkommande spänningshöjningar 

leder till utmattning av isolationsmaterial, vilket i förlängningen kan medföra 

isolationsfel och därigenom haverier. (AMP, 2011) 

4.3.2 Brus 
Det finns även bestämmelser gällande övertoner i elnätet. Övertoner uppstår när 

spänning och ström har en annan frekvens än grundtonen på 50 Hz. Genom övertoner i 

elnätet förvrängs spänningens och strömmens ursprungliga sinusform. Alla olinjära 

laster ger upphov till övertoner i elnätet. Bruskällorna kan bland annat bestå av lysrör, 

radiosignaler och elektriska motorer. Om frekvensspektrumet analyseras i ett vanligt 

förekommande konsumentanslutet lågspänningsnät, kan fyra olika typer av brus 

identifieras, nämligen, färgat bakgrundsbrus, smalbandigt brus, synkront impulsbrus 

och asynkront impulsbrus. Nedan kommer en kort beskrivning av de olika delarna 

(Asplund, 2006).  

 

 Det färgade bakgrundsbruset karaktäriseras av frekvensspektrumet, som uppvisar 

höga värden på upp till cirka 20 kHz, från nätfrekvensen på 50 Hz. De uppstår 

vanligtvis från olika hushållsapparater, exempelvis från dimmer, hårtorkar och 

datorer.  

 Det smalbandiga bruset uppstår vid höga frekvenser från 1 till 22 MHz. Bruset 
framkallas vanligtvis av TV-och radiosändare. 

 Synkront impulsbrus har ett frekvensspektrum mellan 50 till 200 kHz. Det finns 
två olika typer av synkront impulsbrus, nätsynkront och störningssynkront. Bruset 

är svårt att lokaliserad, eftersom det inte uppträder regelbundet. Bruset 

uppkommer vanligtvis av kiselstyrda likriktare och tyristorbaserade dimrar. 

 Asynkront impulsbrus består av frekvensspikar och uppkommer vanligtvis i 
samband med att en strömbrytare slås till eller från. Bruset har det högsta 

energiinnehållet, i jämförelse mot de andra formerna och är dessutom svår att 

förutse. Bruset kan skapa problem vid datakommunikation via elnätet, exempelvis 

vid avläsning av elmätare. 
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4.3.3 Reläskydd 
Elektriska anläggningar kan drabbas av olika fel och kan av skiftande orsaker komma i 

onormala drifttillstånd. Felströmmar, onormal frekvens eller spänningsvariationer kan 

förorsaka personskador, alternativt haveri på utrustning eller störa den normala driften. 

Oönskad drift (ödrift), uppstår när en mindre del av ett elkraftsystem (innehållande både 

produktion och last) förlorar den elektriska kopplingen till ett större elkraftsystem, 

antingen spontant eller i samband med en planerad driftåtgärd. För att minimera 

skadeverkningarna i samband med fel och onormala drifttillstånd utrustas 

elkraftsystemet och tillhörande komponenter med reläskydd. Skydden används för att 

isolera anläggningsdelar mot skada vid onormala drifttillstånd. (AMP, 2011) 

4.4 Elmätning 
Enligt ellagen 3 kap 10 § (1997:857) har innehavare av nätkoncession en skyldighet att 

utföra mätning och rapportering av överförd el. Mätning av elleveransen från en 

mikroproducent ska ske i inmatningspunkten, vilket innebär i den punkt där 

anläggningen är ansluten till och matar in på elnätsföretagets nät. (AMP, 2011) 

 
Elmätare är ett gemensamt begrepp för alla typer av mätare som mäter elektricitet. Det 

finns mätare för exempel elektrisk spänning (V), ström (A), aktiv effekt (W), men även 

elenergi (Joule) som vanligtvis mätas i kilowattimmar (kWh). En elenergimätare mäter 

det elektriska flödet över tiden (energin) i en mätpunkt i elnätet. Det finns två typer av 

växelströmseffekt, aktiv effekt (W), reaktiv effekt (Var). Skenbar effekt (VA) är 

summan av den reaktiva och den aktiva effekten. Den aktiva effekten är den önskvärda 

effekten som kan uträtta arbete, medan den reaktiva effekten till stor del bara åker fram 

och tillbaka på elnätet. I långa kraftledningar finns det vanligtvis ett problem med 

reaktiv effekt, eftersom den ska samsas med önskad aktiv effekt. Den reaktiva effekten 

genereras av ledningen själv och påverkar spänningen. När elförbrukningen sjunker, 

exempelvis på natten, genereras mer reaktiv effekt än vad som förbrukas vilket leder till 

att spänningen stiger i elnätet. Reaktiv effekt behövs exempelvis för att 

magnetisera elmotorer så att de kan starta. (ABB, 2013b) 

 

Det finns elmätare som enbart mäter aktiv energi och mätare som både mäter aktiv 

och reaktiv energi båda riktningarna, en så kallad fyrkvadrant mätare. Elmätare för 

hushållskonsumtion mäter vanligtvis bara aktiv energi. En elektronisk elenergimätare 

har ett digitalt baserat registreringsverktyg. Normalt sker registreringen genom att 

elmätaren samplar ström och spänning cirka 1000 gånger per sekund. Varje 

sammanhörande spänningsvärde och strömvärde multipliceras därefter med tiden 

mellan varje sampling. Genom denna process summeras dessa värden och anger 

mängden energi som passerat genom mätpunkten. (ABB, 2013a) 

 

Längre tillbaka i tiden avlästes elmätarna manuellt en gång per år av elbolagets 

anställda för att stämma av med konsumentens årliga förbrukning. Numera sker 

avläsningen normalt via elnätskommunikation, alternativt via fjärrkommunikation 

genom radio eller GSM/GPRS. (Hansson, 2013) 

4.5 Elnätsförluster 
Elnätsförluster är ett samlingsnamn för att förluster som uppkommer i elnätet, där 

förslutarna uppstår individuellt för varje komponent. Ohms lag beskriver förhållandet 

mellan spänning, ström och motstånd (resistans) i ett linjärt samband för likspänning. 
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För växelspänning tillkommer andra element, där förhållandet mellan spänning och 

ström i stället betecknas med impedans. Impedansen består av två mot varandra 

vinkelräta delar, resistans och reaktans. Reaktansen hos en krets är antingen induktiv 

eller kapacitiv och orsakar en fasvridning mellan spänning och ström i intervallet -90 till 

+90 grader. Resistansen betecknas med R och reaktansen med X. Impedansen kan 

skrivas som ett komplext tal och betecknas med bokstaven Z. (Duncan Glover et al., 

2011) 

 

För att minska överföringsförlusterna i elnätet är det önskvärt att hålla spänningen hög 

och strömmen låg, se ekvation (10). Motståndet i en kabel begränsas av hur mycket 

ström som kan drivas genom den, eftersom när ström leds i en kabel omvandlas en del 

av energin till värme. Varje kabelstandard har en utsatt maximal gräns för hur mycket 

effekt (ström och spänning) den klarar av att överföra. Längden på kabeln är en annan 

parameter som påverkar resistansen och reaktansen för kabeln. 

Spänningsförändringarna i elnätet påverkas av varierade förbrukningsmönster, vid stora 

spänningsvariationer nära inmatningen blir påfrestningen mindre för kabeln, däremot 

om förbrukningsmönstret varierar, långt ifrån inmatningen blir påfrestningen större för 

kabeln. Ett faktum i sammanhanget är att utrustningen avsedd för högre spänning är mer 

kostsam, eftersom den är konstruerad för att ställa högre krav med avseende på 

kortslutningsströmmar och isolation. (Engblom & Ueda, 2008) 

 

En annan del, som berör överföringsförlusterna i elnätet är att det reaktivta effektutbyte 

mellan elkonsumenterna och det matande distributionsnätet ska minimeras för att 

förhindra onödiga förluster i nätet. För att klara av kravet på spänningskvalité i 

distributionsnätet enligt standarden 50160, regleras spänningen normalt med hjälp av 

lindningskopplare på matande krafttransformator. En lindningskopplare kopplar in eller 

ur olika steg på transformatorns lindning och förändrar därmed omsättningsförhållandet, 

vilket i sin tur påverkar spänningen. Genom att lindningskopplaren fungerar genom 

fysisk in- eller urkoppling av lindningsvarv, leder det till att denna process är relativt 

långsam. (AMP, 2011) 

4.6 Effektflöden 
Ett problem med större AC-nät är att styra effektflödena i nätet. Effekten i ett AC-nät 

går enligt minsta motståndets lag, genom den lägsta impedansen i systemet. I ett 

växelströmssystem med kablar och luftledningar kopplade i parallella strukturer, så 

kommer kablarna troligtvis att bli högre belastade på grund av den lägre induktansen. 

Det är möjligt att påverka effektflödet passivt via produktionsplanläggningar, koppling 

av ledningar eller installation av linjekompensering för att minska skillnaden i induktans 

mellan parallella ledningar. Det är även möjligt att styra effektflödet med hjälp av 

fasvridande transformatorer, vilket i sin tur förändrar spänningsvinkeln mellan olika 

noder i elnätet. (Duncan Glover et al., 2011) 

 

Ett tekniskt sätt att reglera den reaktiva effekten till uppskattad mängd, på rätt plats är 

genom faskompensering, även kallad reaktiv effektkompensering eller 
shuntkompensering. Faskompensering i ett växelströmsnät innebär att effektfaktor ökar 

och dess fasvinkel   minskar, för mer information se ekvation (5) nedan. Detta utförs 

genom att lasten, vilken förbrukar reaktiv ström, tillförs en ny reaktiv ström i motsatt 

riktning. Detta leder till att den reaktiva effekten kommer att pendla mellan lasten och 

faskompenseringen, i stället över elnätet. På så vis minskar den reaktiva effekten i 

ledningarna och ger mer plats för den aktiv effekt. (Duncan Glover et al., 2011) 
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4.6.1 Lastflödesanalys 
Effektflödesanalys (power flow) eller så kallade lastflödesanalys är ett viktigt verktyg 

vid planering och expansion av elnät, samt möjliggör en bra driftsituation av befintliga 

system. Enligt boken ”Power System Analysis and Design” ska ett framgångsrikt 

kraftsystem i drift under normalt balanserade förhållanden klara av följande uppgifter: 

 

 Elproduktionen ska motsvara elkonsumtionen och elnätsförlusterna 

 Spänningsnivån i de olika delarna av elnätet ska vara nära de utsatta kraven 

 Generatorer ska vara verksamma inom specificerade gränser för aktiv- och reaktiv 
effekt 

 Transmissionsledningarna och transformatorerna får inte överbelastas 

 

En AC ”lastflödesmodell” används som ett grundläggande numeriskt verktyg för att 

analysera ovanstående krav för ett elnät. Lastflödesanalyserna formuleras som en 

uppsättning av ickelinjära algebraiska ekvationer, vilka löses via en dator. Det finns 

således en rad olika programvaror som används för att analysera lastflöden. 

Programvarorna beräknar spänningsstorlek och fasvinkel vid varje buss 

(anslutningspunkt), dessutom beräknas det aktiva- och reaktiva effektflödet för 

komponenterna anslutna till bussarna, samt överföringsförlusterna. För att göra 

lastflödesanalyser används vanligtvis approximationer till verkligheten, eftersom det 

kan vara svårt att få tillgång till alla parametrar. Det finns flera olika beräkningsmetoder 

för att lösa de olinjära ekvationssystemen vid lastflödesanalyser, den vanligaste 

metoden är Newton-Raphson. (Duncan Glover et al., 2011) 

 

För att utföra en lastflödesanalys identifieras först de kända- och okända variablerna i 

systemet. Därtill är variablerna beroende av vilken buss de är anslutna mot. En buss 

som inte har någon elproduktion ansluten till sig, kallas vanligtvis för en lastbuss. 

Däremot namnges en buss med mist en produktionskälla för generatorbuss. Det finns ett 

undantag i systemet, där en godtyckligt vald buss med en generator ansluten till sig, 

betecknas med namnet slackbuss (referensbuss). Svaren för de beräknade ekvationerna 

anges i per unit (p.u.), för vidare förklaring se kommande avsnitt om p.u..  

 

En kortfattad beskrivning av tillvägagångsättet för Newton-Raphson metoden för en 

lastflödesanalys kommer nedan i sex olika steg: (Duncan Glover et al., 2011) 

 

1. Starta med en initialgissning för alla okända storheter och vinklar för 

spänningarna, exempelvis för slackbussen. Börja med att använda en ”platt” start, 

där alla spänningars vinklar sätts till noll och alla spänningars storheter ställs till 

1,0 p.u. 
2. Lös ekvationerna med hjälp av de senaste värdena för spänningarnas vinklar och 

storheter.  
3. Linjärisera systemet för de senaste värdena för spänningarnas vinklar och 

storheter.  
4. Lös förändringarna för spänningarnas vinklar och storheter.  
5. Uppdatera värdena för spänningarnas vinklar och storheter. 
6. Kontrollera om villkoren är uppfyllda, i få fall stanna, annars gå till steg 2. 
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4.7 Sammanställning av ekvationer och samband 
Växelströmsnätet bygger på ett trefassystem bestående av tre sinusformade 

växelspänningar, som inbördes är fasförskjutna med 120 grader, se figur 9. Fas är en 

vågrörelses förskjutning relativt en godtyckligt vald referens och där förskjutningen 

utgör en bråkdel av vågrörelsens period. En fasförskjutning av 120 grader medför att 

summan av de tre spänningarna är noll i varje punkt. Fasspänningen      är spänningen 

mellan var och en av de tre faserna och neutralledaren. Huvudspänning      motsvarar 

spänningen mellan två faser i ett trefassystem, se sambanden i ekvation (1) nedan 

(Duncan Glover et al., 2011). I det svenska distributionsnätet har elkonsumenterna 

tillgång till 400 V huvudspänning och 230 V fasspänning. 

 

 

Figur 9: Tre-fasspänningar, faserna är inbördes förskjutna 120 grader. (Duncan 

Glover et al., 2011) 

 

Nedanstående ekvationer är inhämtande från boken ”Power System Analysis and 

Design”. (Duncan Glover et al., 2011) 

 

   √          (1) 

 

Den skenbara effekten beräknas genom: 

 

         √       √         (2) 

 

Den aktiva respektive reaktiva effekten beräknas genom: 

  √                 (3) 

 

  √                 (4) 

 

Där     är fasskillnaden mellan ström och spänning, se figur 10. 
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Figur10: Visardiagram över aktiv- och reaktiv effekt ( ). Aktiv effekt (P), reaktiv effekt 

(Q) och skenbar effekt (S). (Duncan Glover et al., 2011) 
 

Faktorn      benämns med effektfaktorn, vilket kan skrivas genom: 

 

     
 

   
 

 

 
      (5) 

 

Ohms lag anger att den elektriska spänningen (U) över en resistans är proportionell mot 

den elektriska strömmen (I): 

 

            (6) 
 

Impedansen beräknas enligt följande samband:  

 

             (7) 
  
och beloppet kan skrivas som: 

 

| |  √           (8) 

 

För att beräkna beloppet för spänningen över en växelströmskrets, ersätts resistansen 

mot impedansen, enligt följande ekvation: 

 

            (9) 
 

Förlusteffekten (  ) för en ledning är proportionell mot strömmen i kvadrat, medan den 

överförda effekten varierar med spänningen, enligt följande ekvation: 

 

               (10) 

4.7.1 Per-Unit systemet 
Ett sammankopplat elkraftsystem innehåller vanligtvis många olika spänningsnivåer, 

givet att system har ett flertal olika transformatorer, laster och produktionsanläggningar. 

Per-unit (p.u.) systemet (eller på svenska per enhet) förenklar analyser av komplexa 

elkraftsystem, genom att välja en gemensam uppsättning av basparametrar. Definitionen 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Resistans
http://sv.wikipedia.org/wiki/Proportionalitet_(matematik)
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av varje kvantitet (spänning, ström, effekt, impedans) i p.u.-systemet är: (Duncan 

Glover et al., 2011) 

 

                    
                        

                                      
   (11) 

 

De primära fördelarna med p.u.-systemet är: 

 

 Liknande utrustning (generatorer, transformatorer, kablar) kommer att ha liknande 
p.u.-system, oavsett deras absoluta storlek. 

 Konstanten √   reduceras i trefas beräkningar, eftersom       
     

 

     
 

 Genom att normalisera kvantiteter till en gemensam bas, kan både manuella- och 
automatiska analysberäkningar förenklas. 
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5 Kartläggning av stödsystem och 
ersättningsmodeller 
Under detta avsnitt presenteras olika stödsystem för installation av solceller och 

ersättningsmodeller för produktionsöverskott. Sedan introduktionen av det första 

stödsystemet i Sverige år 2005 har mängden nätanslutna solcellanläggningar vuxit 

markant. Det första stödsystemet riktades enbart till offentliga byggnader, vilket hade 

konsekvensen att ett antal större nätanslutna lokala system installerades (IEA-PVPS, 

2012). Efter att det första stödsystemet infördes har fler tillkommit, vilket har bidragit 

till att stödsystemen numera är tillämpningsbara för privatpersoner. 

Ersättningsmodellerna syftar till att möjliggöra ekonomisk ersättning för 

överskottsproduktion. De olika stödsystemen och ersättningsmodellerna är något som 

påverkar, och kommer att påverka, antalet konsumenter som väljer att installera 

solceller inom Elinorr. I Sverige varierar stödsystemen och ersättningsmodellerna 

mellan olika år, nedan presenteras en mer detaljerad beskrivning. 

 

Inledningsvis presenteras de olika stödsystemen för ersättning vid installation av 

solceller (5.1 – 5.3). Därefter redogörs de olika ersättningsmodellerna för 

produktionsöverskott (5.4 – 5.10). 

5.1 Statlig subvention 
Sedan år 2009 har regeringen satsat på ett investeringsstöd för installation av solceller i 

Sverige. Under den första perioden uppgick investeringsstödet till maximalt 60 procent 

av investeringen. Investeringsstödet riktar sig till flera olika elanvändare, såväl till 

privatpersoner, företag och offentliga organisationer. Syftet med investeringsstödet är 

enligt Energimyndigheten (2013) att det dels ska bidra till omställningen av 

energisystemet och dessutom till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet. 

Utöver stödet till solcellssystem kan även stödet ges till hybridsystem, ett system som 

ger både solenergi och solvärme i en integrerad konstruktion. De stödberättigande 

kostnaderna berör projekteringskostnader, kostnader för material och arbetskostnader. 

Anslutningsavgift till ett externt elnät är däremot inte en stödberättigande kostnad. 

(Energimyndigheten, 2013a) 

 

I regeringens budget för år 2013 avsätts 210 miljoner kronor, pengarna är tänkta att 

fördelas fram till 2016. Från och med den 1 februari 2013 kommer stödet att uppgå till 

maximalt 35 procent av kostnaderna, före den första 1 februari 2013 uppgick det till 45 

procent. Tidigare avsatta medel för perioden 2009-2012 uppgick till 282 miljoner 

kronor. Investeringsstödet är rambegränsat, vilket innebär att det bara kan betalas ut så 

länge de avsatta pengarna räcker till (Energimyndigheten, 2013a). Anledningen till 

sänkningen från 45 procent till 35 procent beror enligt energiminister Anna-Karin Hatt 

(2012) på två betydande delar, dels vill regeringen att fler svenskar ska få tillfället att ta 

del av investeringsstödet, dessutom anser energiministern att kostnaderna för solceller 

minskat dramatiskt de senaste åren. (NyTeknik, 2012b) 

 
Enligt tidigare förordning från 2009 finns det en maximal gräns för investeringsstödet 

på 1,5 miljoner kronor per solcellssystem, därtill får de stödberättigade kostnaderna 

uppgå till högst 40 000 kronor plus moms per installerad kW elektrisk toppeffekt. 

(Energimyndigheten, 2013a) 
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5.1.1 Fördelning av subvention för 2013 
Den 6 februari 2013 presenterade Energimyndigheten 2013 års fördelning av 

investeringsstöd till solceller, för de olika länen. För en mer detaljerad information, se 

appendix B. Under 2012 har totalt cirka 1 200 ansökningar beviljats, tillsamman 

kommer anläggningarnas installerade effekt uppgå till 13 000 kW. Energimyndigheten 

har beslutat om fördelningen av 107,5  miljoner under 2013, vilket innebär i genomsnitt 

11 kronor per innevånare i Sverige. Totalt har 377 miljoner kronor fördelats under åren 

2009-2013 till Länsstyrelserna, för att de i sin tur ska kunna fördela medlen till de som 

ansökt om stöd för att installera solcellssystem. (Energimyndigheten, 2013b) 

 

Även efter 2013 års fördelning finns det en kö av sökanden, eftersom det sökta beloppet 

överstiger den årliga tillgängliga budgeten. Om en mikroproducent gör en ansökan om 

investeringsstöd idag, beräknas väntetiden tills subventionen betalas ut vara mellan 1-2 

år. (Energimyndigheten, 2013b) 

5.2 ROT-avdrag 
Skattereduktion för så kallat ROT-arbete (Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad) är 

kopplat till husarbete och är inte specifikt kopplat till solceller. Om konsumenten har ett 

hus som är äldre än fem år kan ROT-avdrag utnyttjas för arbetskostnaden för en 

solcellsinstallation. Skatteverket framställer under exemplet på ROT-arbete för 

solceller: 

 

”Inmontering eller byte av solpaneler ger rätt till skattereduktion förutsatt att bidrag 

inte har medgetts. Service av solpaneler ger inte rätt till skattereduktion.” (Skatteverket, 

2013) 

 

Skatteverket anger även att: 

 

”Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden för husarbete men 

högst 50 000 kr per person och år.” (Skatteverket, 2013) 

 

Ett faktum i sammanhanget är att ROT-avdraget och den statliga subventionen inte får 

användas tillsammans vid installation av solceller, konsumenten har möjlighet att 

utnyttja ett av alternativen. (Skatteverket, 2013) 

5.3 Elcertifikat 
Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem, vilket ska öka produktionen av 

förnybar el (solenergi, vindkraft, vågkraft, viss vattenkraft och viss bioenergi) på ett 

kostnadseffektivt sätt. Den första maj 2003 infördes elcertifikatsystemet i Sverige, 

därmed tillkom en ny avgift på elkonsumentens elräkning. Sedan den 1 januari 2012 har 

Sverige och Norge en gemensam elcertifikatmarknad, det innebär att handel med 

elcertifikat kan ske över landsgränserna. I Sverige är det tänkt att elcertifikatsystemet 

ska bidra till 25 TWh förnybar el mellan åren 2002 till 2020. Anläggningar som tagits i 

drift efter elcertifikatsystemets införande har rätt till elcertifikat i 15 år, dock längst till 

utgången av år 2035, därtill kan inte tilldelning av elcertifikat ske retroaktivt. (Lublin & 

Nilsson, 2012) 

 

Alla solcellsanläggningar i Sverige är berättigade till elcertifikat. För att tilldelas 

elcertifikat måste konsumenten ansöka om godkännande av anläggningen hos 
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Energimyndigheten. För att en anläggning ska kunna beviljas elcertifikat behöver 

timvis-driftdata rapporteras till ett konto i Svenska Kraftnäts kontoförningssystem, 

Cesar. När den producerade anläggningen blivit godkänd utfärdas elcertifikatet av 

Svenska Kraftnät. Vanligtvis går rapporteringen från en konsument genom ett 

elnätsföretag för att slutligen komma fram till Svenska Kraftnät. Cesar är ett register, 

vilket kan ses som en värdepapperscentral. I Cesar kan en producent införskaffa en 

automatisk överföring av elcertifikat, enligt bestämmelser med en köpare. Elcertifikaten 

säljs i volymer om 1000 kWh. Medelpris för elcertifikat var år 2011 på 247 kr, vilket 

medför cirka 0,25 öre/kWh. (Lublin & Nilsson, 2012) 

 

En mikroproducent kan ansöka om elcertifikat för hela elproduktionen, dock kan det 

vara olönsamt för en mindre anläggning att ansöka om elcertifikat för den egna 

konsumerade elen från anläggningen. Nätägare behöver enligt mätförordningen bara 

mäta och redovisa nettoproduktion, utan extra kostnader för elkonsumenten (MIKRO, 

2011). Ska bruttoproduktion redovisas till elcertifikatsystemet Cesar, medför en rad 

olika kostnader för konsumenten. Kostnaderna berör bland annat en extra mätare 

(ansluts direkt vid växelriktaren), installationskostnad och anslutningsavgift till Cesar. 

För att kostnaderna för att använda elcertifikatsystemet för hela elproduktionen ska 

kunna betala tillbaka investeringarna på en femårsperiod, behöver anläggningen 

producera 40 MWh under fem år, eller 8 MWh per år. För att uppnå denna nivå och 

möjligen göra vinst på elcertifikaten, måste solcellsanläggningen vara i 

storleksordningen 10-15 kW (SolEl-Programmet, 2013a). 

5.4 Nätnyttoersättning 
Enligt det teoretiska ramverket har innehavare av en mikroproduktionsanläggning en 

lagstadgad rätt till ersättning från sitt elnätsföretag, när elöverskott levereras ut på det 

tillhörande distributionsnätet. Denna ersättning heter nätnyttoersättning, eller benämns 

vanligen som nätnytta. En mikroproducent får ersättning från sitt elnätsbolag för den 

nätnytta produktionen tillför per kWh. Nätnyttoersättning betalas ut på grund av 

minskade överföringsförluster i det lokala elnätet. Nivån på ersättningen varierar mellan 

olika elnätsföretag, spannet rör sig vanligtvis mellan 2 till 6 öre/kWh. (Handler, 2013) 

5.5 Överskottsersättning 
När en mikroproducent få ett produktionsöverskott från sin solcellsanläggning kan 

överskottet levereras ut på elnätet och en ersättning erhållas. När anläggningen är 

godkänd och ansluten till det lokala elnätet kan mikroproducenten teckna ett 

inmatningsabonnemang med ett elnätsföretag eller ett elhandelsföretag. Ersättningen 

storlek bestäms vanligtvis efter spotpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool Spot, 

samt med ett avdrag för en administrationsavgift om cirka 4 öre/kWh. Ersättningen 

betalas normalt ut som ett avdrag på den ordinarie elnätfakturan. (Aspling, 2013) 

5.6 Nettodebitering 
Nettodebitering klassas som ett styrmedel för att stimulera privata investeringar i 

uppbyggnaden av mikroproduktion av el. Elkonsumenter kan producera sin egen el och 

därefter leverera det överskott mikroproducenten själv inte förbrukar in på elnätet. 

Genom nettodebitering tillåts mikroproducenten kvitta, antingen mängden uttagen el 

med inmatad el per kWh, eller priset för inmatad respektive uttagen el i kronor. 
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Elkonsumenten betalar och skattar således bara för den nettoel som används. (Axelsson, 

2012) 

 

Mikroproducenter har vanligtvis perioder av produktionsöverskott, då el kan matas ut 

på elnätet, för att därefter ta ut el vid perioder av underskott. Dessa perioder gäller både 

över dygnet och över året. Generellt konsumerar bostäder mindre el sommartid i 

Sverige, samtidigt som en solcellsanläggning producerar som mest. Däremot när 

konsumtionen ökar vintertid i Sverige, minskar även produktionen vilket leder till ett 

underskott. Årsvis nettodebitering innebär således att dessa flöden kan kvittas mot 

varandra. Månadsvis nettodebitering innebär i stället en mer dygninriktad kvittning, 

mellan produktion på dagen när det är ljust och konsumtionen när det är mörkt ute.   

(Axelsson, 2012) 

 

I skrivande stund finns det olika hinder för nettodebitering i Sverige. Ett hinder består 

av att det inte är lagligt enligt mätförordningen. Ett annat hinder består av att 

producerad och konsumerad el hanteras och beskattas separat. Reglerna i 

energiskattelagstiftningen om vilka som är skattskyldiga för energiskatt på el har i 

princip varit oförändrade sedan införandet av skatten på 1950-talet (Regeringen, 2012). 

Olika nettodebiteringssystem finns redan idag i flera länder, bland annat Danmark, 

Holland, Belgien och USA. I Sverige har nettodebitering ännu inte införts, detta beror 

till stor del på att Skatteverket har gjort en egen tolkning av EU:s energiskattedirektiv. 

Frågan om ett nettodebiteringssystem i Sverige har i skrivande stund blivit utredd två 

gånger tidigare på uppdrag av regeringen. I den senaste utredningen av 

Energimarknadsinspektionen kom myndigheten fram till att skattefrågorna måste 

utredas vidare. Trots detta besked från myndigheten har ett flertal elnätsbolag börjat 

erbjuda sina elkonsumenter olika nettodebiteringsmodeller. Detta innebär att det endast 

är mikroproducenter i ett fåtal distributionsområden som idag erbjuds möjligheten med 

nettodebitering. (Axelsson, 2012) 

 

Under april månad 2012 tillsatte energiminister Anna-Karin Hatt en tredje utredning 

”Nettodebitering av el och skattskyldighet för energiskatt på el, Dir: 2012:39”, 

uppdraget ska redovisas senast den 14 juni 2013. Utredningen ska analysera 

nettodebitering utifrån ett juridiskt, samhällsekonomiskt och offentligfinansiellt 

perspektiv (Regeringen, 2012). Energiministern menar att det ska bli ett fullständigt 

förslag denna gång, och att de tidigare utredningarna bara har varit inne och ”nosat” på 

frågan (NyTeknik, 2012c).  

 

Energiministern menar även att: 

 

”Om man ska sätta ett system i sjön som riktar sig till enskilda som investerar i en sol- 

eller vindanläggning, så måste man veta att det håller i förhållande till både 

skattelagstiftning och EU-rätt. (NyTeknik, 2012c)” 

 

Nettodebitering berör således en hel del komplicerad skattelagstiftning. Energiministern 

(2012) menar att införandet av nettodebitering i Sverige inte berör frågan om, utan 

frågan om när. (NyTeknik, 2012c) 

5.6.1 Betydande aspekter för ett nettodebiteringssystem 
En viktig aspekt i utformningen av ett nettodebiteringssystem i Sverige, berör vilken 

tidsperiod som ska gälla för kvittningen av konsumerad och producerad el. Olika 
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alternativ, mellan timbasis till årsbasis, får olika effekter på mikroproducentens 

beteende och därigenom påverkar det solcellssystemets ersättningspotential. 

 

I rapporten ”Konsekvenser av avräkningsperiodens längd vid nettodebitering av solel” 

från Elforsk 2010 studeras betydelsen av kvittningsperiodens längd. I rapporten studeras 

fem nettodebiteringsscenarier på tio olika typhus. Resultatet pekar tydligt på att en 

kvittningsperiod på årsbasis, är det system som har allra störst potential att maximalt 

utnyttja tillgänglig takyta för solcellsproduktion. Analysen bygger på att 

mikroproducenten anpassar sin produktionskapacitet för att undvika ett 

produktionsöverskott, eftersom överskottselen inte ersätts lika mycket som värdet på 

sparad el i de olika scenarierna. I studien framkommer det även att mikroproduktion av 

el ännu inte kan konkurrera med spotpriset på Nord Pool, och det är därför inte lönsamt 

att dimensionera mikroproduktionsanläggningarna så att de genererar ett stort 

nettoöverskott. (Molin et al., 2010) 

 

Vid kvittning på årsbasis kan mikroproducenten ta hänsyn till hela årets förbrukning av 

el. Det ger således ett bättre incitament att täcka en större yta av byggnaden med 

solceller och skapar samtidigt incitament att hushålla med den el som produceras. Vid 

nettodebitering på månadsbasis går en stor del av potentialen förlorad. Inte minst har det 

betydelse i ett nordligt land som Sverige, med stor skillnad i solinstrålning mellan 

årstiderna. Ett nettodebiteringssystem kan bygga på två huvudsakliga metoder, antingen 

en kvittning av elenergin i kWh eller på värdet för elen i kronor. (Axelsson, 2012) 

Under följande avsnitt presenteras de två olika modellerna för ett 

nettodebiteringssystem. 

5.7 Elinorrs förslag på nettodebiteringssystem 
Som tidigare nämnts är inte nettodebitering tillåten enligt mätförordningen och 

skatteregler i Sverige. Trots det har ett flertal elnätsbolag ändå börjat erbjuda olika 

nettolösningar till sina konsumenter. Lösningarna ser olika ut hos olika företag ute i 

landet, med avseende på avräkningsperiod, hur avräkningen rapporteras samt eventuella 

avgifter. En vanligt förekommande lösning bland elnätsbolagen är att de ”lånar” 

alternativt ”lagrar” kundens elöverskott för att kunna brukas vid ett senare tillfälle. 

Därigenom betraktas inte elen som förbrukad och beskattningsbar förrän efter 

kvittningen har skett. (Axelsson, 2012) 

 

År 2010 arbetade Elinorr fram ett eget nettodebiteringssystem, som bygger på 

nettoavräkning, ett system för årsnettodebitering. Med nettoavräkning kan månadens 

eventuella överskott tas med till nästa månad. Mikroproducenten kan genom Elinorrs 

system ”lagra” överskottsel från en månad på elnätet, för att sedan använda den vid ett 

senare tillfälle med produktionsunderskott. Mikroproducenten kan på så vis bygga upp 

en buffert av el under gynnsamma perioder av året, för att sedan använda elen när 

behovet överstiger produktionen. (Handler, 2013) För vidare illustration, se exemplet i 

tabell 4.  
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Tabell 4: Ett exempel som illustrerar Elinorrs modell som bygger på nettoavräkning. 

Mikroproducentens konsumtion respektive produktion visas i kWh. (Handler, 2013)  

 

Månader Mätarställning 

konsumtion 

(utmatning) 

Mätarställning 

överskottsproduktion 

(inmatning) 

Differens Lagring Till 

elmarknadens 

alla aktörer 

Januari 1000 0 1000 0 1000 

Februari 2000 50 1950 0 1950 

Mars 3000 100 2900 0 2900 

April 3500 400 3100 0 3100 

Maj 4000 700 3300 0 3300 

Juni 4300 1100 3200 100 3300 

Juli 4600 1600 3000 300 3300 

Augusti 5200 2100 3100 200 3300 

September 5900 2500 3400 0 3400 

Oktober 6500 2900 3600 0 3600 

November 7300 3000 4300 0 4300 

December 8100 3050 5050 0 5050 

 

Elnätsbolaget kvittar ett eventuellt produktionsöverskott mot ett konsumtionsöverskott 

mellan olika månader under ett år. Därefter rapporteras bara nettokonsumtionen till det 

elhandelsbolag som mikroproducenten är kund hos. Elinorrs nettoavräkning hanteras 

som en energieffektiviseringsåtgärd, för att undvika den skatteproblematik som 

överskottsproduktionen medför. Om mikroproducenten erhåller nettoavräkning, utgår 

däremot nätnyttoersättningen och ersättningen för överskottsproduktion. (Handler, 

2013) 

5.8 Årsvis kvittning baserad på timpris 
Den andra kvittningsmetoden avser årsvis kvittning baserad på timpris för el. Kvittning 

för timpris skulle kunna möjliggöra en förmåga att ge bättre effekt i jämförelse mot 

Elnorrs förslag, eftersom elpriset varierar utefter utbud och efterfråga. Ett kortare 

tidsintervall för prissättningen av el kan medföra ett incitament för elkonsumenterna, 

eftersom de kan planera elkonsumtionen efter det rörliga elpriset. Detta skulle kunna 

leda till att vissa kostsamma effekttoppar kan minskas under ett dygn, när konsumtionen 

är som störst. För att ett nettodebiteringssystem på årsbasis ska kunna ta hänsyn till ett 

timvis rörligt elpris måste kvittningen ske per kronor. Det kan möjliggöras genom att 

timförbrukningen multipliceras med timpriset och därefter kvittas värdet årsvis. Det 

Økologiske Råd har föreslagit denna modell för att förbättra det danska 

nettoavräkningssystemet. De anser att modellen ligger i linje med nuvarande utveckling 

mot timvis elmätning och mot det smarta nätet. (Axelsson, 2012) 

5.9 Nettodebitering i Danmark 
Som tidigare nämnt använder sig grannlandet Danmark av ett nettodebiteringssystem 

för mikroproducenter. Systemet bygger på förnybar icke-kommersiell elproduktion med 

en moduleffekt upp till 6 kW per bostad. Danmark införde nettodebetring år 1998, kort 

därefter anmäldes systemet till EU-domstolen, vilket resulterade till en friande dom. 

Enligt den danska systemansvarige omorganisationen för el, Energinet.dk finns det inte 

några statsfinansiella invändningar mot nettodebitering, eftersom det direkta bortfallet 



 41 

av skatteintäkter beräknas uppvägas av momsintäkter från ökade installationer. 

(Energinet.dk, 2010)  

 

Under 2012 var installationstakten för mindre solcellanläggningar explosionsartad i 

Danmark, från att för några år sedan ha varit jämförbar med Sverige. I april 2013 fanns 

det cirka 81 000 solcellanläggningar i Danmark. Den kumulativa installerade effekten 

var på cirka 450 MW. (Stridh, 2013) Under 2012 diskuterade den danska regeringen om 

en justering av det gällande nettodebiteringssystemet, detta på grund av att 

solcellsinstallationerna har ökat i en högre takt än vad regeringen hade räknat med 

(Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, 2012). 

 

Den 20 november 2012 införde regeringen det nya systemet. Nettodebitering blir kvar i 

Danmark, dock med den stora skillnaden med kvittning per timme i stället för per år 

som det varit tidigare. I och med förändringen inför den danska regeringen ett 

komplement till den timmesvisa nettodebiteringen, genom en inmatningstariff (feed-in-

tariffer) för överskottsel. Ett övergripande avsnitt om inmatningstariffer kommer i 

avsnittet nedan. Om en mikroproducent installerar en anläggning i Danmark under 2013 

kommer den att få 1,30 DKK/kWh för överskottsproduktionen under en tioårsperiod, 

för anläggningar upp till 400 kW. Priset för överskottsproduktionen som inte täcks av 

den timvisa nettodebiteringen kommer därefter att succesivt trappas ner med 0,14 DKK 

per år för nytillkommande installationer, fram till målet om 0,60 DKK/kWh är uppnått 

år 2018. (Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, 2012) 

5.10 Feed-in-tariffer 
Feed-in-tariffer (FIT) innebär att leverantörer (i den här studien, mikroproducenten) av 

förnyelsebar el garanteras ett fast elpris, alternativt en modell där priserna följer 

utvecklingen av elpriset. FIT syftar till att kompensera för att förnyelsebar el är dyrare 

än konventionell. I Sverige används inte systemet med Feed-in-tariffer. Däremot ett 

land som har satsat stort på FIT är Tyskland och Kina. Tyskland är hittills den största 

marknaden för solceller i världen, FIT står för det betydande stödsystemet för 

förnyelsebar energi i landet. (Energimyndigheten, 2013a) 
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6 Kostnadskalkyl – nätanslutna solcellssystem 
Under detta avsnitt beräknas olika kostnadskalkyler för olika solcellsanläggningar, med 

avseende på återbetalningstiden. Den tid det tar innan investeringen är lönsam skapar 

ekonomiska incitament för mikroproducenterna att installera i solceller. Indirekt 

kommer detta att påverka elnätsföretagen inom Elinorr. Kalkylerna är uppbyggda efter 

tre huvudsakliga ersättningsmodeller för överskottsproduktion, nämligen full ersättning 

genom Elinorrs förslag på årsvis nettoavräkning, en överskott- och nätnyttoersättning, 

och slutligen enbart en nätnyttoersättning utan överskottersättning. 

Kombinationsalternativen gällande ersättningsmodellerna bygger på information från 

föregående kapitel. Beräkningarna utgår även ifrån informationen gällande de tidtagare 

avsnittet om stödsystem för solceller och prisutvecklingen för färdiga solcellssystem. 

För vidare information, se avsnittet om antaganden och resultat nedan. 

6.1 Antaganden 
Under detta avsnitt presenteras antaganden som har gjorts för att beräkna 

kostnadskalkylerna. Till samtliga solcellssystem lämnar tillverkaren en garanti på 25 år, 

vilket antags vara systemets livslängd. Beräkningarna kommer att utgå ifrån 

ovanstående tidsperiod. Den effektiva produktionen från solcellerna beräknas till 938 

kWh per installerad kW och år, eftersom värdet överensstämmer med det geografiska 

läget för medlemmarna inom Elinorr, se framtagandet av värdet under kapitlet 

”Produktionsprofil för solcellssystem”. Solcellsmodulernas verkningsgrad antags 

degraderas med 0,5 procent per år (NREL, 2011). Andelen överskottsproduktion som 

levereras ut på elnätet beräknas till 30 procent av den totala årsproduktionen från 

mikroproduktionsanläggningarna, oavsett storlek på anläggningen (Energimyndigheten, 

2013d). 

 

Mikroproducenten antags betala 1,20 kr per kWh för det totala genomsnittliga elpriset, 

under första året när anläggningen inte producerar någon el. Detta innebär att värdet för 

den producerade elen är likvärdig summan av det rörliga elpriset för elhandel, 

elnätavgift, elcertifikatavgift, energiskatt och moms (Energimyndigheten, 2013d). 

Överskottsersättningen förutsätts vara lika med det beräknande genomsnittliga 

Elspotpriset på 40 öre/kWh (Nord Pool Spot, 2013). Nätnyttoersättning antags vara 4 

öre/kWh i dagens värde. Väljer mikroproducenten att sälja överskottsproduktionen till 

Elspotpriset utgår ett avdrag för en administrationsavgift på 4 öre/kWh. Priset för 

elcertifikat beräknas till 0,25 öre/kWh (2011-års nivå) och anläggningen är berättigad 

med elcertifikat i 15 år (Lublin & Nilsson, 2012). 

 

En förändring av det totala elpris, degradering av solcellssystemet och inflation är 

faktorer, vilket kommer att behandlas i beräkningarna av mikroproduktion under en 25 

årsperiod. Energimyndigheten förväntar en total elprisökning på 5,5 procent i deras 

neutrala bedömning av elprisutvecklingen framöver, därtill beräknas den årliga 

inflationen till 1,5 procent (Energimyndigheten, 2013d). Genom en förenkling förutsätts 

att det totala elpriset, Elspotpriset och nätnyttoersättningen ökar med samma intensitet. 

Därtill antags även att administrationsavgiften, som tillkommer vid försäljning av 

överskottsproduktion är kvar på samma nivå som idag.  

 

Kalkylerna utgår ifrån att mikroproducenten är en privatperson, eftersom ROT-avdrag 

inkluderas i beräkningarna. Mikroproducenten antags inte ta ett lån för att kunna 

införskaffa sig anläggningen. Slutligen antags att den statliga subventionen på 35 
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procent tilldelas maximalt till mikroproducenten. Solens energi förutsätt vara gratis och 

de årliga driftkostnaderna för solcellssystemen antags försumbara i beräkningarna. 

Solcellssystemen nedan är beräknade utifrån kompletta system, där DC-brytare, kablar, 

växelriktare och elmätare ingår. Växelriktaren är den komponent i ett komplett system, 

som för den enskilt högsta kostnaden. Till systemen inkluderas även olika 

monteringssystem beroende på konsumentens takförhållande (tegel, plåt eller papp). 

(Norden Solar, 2013) 

6.2 Utförande 
För att få en uppfattning om prisfördelningen och återbetalningstiden, med hänseende 

på olika storlekar på solcellsanläggningar, valdes tre anläggningar ut: 1000 W, 3000 W 

och 5000 W. Anläggningarna utnyttjar en yta mellan 7-34 kvadratmeter, vilket fungerar 

bra för de flesta småhus i Sverige, eftersom den genomsnittliga bostadsarean beräknas 

till cirka 110 m
2
. Med ett antagande om 31 graders taklutning och att halva takytan är 

tillgänglig (lämplig position), motsvarar ytan 60 m
2
 (Molin et al., 2010). 

 

För att få fram representativa prisindex för de valda solcellspaketen studerades olika 

svenska leverantörer och därefter jämfördes de med IEA-PVPS:s statistik för svenska 

anläggningar. Genom denna metod kunde en representativ leverantör väljas för samtliga 

system. För att få en uppfattning om installationskostnaden för de valda systemen 

kontaktades ett flertal olika installatörer. 

 

Utifrån att bara ett av stödsystemen för ROT-avdrag och det statliga subventionen får 

användas, valdes stödsystemet som gav mest ekonomiskt utdelning. Elcertifikatsystemet 

utnyttjas bara för överskottsproduktionen av el, eftersom anläggningarna inte är av den 

storleken för att kunna utnyttja hela bruttoproduktionen. Ekvation (12) användes för att 

beräkna prisutvecklingen på el och degraderingen av solcellssystemen: 

 

                                             (12) 
 

Storleken på n motsvarar antal år förändringen påverkas. 

 

För att beräkna kostnadskalkylerna utvecklades ett skript i programverktyget Matlab. 

Scriptet är uppbyggt efter antagandena i avsnittet ovan. För att vidare studera scriptets 

uppbyggnad, se appendix E. Genom att ändra den totala kostnaden och effekten för de 

tre olika solcellssystemen, kunde samma script användes till samtliga beräkningar. 

6.3 Resultat 
Under detta avsnitt presenteras resultaten för de tre olika nätanslutna solcellssystem. 

Återbetalningstiden som presenteras i tabellerna nedan, är framtagen utifrån tillhörande 

diagram. 

6.3.1 Nätanslutet solcellssystem på 1000 W 
1000 W nätanslutet system bestående av 4 stycken 250 W Mono solcellsmoduler. Totalt 

upptar solcellsmodulerna en yta av cirka 7 m². Kostnad för hela systemet beräknas till 

17 990 kr. Inmatningen från solcellssystemen sker genom enfas till fastighetens 

elcentral (Norden Solar, 2013). Den uppskattade installationskostnaden beräknas till 8 

000 kr (Valtersson, 2013). Resultatet presenteras i tabell 5 och 6, samt i figur 11. 
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Tabell 5: Kostnad med stödsystem för nätanslutet solcellssystem på 1000 W.  

Solcellspaket (Kr) 17990 

Installationskostnad (Kr) 8000 

Statlig subvention 35 % (Kr)  -9097 

Kostnad med stödsystem (Kr) 16894 

Kostnad Kr/kW* 18010 

*Kostnaden beräknas utifrån att den effektiva produktionen är på 938 kWh/kW och år. 

 

Tabell 6: Återbetalningstid med olika ersättningsmodeller för nätanslutet solcellssystem 

på 1000 W.  

Ersättning under 

första året: Nettoavräkning 

Överskott- och 

nätnyttoersättning (-) 

adm.avgift Nätnyttoersättning 

Effektiv produktionen 

(kWh/år) 938 938 938 

Produktion till egen 

användning (kWh/år) 657 657 657 

Produktion till elnätet 

(kWh/år) 281 281 281 

Insparat egen 

användning (Kr/år) 858 858 858 

Överskottsersättning 

(Kr/år) 338 113 11 

Summa intäkter 

(Kr/år) 1196 971 870 

Återbetalningstid 

(År) 11,5 13,2 14,5 

 

 
Figur 11: Kostnadskalkyl för solcellsanläggning på 1000 W. Brytningen mot den svarta 

linjen avser återbetalningstiden i år. 
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6.3.2 Nätanslutet solcellssystem på 3000 W 
3000 W nätanslutet system bestående av 12 stycken 250 W Mono solcellsmoduler. 

Totalt upptar solcellsmodulerna en yta av cirka 20 m². Kostnad för hela systemet 

beräknas till 41 990 kr. Inmatningen från solcellssystemen sker genom enfas till 

fastighetens elcentral (Norden Solar, 2013). Den uppskattade installationskostnaden 

beräknas till 12 000 kr (Valtersson, 2013). Resultatet presenteras i tabell 7 och 8, samt i 

figur 12. 

 

Tabell 7: Kostnad med stödsystem för nätanslutet solcellssystem på 3000 W.  

Solcellspaket (Kr) 41990 

Installationskostnad (Kr) 12000 

Statlig subvention 35 % (Kr)  -18897 

Kostnad med stödsystem (Kr) 35094 

Kostnad Kr/kW* 12471 

*Kostnaden beräknas utifrån att den effektiva produktionen är på 938 kWh/kW och år. 

 

Tabell 8: Återbetalningstid med olika ersättningsmodeller för nätanslutet solcellssystem 

på 3000 W.  

Ersättning under 

första året: Nettoavräkning 

Överskott- och 

nätnyttoersättning 

(-) adm.avgift Nätnyttoersättning 

Effektiv produktionen 

(kWh/år) 2814 2814 2814 

Produktion till egen 

användning (kWh/år) 1970 1970 1970 

Produktion till elnätet 

(kWh/år) 844 844 844 

Insparat egen 

användning (Kr/år) 2575 2575 2575 

Överskottsersättning 

(Kr/år) 1013 338 34 

Summa intäkter 

(Kr/år) 3588 2912 2609 

Återbetalningstid 

(År) 8,4 9,7 10,6 
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Figur 12: Kostnadskalkyl för solcellsanläggning på 3000 W. Brytningen mot den svarta 

linjen avser återbetalningstiden i år. 

6.3.3 Nätanslutet solcellssystem på 5000 W 
5000 W nätanslutet system bestående av 20 stycken 250 W Mono solcellsmoduler. 

Totalt upptar solcellsmodulerna en yta av cirka 34 m². Kostnad för hela systemet 

beräknas till 71 990 kr. Inmatningen från solcellssystemen sker genom trefas till 

fastighetens elcentral (Norden Solar, 2013). Den uppskattade installationskostnaden 

beräknas till 16 000 kr (Valtersson, 2013). Resultatet presenteras i tabell 9 och 10, samt 

i figur 13. 

 

Tabell 9: Kostnad med stödsystem för nätanslutet solcellssystem på 5000 W.  

Solcellspaket (Kr) 71990 

Installationskostnad (Kr) 16000 

Statlig subvention 35 % (Kr)  -30797 

Kostnad med stödsystem (Kr) 57194 

Kostnad Kr/kW)* 12195 

*Kostnaden beräknas utifrån att den effektiva produktionen är på 938 kWh/kW och år. 
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Tabell 10: Återbetalningstid med olika ersättningsmodeller för nätanslutet 

solcellssystem på 5000 W.  

Ersättning under 

första året: Nettoavräkning 

Överskott- och 

nätnyttoersättning 

(-) adm.avgift Nätnyttoersättning 

Effektiv produktionen 

(kWh/år) 4690 4690 4690 

Produktion till egen 

användning (kWh/år) 3283 3283 3283 

Produktion till elnätet 

(kWh/år) 1407 1407 1407 

Insparat egen 

användning (Kr/år) 4291 4291 4291 

Överskottsersättning 

(Kr/år) 1688 563 56 

Summa intäkter 

(Kr/år) 5980 4854 4348 

Återbetalningstid 

(År) 8,2 9,5 10,4 

 
Figur 13: Kostnadskalkyl för solcellsanläggning på 5000 W. Brytningen mot den svarta 

linjen avser återbetalningstiden i år. 

6.4 Känslighetsanalys 
För att få en uppfattning om hur påverkningsbar olika faktorer är på investeringen, 

kommer en känslighetsanalys utföras. Det innebär att utvalda faktorerna varieras i taget, 

för att se hur känsliga de är för den totala investeringen. Faktorer som antags vara 

mindre känsliga för återbetalningstiden är degraderingen av effekten för solcellerna 

samt den årliga inflationen. Storleken på dessa faktorer kan betraktas som rimliga, 

eftersom god statistik finns att tillgå. En faktor som i större utsträckning påverkar 

återbetalningstiden, är totala elprisutvecklingen under den givna 25 årsperioden. Den 
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totala elprisutvecklingen är väldigt svårt att förutse, eftersom den är oerhört komplex 

och beror på ett flertal olika faktorer. En annan del som i stor utsträckning påverkar 

återbetalningstiden är fördelning mellan den egna konsumtionen av el och 

överskottsproduktion som levereras ut på elnätet från anläggningen. Fördelningen kan 

vara svårt att uppskatta eftersom andel är starkt kopplad till det individuella 

förbrukningsmönstret hos elkonsumenten. 

 

Känslighetsanalysen utförs utifrån olika prisutvecklingar på el och olika 

fördelningsandelar mellan den egna konsumtionen av el och överskottsproduktion. 

Känslighetsanalysen kommer att utföras på en av de nätanslutna solcellspaketen, 

eftersom effekten kommer att vara likartat för alla anläggningarna. Känslighetsanalysen 

beräknas utifrån anläggningen med en toppeffekt på 3000 W.  

 

Två olika scenarier skapas för de två utvalda faktorerna. För elprisutvecklingen kommer 

en faktor på ± 3 procent att adderas på det tidigare antagandet om elprisökningen. 

Fördelning för överskottsproduktionen varieras ± 10 procent från ursprungsvärdet på 30 

procent. I tabell 11 presenteras resultatet baserat på återbetalningstiden i år för det givna 

systemet. 

 

Tabell 11: Känslighetsanalys baserat på återbetalningstid i år för nätanslutet 

solcellssystem på 3000 W.  

Nettoavräkning Elprisökning 1 % Elprisökning 4 % Elprisökning 7 % 

Elöverskott 20 % 9,7 8,5 7,6 

Elöverskott 30 % 9,5 8,4 7,5 

Elöverskott 40 % 9,4 8,3 7,4 

    

Överskott- och 

nätnyttoersättning 

Elpris 1 % Elpris 4 % Elpris 7 % 

Elöverskott 20 % 10,7 9,3 8,3 

Elöverskott 30 % 11,2 9,7 8,6 

Elöverskott 40 % 11,7 10,1 9 

    

Nätnyttoersättning Elpris 1 % Elpris 4 % Elpris 7 % 

Elöverskott 20 % 11,5 9,9 8,8 

Elöverskott 30 % 12,4 10,6 9,4 

Elöverskott 40 % 13,5 11,6 10,2 
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7 Elinorrs syn och påverkan av mikroproduktion 
Under följande kapitel presenteras inledningsvis Elinorrs framtida målsättning och 

utvecklingspotential. Därefter presenteras den kvantitativ kartläggning över hur många 

av Elinorrs medlemmar som använder sig av nettoavräkningsmodellen, eller andra 

ersättningsmodeller för överskottsproduktion. Den tredje delen (7.3 - 7.9) berör studiens 

kvalitativa intervjustudie, där några av medlemmarna inom Elinorr har utryckt sina 

tankar och funderingar gällande syn på mikroproduktion genom småskaliga 

solcellanläggningar. I ett avslutande avsnitt sammanfattas resultatet från den kvalitativa 

intervjustudien. 

7.1 Elinorrs utveckling 
Elinorr anses vara unik i sitt slag, eftersom det inte finns någon annan motsvarighet 

inom branschen i Sverige, med avseende på antalet medlemmar. Målet inom Elinorr har 

alltid varit att de lokala elnätsbolagen själv ska verka inom sitt egna geografiska 

koncessionsområde, medan hela föreningen ska kunna agera i frågor som har en 

nationell inverkan. Nästa steg i föreningsutvecklingen är ett tätare samarbete mellan 

medlemmarna menar Bosse Andréasson (2013) på Sundsvall Elnät AB. Andréasson 

(2013) benämner att ett sådant exempel kan innefatta att de lokala 

driftledningscentralerna skulle kunna sammanföras på sikt. Detta skulle kunna generera 

ett stor kunskapsutbyte mellan personalen som hanterar driften inom elnäten, men 

samtidigt skulle kostnaderna kunna minskas. Det i sin tur skulle kunna leda till bättre 

elkvalité, till en lägre kostnad för elkonsumenterna. (Andréasson, 2013) 

 

Innan Sundsvall Elnät AB var med i föreningen ansåg Andréasson (2013) att det vara 

svårt att få gehör för sina synpunkter när olika myndigheter eller stora aktörer 

kontaktades. Numera är situationen annorlunda, föreningen anses vara en betydande 

aktör på elmarknaden, men de har tagit många år menar Andréasson (2013). Ett 

exempel på uppmärksamhet och föreningens betydelse i branschen är att Elinorr 

benämns åtta gånger i rapporten ”Nettodebitera mera” från naturskyddsföreningen. 

7.2 Kartläggning av nettoavräkning inom Elinorr 
För att få en uppfattning om hur många av Elinorrs 16 medlemsföretag som använder 

sig av förbundets förslag på nettodebiteringssystem, har en kvantitativ kartläggning 

utförts. Kartläggningen studerar även hur många mikroproducenter som är ansluta till 

respektive distributionsnät. Kartläggning har genomförts till största del via 

mailkorrespondens, se appendix D för vidare information. Resultatet presenteras i tabell 

12 nedan. 
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Tabell 12: Sammanställning av ersättningsmodeller för mikroproduktion inom Elinorr. 

Medlemsbolag i 

Elinorr 

Nettoavräkning Mikroprod

-ucenter 

Anledning till att 

inte införa 

nettoavräkning 

Alternativ 

ersättningsmodell 

AB Kramfors 

Energiverk 

Nej 0 Skatteregler 

 

Nätnyttoersättning och 

överskottsersättning 

Bergs Tingslags 

Elektriska AB 

Ja 3 - - 

Elektra Nät AB Ja (om någon 

efterfrågar) 

0 - - 

Gävle Energi AB Nej 8 Skatteregler, 

försvårar 

balansavräkning 

mm. 

Nätnytto- och 

överskottsersättning. 

Hamra 

Besparingsskog 

Ja (om någon 

efterfrågar) 

0 - - 

Hofors Elverk AB Ja 3 - (En av de tre säljer sin 

överskottsproduktion) 

Härjeåns Nät AB Nej 0 Skatteregler Nätnyttoersättning (+) 

Elspot (-) admin.avgift 

Härnösand Elnät AB Ja 7 - - 

Jämtkraft Elnät AB Ja 26 - - 

Ljusdal Elnät AB Ja 0 - - 

Sandviken Energi Nät 

AB 

Ja 4 - - 

Sundsvall Elnät AB Nej 1 Skatteregler 
 

Nätnytto- och 

överskottsersättning. 

Söderhamn Elnät AB Ja 2 - - 

Åkab Nät och Skog 

AB 

Nej 0 Har inga 

mikroproducenter 

i skrivande stund. 

- 

Årsunda Kraft & 

Belysningsförening 

Ja (om någon 

efterfrågar) 

0 - - 

Österfärnebo El 

Ekonomisk förening 

Ja (om någon 

efterfrågar) 

0 - - 

Övik Energi Nät AB Ja 

(månadsbasis) 

2 - - 

 

En sammanställning visar att 56 stycken mikroproducenter med tillhörande 

solcellsanläggningar är anslutna till Elinorr i april månad 2013. Resultatet visar även att 

8 stycken av de 16 medlemmarna inom Elinorr använder det framtagna förslag för 

nettoavräkning på årsbasis (en av de åtta använder månadsbasis). Utöver dem är 4 

stycken medlemmar positivt inställda till att börja använda modellen, men i skrivande 

stund har respektive företag ingen ansluten mikroproducent. Fyra andra medlemsföretag 

har valt att inte använda nettoavräkningsmodellen. 

7.3 Bergs Tingslags Elektriska AB (BTEA) 

BTEA är ett elnätsföretag med drygt 7 000 elnätskonsumenter, fördelade i södra 

Jämtland, delar av Härjedalen samt en del av Medelpad. Elnätsföretags elnätstruktur 

bestå till stora delar av en landsbygdskaraktär. Elnätsföretags BTEA är inne på sitt 

fjärde år med nettoavräkning. I skrivande stund är 3 mikroproducenter med tillhörande 



 51 

solcellsanläggningar anslutna till nettoavräkningsmodellen, Thorsten Handler som 

arbetar på BTEA är en utav dem. Även om antalet är lågt räknat, har ett trendbrott ägt 

rum och intresset ökat markant de senaste åren. Handler (2013) medger även att de tre 

mikroproducenter tillhör ”kategorin” entusiaster. De mikroproducenter som installerar 

solceller i dag har vanligtvis ett syfte som berör miljömedvetenhet eller nya tekniken. 

För att mindre solcellsanläggningar ska kunna installeras i en större skala, måste det i 

första hand vara enkelt och ekonomiskt bärande för konsumenten. Handler (2013) har 

själv kommit till den gräns när det är mer lönsamt att investera i nya solcellsmoduler än 

att amortera lånet på sitt egna hus. På sikt kommer ”ketchupeffekt” att få en stor 

betydelse bland fastighetsägare, börjar ett antal personer att installera solceller i ett 

villahusområde kommer fler att följa strömmen. I större städer kan en 

solcellsinstallation påverka prisutvecklingen på en fastighet på ett positivt sätt. Denna 

utveckling gäller däremot inte för invånarna i BTEA:s elnätsområde. (Handler, 2013) 

 

Solceller har ett antal fördelar i jämförelse mot småskalig vindkraft, menar Handler 

(2013). En fördel är att solceller har en väldigt låg störningsgrad bland närliggande 

grannar. En solcellsanläggning medför inga störande ljud och reflektioner. En annan 

fördel är att solcellsanläggningar normalt sett inte kräver något bygglov, när modulerna 

placeras tätt mot ett tak. Därtill är underhållsarbetet lågt när solcellsanläggningen är 

installerad. (Handler, 2013) 

 

Handler (2013) menar att avräkningstiden för nettoavräkning har en storbetydelse för 

mängden solceller som kommer att installeras i Sverige, vilket ligger i linje med en av 

Elforsk rapport.  

 

”Nettoavräkning är egentligen inget annat än ett avräkningsproblem, problemet är 

bara akademiskt.” (Handler, 2013)  

 

Berörda parter borde i stället fokusera på hur elnätsbolagen i framtiden kan klarar av 

kraven på elkvalité. Ett exempel där det uppstod ett problem gällande kravet på 

elkvalité var i Örnsköldsvik. När en av de första solcellsanläggningarna på 10 kW 

kopplades in på elnätet, uppstod det en för hög spänning i det lokala elnätet. Enligt 

teorin är alla växelströmsnät på distributionsnivå utbyggda på så vis att spänningen 

faller desto längre ut i nätet man befinner sig. När en solcellsanläggning ansluter sig 

lång ut på distributionsnätet, kan det uppstå en tryckpunkt där spänningen ökar för 

mycket, vilket var fallet i Örnsköldsvik. Handler (2013) anser även att ett smart elnät 

kan vara ett överdimensionerat elnät, eftersom det är svårt att förutse alla tänkbara 

framtida scenarier. Det kan vara svårt att optimera ett elnät som expandera, vilket är 

fallet hos BTEA. (Handler, 2013)  

 

Handler (2013) menar att BTEA inte ser några direkta tekniska hinder för att ansluta 

flera mikroproducenter med solcellsanläggningar till elnätet, eftersom företaget utför 

olika beräkningar vid varje förändring av elnätet. Beräkningarna ligger till grund för att 

BTEA ska klara av kraven på elkvalité.  

 

”Däremot måste ett nytt tankesätt införas, för att förstå problematiken med ändrade 

effektflöden i elnäten.” (Handler, 2013) 

 

Om ett problem skulle uppstå, likt det som inträffade i Örnsköldsvik, kan en första 

åtgärd vara att justera spänningsnivån på den närliggande transformatorn. Detta arbete 
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genomförs manuellt på de mindre transformatorerna hos BTEA, men på sikt är det tänkt 

att arbetet ska kunna ske på distans. Om problemet fortfarande kvarstår måste 

ledningarna uppgraderas till en rimlig kapacitetsnivå. Andra utgifter som är förknippade 

med mikroproducenter, berör bland annat mätarbyten i de fall det behövs. En mer 

detaljerad beskrivning om elmätare kommer i avsnittet nedan. Dock kommer 

omkostnaderna som är kopplade till mikroproducenter att läggas på elnätstariffen, vilket 

innebär att alla elkonsumenter inom BETA kommer att vara med och betala. (Handler, 

2013) 

 

Handler (2013) menar att Elinorrs modell för nettoavräkning, är den enklaste modellen 

för att lösa problematiken med överskottsproduktion från mikroproducenter. Elinorr 

anser att deras nettodebiteringssystem har en stor fördel, på grund av att den är enkel för 

både elnätsbolagen, elhandelsföretagen och mikroproducenterna. 

Nettodebiteringssystemet kräver små förändringar i nuvarande system för mätning och 

rapportering. Handler (2013) anser att nettoavräkningen ska vara kopplad till 

produktionsanläggningen och inte till någon enskild person. Detta underlättar vid bland 

annat ägarbyten av en fastighet och dessutom till att företag ska kunna använda 

modellen, om de uppfyller kraven för mikroproduktion. Om nettoavräkning inte skulle 

bli verklighet, är det enligt Handler (2013) otroligt viktigt att mikroproducenterna ska 

kunna välja fritt mellan olika elhandelsföretag i hela Sverige som erbjuder bäst betalt 

för överskottsproduktionen. Detta är något som är begränsat i dag. (Handler, 2013) 

 

Den andra kvittningsmodellen som avser årsvis kvittning baserad på timpris, medför 

flera nackdelar enligt Handler (2013). En av nackdelarna är att den är ett mer komplex i 

jämförelse mot Elinorrs nettoavräkningsmodell och att den skulle kräva ett större 

ingrepp i nuvarande system. En annan nackdel är att den kan uppfattas som mer 

invecklad och svårförstådd för mikroproducenterna, vilket i sin tur kan leda till minskad 

installationsvilja. (Handler, 2013) 

7.3.1 Elmätning av mikroproducenter 
En modern elmätare har olika register för utmatad och inmatad el. Dessa register kan 

utökas, eftersom en elmätare inte kan gå baklänges. De vanligaste förekommande 

elmätarna i Sverige är absolutmätare och backspärrmätare. En absolutmätare registrerar 

elen som konsumerad oavsett riktning, det kan leda till att en producent kan få betala för 

den inmatade överskottselen. En backspärrmätare mäter bara elen i den ena riktningen, 

således inte den inmatade överskottselen. I Elforskrapporten från 2009 “Fjärravlästa 

elmätare och solelsproduktion”, visade det sig att cirka två miljoner var av typen 

absolutmätare och cirka en miljon backspärrmätare av de mätarna som ingick i studien. 

När studien utfördes 2009 fanns cirka 5,2 miljoner elmätare i Sverige. Om en mätare 

inte går att konfigurera med utökade register genom mjukvara, så att den kan användas 

av en mikroproducent, måste den bytas ut av det berörda elnätsbolaget. (Handler, 2013) 

 

Dessutom finns det en annan aspekt som påverkar mätningen för en mikroproducent. 

Det finns mätare som tar tre-fassumma vilket innebär att de summerar elförbrukningen 

och elproduktionen över alla tre faserna samtidigt. Dessutom finns det mätare som 

mäter elförbrukningen och elproduktionen individuellt per fas. I Sverige finns det ingen 

statistik över hur många mätare det finns av respektive modell. Avläsningsmetoden 

elmätaren använder sig av beror på bland annat konfigureringen av mjukvaran och 

versionsnumret på hårdvaran. Detta kan leda till att elmätare med samma 

mjukvaruversion kan registrera mätvärdena på olika sätt. (Handler, 2013) 
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Handler (2013) belyser att BTEA har “sanna” trefas-mätare, där elmätarna mäter 

individuellt per fas. BETA likt Sundsvall Elnät AB använder avläsningssystemet 

ADDAX, en grundligare beskrivning om systemet kommer under avsnittet Sundsvall 

Elnät AB. I skrivande stund hanterar BTEA de tre mikroproducenternas avräkning 

manuellt, på företagets avräkningsavdelning. Däremot om antalet mikroproducenter 

skulle uppgå till minst 40 stycken måste ett automatiskt system införas. (Handler, 2013) 

7.4 Härnösand Energi & Miljö AB (HEMAB) 
Härnösand elnät AB ingår i moderbolaget HEMAB som är ett 100 procent kommunägt 

företag. HEMAB har cirka 13 700 elnätskonsumenter och elnätet sträcker sig över stora 

delar av Härnösands kommun, vilket innebär att elnätet har en skiftande elnätstruktur 

från mindre tätort till landsbygd. I dagsläget arbetar HEMAB med många 

vädersäkringsprojekt, genom att bland annat gräva ner många luftledningar. Projektet 

går under namnet ISO 202020 och år 2020 ska det inte finnas någon luftledning på 10 

kV-nätet hos företaget. De fasta kostnaden för att vädersäkra ligger i storleksordningen 

på 25 miljoner årligen. De rörliga kostnaderna berör istället närförluster, drift- och 

personalkostnader. (Olsson, 2013) 

 

Enligt statistik har kundantalet minskat från 16 000 i början på 2000-tallet till dagens 

siffra på 13 700. Anledningen till denna drastiska minskning beror på den så kallade 

kollektivmätningen bland många flerbostadshus, där föreningarnas medlemmar ser 

ekonomiska vinningar med sammätningen. Ur en energieffektiviserings synpunkt går 

denna övergång åt helt fel håll enligt Olsson (2013). Förbrukningskostnaden måste ner 

på individnivå för att samhället ska lyckas med de uppsatta energieffektiviseringsmålen.        

 

HEMAB är ett av företagen inom Elinorr som använder sig av den förslagna 

nettoavräkningsmodellen. I skrivande stund har HEMAB 7 stycken mikroproducenter 

med solcellsanläggningar ansluta till distributionsnätet, den första producenten tillkom 

under 2011. Efter det har mikroproducenterna kommit i ett jämt flöde till företaget. En 

av mikroproducenterna använder sig av en säkring på 63 A som huvudsäkring, 

resterande är mindre solcellsanläggningar anslutna på 16 A. De mindre anläggningarna 

producerar ett väldigt litet elöverskott på årsbasis och HEMAB har funderat på att 

införa en miniminivå för att kunna ansluta sig, men idag finns det inga hinder för 

mindre anläggningar. (Andersson, 2013)  

 

HEMAB var ett av företagen inom Elinorr som i ett tidigt skede började använda 

nettoavräkning. Olsson (2013) tror att det är en av anledningarna till att företaget har 7 

stycken anslutna mikroproducenter, till skillnad mot Sundsvall Elnät AB som en 

ansluten anläggning. HEMAB:s VD kallar införandet av nettoavräkning för ”civil 

olydnad”, eftersom företaget anser att det är en energieffektiveringsåtgärd. 

Nettoavräkning innebär således en form av skattesubvention, till följd av minskade 

skatteintäkter till staten. Det får därmed samma ekonomiska effekt som om 

mikroproducenten skulle utnyttja en annan energibesparingsåtgärd (Olsson, 2013). I 

skrivande stund gör inte företaget någon ekonomisk förtjänst på att ansluta 
mikroproducenter, eftersom de minskade systemförlusterna är marginella. Däremot 

uppstår det en kostnad för varje anslutning, eftersom elmätaren måste ersättas till 

fyrkvadrantsmätare som klarar av att mäta i båda riktningarna. Inne i stadskärna kan en 

fyrkvadrantsmätare avläsas genom elnätet, däremot om mikroproducenten befinner sig 

på landsbygden uppstår det ytterligare en kostnad, eftersom elmätaren måste 

kompletteras med en GSM-modul för avläsning (Andersson, 2013). Olsson (2013) 
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menar att företaget bedriver ”kundvård” och i framtiden hoppas HEMAB att 

mikroproducenterna i större utsträckning ska vara med och påverka de minskade 

systemförlusterna. Olsson (2013) menar att det till stor del handlar om priset på 

anläggningarna om mängden anslutningar ska öka i framtiden. För flertalet av 

mikroproducenterna som är anslutna idag, har priset inte spelat någon större roll. Det 

har bland annat handlat om andra faktorer som exempelvis miljömedvetenhet 

(Andersson, 2013).  

 

När mikroproducentantalet överstiger 10 stycken kommer HEMAB att övergå till ett 

automatiskt system för nettoavläsning, i stället för dagens manuella system. I dagsläget 

kan inte mikroproducenterna se bruttoförbrukningen (el från solcellerna som själv 

konsumeras) på elfakturan, denna mätning måste ske genom att en egen mätare 

installeras hos producenten. I framtiden kan det däremot vara möjligt att införa 

bruttoförbrukningen på elfakturan. (Andersson, 2013) 

 

Genom att överskottsproduktionen är som störst under sommarhalvåret när el vanligtvis 

är billig kommer ”uttaget” med nettoavräkning att ske senare under året när elpriset är 

dyrare. Olsson (2013) menar att elnätsföretagen inte drabbas ekonomiskt av detta, 

däremot kan det påverka elhandelsföretagen. Detta har däremot inte vara ett problem för 

dem ansluta mikroproducenterna hos HEMAB, eftersom de konsumerar största delen av 

överskottsproduktionen under samma månad. Det i sin tur leder till att ”lagringen” sker 

i maximalt två månader, efter sommarhalvåret. (Andersson, 2013)    

 

Avslutningsvis menar Andersson (2013) elkvalitén i elnätet hos HEMAB kan komma 

att påverkas genom att fler mikroproducenter ansluter sig. Detta kan ske genom att ett 

flertal av växelriktarna kan vara av sämre kvalité och i sin tur kan påverka mängden 

övertoner i elnätet.   

7.5 Sundsvall Elnät AB 
Sundsvall Elnät AB är dotterbolag till det kommunala bolaget Sundsvall Energi AB 

som i sin tur ägs av Sundsvalls kommun. Företaget har i skrivande stund cirka 27 500 

elnätskonsumenter i distributionsområdet och den övergripande elnätstrukturen inom 

distributionsområdet kännetecknas av ett tätortselnät. I skrivande stund är en 

mikroproduktionsanläggning inom kategorin solceller ansluten till Sundsvall Elnät AB. 

Elnätsföretaget är även ägare till anläggningen, för en vidare beskrivning se följande 

avsnitt om mikroproduktion. 

 

Elnätsföretaget har valt att inte använda nettoavräkningsmodellen som Elinorr 

framtagit. Anledningen till beslutet är att företaget anser att det strider mot gällande 

skattelagstiftning. Företaget vill dessutom inte riskera att mikroproducenterna ska bli 

beskattade i efterhand, eftersom ett eventuellt skadestånd kan kommat att uppstå. För att 

ta reda på förutsättningarna om hur Skatteverket kan komma att agera när en 

överträdelse tags från lagar och regler vid ett eventuellt införande av nettoavräkning, 

kontaktade företaget en skatteexpert på revisionsbyrån PwC. (Hamlund, 2013) 
 

Skatteverkets regler ser ut enligt följande vid en skattekontroll där myndigheten anser 

att ett skatte- eller avgiftsfel föreligger: Antingen kommer de att informera berörd part 

om vad som gäller och att de fortsättningsvis ska följa anvisningarna. Alternativt 

kommer de att påföra en skatt för den berörda parten. Skatteverket kan normalt göra 

rättelser och påföra skatter fem år bakåt i tiden. Bedömningen från revisionsbyrån blev 
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att om Skatteverket vid en kontroll skulle ha synpunkter på den skattemässiga 

hanteringen av nettoavräkningen, så kommer de sannolikt debitera i efterhand för de 

skatter och avgifter som de anser ska betalas. Dessutom ansåg de att beloppet är av 

mindre betydande storlek och därför borde inget skadestånd krävas. Göran Hamlund 

(2013) på Sundsvall Elnät AB gjorde ett enkelt exempel på en möjlig efterbeskattning 

för en mikroproducent, efter utlåtandet från revisionsbyrån.  

 

En solcellsanläggning på 2000 W producerar 2000 kWh/år och beräknas leverera 40 

procent av produktionen ut på elnätet (2000x0,4=800kWh). Om elskatten beräknas till 

35 öre per KWh, blir skattebortfallet cirka 300 kr per år och mikroproducent. 

 

Hamlund (2013) menar att det inte rör sig om några stora belopp, men skulle antalet 

mikroproducenter öka markant kan det handla om betydande kostnader i slutändan.  

 

”Om företagets ansats med nettoavräkning är att förenkla och förbättra den 

ekonomiska kalkylen för våra kunder, får inte utfallet bli det motsatta. Om kunden i 

efterhand får tilläggsskatt kommer naturligtvis ansvaret att läggas på oss, som 

möjliggjort detta.” (Hamlund, 2013) 

 

I stället för nettoavräkning använder Sundsvall Elnät AB en ersättningsmodell som 

består av nätnytto- och överskottsersättning. I skrivande stund är storleken för 

nätnyttoersättning på 1,2 öre/KWh och överskottsersättning 42 öre/kWh. Beloppen för 

ersättningarna är framtagna utefter bräkningar gällande systemförluster i det lokala 

distributionsnätet. Överskottsersättningen är framtagen utifrån systemförlusterna som 

uppkommer i nätet under ett år, det vill säga skillnaden mellan inmatningen och uttaget 

i distributionsområdet. Kostanden för systemförlusterna per kWh motsvarar 

överskottsersättningen för motsvarade storlek. Lars-Erik Aspling (2013) menar att 

företaget lika gärna kan köpa in el från mikroproducenterna i stället gentemot 

elhandelsföretagen, för att täcka upp för systemförlusterna. Framtagandet av 

nätnyttoersättningen utgår från samma kvot för systemförlusterna, därefter har 

överskottsersättningen dividerats med den framtagna kvoten, vilket resulterar till en 

nätnyttoersättning per kWh. Det bör tillägas att det inte förekommer någon storskalig 

produktion av el inom distributionsområdet. (Aspling, 2013) 

7.5.1 Elnätskommunikation 
När den nya mätarreformen infördes 2009 fick många elnätsföretag investera stora 

belopp för att byta ut elmätarna mot nya ”smarta elmätare” som kunde rapportera 

mätvärden elektroniskt. Detta var också fallet för Sundsvall Elnät AB. Elnätsföretaget 

valde att använda två parallella system för insamling av förbrukningsvärden, dels ett för 

storförbrukare (industrier) och dessutom ett för elkonsumenter (hushåll).  Systemet för 

stora förbrukare är ”stabilare” enligt Victor Hansson (2013), men samtidigt dyrare 

genom inköp av utrusning och drifthållning. Den största delen av kommunikationen 

från elmätarna går via radiokommunikation och är i låg grad känslig för störningar. För 

mindre elkonsumenter valde företaget att använda en infrastrukturslösning från den 

Moldaviska tillverkaren ADDAX. Systemet är hierarkiskt uppbyggt, där 

mottagningsstationerna är högst upp i hierarkin, följt av nätstationerna och slutligen 

konsumenternas elmätare. Systemet kommunicerar genom via Power Line 

Communication (PLC) som namnet belyser går datakommunikationen via elnätet. 

Informationen skickas från konsumenternas elmätare till en slave router (multipunkter) 

som återfinns i nätstationen, vilket i sin tur skickar informationen vidare till en master 
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router i mottagningsstationen. Beroende på elnätstrukturen i distributionsnätet, skickas 

informationen på olika sätt. 

  

Datakommunikationen i lågspänningsnätet går till stor del genom elledningarna, medan 

informationen i mellanspänningsnätet (från mätstationerna till mottagningsstationerna) 

tar ibland vägen genom radiokommunikation. Sista länken mellan 

mottagningsstationerna och elnätsföretaget servrar går via fiberkablar. 

Kommunikationen i lågspänningsnätet sker genom frekvensen 43 kHz alternativt 49 

kHz för alla de tre faserna, i mellanspänningsnätet används frekvensen 66 kHz 

alternativt 76 kHz. Eftersom elnätet till en början har tagits fram för överföring av 50 

Hz växelström, kan det uppstå kommunikationsproblem över nätet när andra frekvenser 

används. ADDAX-systemet avsedd för hushållskonsumenter består av betydligt 

billigare infrastruktur i jämförelse mot systemet för stora förbrukare. Dock är systemet 

mycket känsligare för brus och störningar som i sin tur leder till besvärligare 

felsökningar. (Hansson, 2013) 

 

”Det elnätbaserade kommunikationssystemet är i hög grad beroende av hur elnätet mår 

för stunden”. (Hansson, 2013) 

 

Faktorer som påverkar kommunikationen är många enligt Hansson (2013). Exempelvis 

påverkas kommunikationen av hur stor lasten är, om det är fuktigt i marken där kablarna 

är nedgrävda (vanligt förekommande med äldre kablar), eller om de är kalt ute. Utöver 

de nämnda störningskällorna, finns det dessutom en annan kategori som ökar 

explosionsartat. Den kategorin kännetecknas av de billiga och enkla switchade 

nätaggregat, exempelvis på en sådan är laddaren till en bärbar dator. Genom olika 

kostnadsbesparingar väljer vissa tillverkar att inte bygga in filter mot övertoner och brus 

i nätaggregaten. Till de nätaggregat som har inbyggda filter, förekommer de även att 

kondensatorerna i själva filtret lägger av efter en tid, på grund av värmeproblem och det 

medför till att filtret blir verkningslöst. Det som uppstår är att själva nätaggregatet 

fortsätter att fungerar (konsumenten märker ingen skillnad), men problemen uppstår i 

stället hos elnätsföretagen, eftersom nätaggregaten skickar ut brus genom övertoner på 

elnätet. Störningarna är otroligt svåra att upptäcka menar Hansson (2013), det leder till 

att felsökningen blir väldigt omfattande, eftersom problemen vanligtvis uppstår på 

komponentnivå hos elkonsumenterna. 

 

I en vanlig månad brukar cirka 100 stycken elmätare på konsumentnivå av de cirka 26 

000 som finns inom distributionsområdet, inte skicka mätvärdena till företaget servrar. 

Detta på grund av olika kommunikationsproblem. Efter varje månadsskifte har 

elnätsföretaget fem arbetsdagar på sig att leverera mätarvärdena till elhandelsbolagen. 

De första dagarna efter varje månadsskifte brukar vara lite stressiga, menar Hansson 

(2013). 

 

I övergången till den nya mätarreformen som infördes den första oktober 2012 fick 

elkonsumenterna möjlighet till timvis elmätning. För att kunna erbjuda timvis elmätning 

behövde Sundsvall Elnät AB utöka registret i elmätarna genom en 

mjukvaruuppdatering. Även om bara ett fåtal elkonsumenter i skrivande stund valt 

timvis elmätning, valde elnätsföretaget att införa timvisa avläsning för alla 

konsumenter. Anders Söderberg, driftchef på Sundvall Elnät AB menar att de resulterar 

till att företaget har tillgång till mer detaljerade lastprofiler över elkonsumenternas 

förbrukning, till skillnad mot den månadsvisa avläsningen. De utökade lastprofilerna 
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kan i sin tur användas till kapacitetsberäkningar i distributionsnätet. Den utökade 

avläsningen resulterar dock till en högre belastning till företagets servrar. Söderberg 

(2013) menar att de utökade lastprofilerna är till stor hjälp för att kunna tillhandahålla 

god elkvalité i framtiden. 

7.5.2 Mikroproduktion 
För att Sundsvall Elnät AB ska kunna ansluta en mikroproducent måste elmätaren 

programmeras med en ny mjukvara, så att de klara av de fyra kvadranterna med aktiv 

och reaktiv effekt i båda riktningarna. Mätarna måste monteras ned hos konsumenten 

och programmeras om hos elnätsföretaget. Hansson (2013) menar att det finns ett antal 

elmätare på lager som har den aktuella programvaran, vilket innebär att bytet kan gå fort 

när en mikroproducent valt att anslutna sig. Till skillnad mot när elmätarna började läsa 

av timvärden, kunde uppgraderingen ske genom elnätskommunikation. Detta eftersom 

ändringen bara berörde några inställningar för ett par olika parametrar. På sikt är det 

tänkt att mätarnas mjukvaruuppgradering anpassad för mikroproduktion, även kan ske 

genom elnätskommunikationen. (Hansson, 2013) 

 

Hur mikroproduktionen i framtiden kommer att påverka elnätet hos Sundsvall Elnät 

AB, vågar Hansson (2013) inte spekulera i. Hansson (2013) anser att företaget måste 

ansluta några anläggningar för att kunna se följdeffekterna. Om antalet 

produktionsanläggningar ökar i större skala, kommer det med stor sannolikhet att 

påverka elnätskommunikationen, genom att några växelriktare i 

produktionsanläggningarna kan vara av sämre kvalité och därigenom sända ut brus på 

elnätet. Som tidigare nämnts är det inte ekonomiskt försvarbart att felsöka efter brus på 

komponentnivå hos elkonsumenterna. Skulle det uppsåt problem med 

elnätskommunikationen i vissa delar av distributionsområdet, kan företaget välja att 

skicka mätvärdena direkt via radiolänk till företagets servrar. Det skulle lösa problemet 

med kommunikationen, men huvudproblemet gällande brus och övertoner skulle 

kvarstå. Ytterligare ett sätt att lösa kommunikationsproblemen är att installera filter mot 

brus i distributionsnätet. Båda fallen blir en kostnadsfråga för att uppehålla en god 

elkvalité. (Hansson, 2013) 

 

Sundsvall Elnät AB menar att egenproducerad el bidrar till ett mer hållbart samhälle. 

Följaktligen har elnätsföretaget monterat en egen solcellsanläggning på en byggnad 

intill företagets kontor, vilket går under definitionen för en 

mikroproduktionsanläggning. Anläggningen består av 17 solcellmoduler med 240 W 

vardera och upptar en yta på cirka 26 kvadratmeter, som är tänkt att storleksmässigt 

påminna om ett normalstort villahustak. Anläggningen är tänkt till att inbringa 

kundskap till företaget som i sin tur ska kunna vägleda elkonsumenterna vid framtida 

inverteringarna för solceller. Anläggningen har varit i bruk i cirka ett år och har under 

den tiden genererat ungefär 3 600 kWh. (Hamlund, 2013) 

7.5.3 Elkvalité 
Krav på uppföljning och kontroll av elkvalité har ökat, och ett antal olika nationella 

normer och föreskrifter har utformats för att möjliggöra vägledning i vad som anses 

vara god elkvalité. Ett exempel på normer och förskriften för god elkvalité är EIFS 

2011:2 som är framställd av EI. Ett mätinstrument för elkvalité innefattar en mängd 

olika mätparametrar. För att en mätning ska vara tillförlitlig, krävs det en klar definition 

av hur mätinstrumentet fungerar. Ett referensinstrument som uppfyller klass A, är 



 58 

godkänt för de högsta ställda kraven inom branschen. För att förbättra elkvalitén i 

distributionsnätet har Sundsvall Elnät AB valt att installera klass A mätutrustning från 

företaget Metrum. I skrivande stund arbetar elnätsföretaget med att installera 

mätutrustning i nätstationerna, för att inbringa förbättrad information om bland annat 

övertoner och systemförluster. (Andréasson, 2013) 

7.6 Söderhamn Elnät AB 
Söderhamn Elnät AB är ett bolag som ägas till 100 procent av koncernen Söderhamn 

NÄRA, koncernen är i sin tur helägd av Söderhamns kommun. För närvarande har 

Söderhamn Elnät AB cirka 10 300 elnätskonsumenter.  

 

Företaget erbjuder sina mikroproducenter att använda nettoavräkningsmodellen som 

Elinorr har tagit fram. I skrivande stund har företaget inga planer på att avskaffa 

modellen. För tillfället har elnätsföretaget två stycken mikroproduktionsanläggningar 

med solceller i drift. Den ena anläggningen är på en storlek av 2,3 kW och den andra på 

cirka 9,5 kW. Vid båda anslutningarna har Söderhamn Elnät AB fått byta ut de 

nuvarande elmätarna till fyrkvadrantsmätare. Den större anläggningen är idag en 

högspänningsanläggning, men ska under den närmaste tiden byggas om till lågspänning, 

likt den mindre anläggningen. Elnätsföretaget vill även belysa att fram till dagens datum 

har inte någon av de två mikroproducenterna haft något produktionsöverskott på 

månadsbasis. Detta innebär att de två mikroproducenterna har avräknats som 

elkonsumenter, eftersom de har förbrukat mer el än vad de har producerat varje månad. 

Nettoavräkningen för de två mikroproducenterna utförs för tillfället manuellt i ett 

Excell-ark, för varje avslutad månad. (Höglund, 2013) 

 

Innan de två mikroproducenterna valde att ansluta sig och började använda 

nettoavräkningsmodellen, var Söderhamn Elnät AB noga med att påpeka om det osäkra 

läget gällande skattemyndigheten syn på nettoavräkning. Företaget upplyste även om att 

nettoavräkningsmodellen kan komma att ändras eller försvinna inom en väldigt snar 

framtid. (Höglund, 2013) 

7.7 Gävle Energi AB 
Elnätsverksamheten i Gävle ingår under bolaget Gälve Energi AB. Gävle Energi AB är 

ett av bolagen som inte använder sig av Elinorrs förslag på nettoavräkningsmodell. I 

skrivande stund är 8 stycken mikroproduktionsanläggningar med solceller anslutna till 

företagets distributionsnät. Tre av anläggningarna tillhör personer som arbetar inom 

Gävle Energi AB. Anledningen till att Gävle Energi AB inte valt att använda 

nettoavräkningsmodellen, beror dels på att nettomätning inte är förenligt med gällande 

skatteregler. Företaget anser att energiskatt och moms ska utgå efter gällande regelverk, 

och inte efter ett netto av uttag och inmatning under exempelvis en månad. (Rehnstedt, 

2013) 

 

Utöver gällande skatteregler finns det även andra skäl som talar emot införandet av 

nettoavräkning, menar Rehnstedt (2013). Ett av skälen är att nettoavräkningen riskerar 

att försvåra balansavräkningen. Nettoavräkning innebär även att mikroproducenten 

fråntas möjligheten att sälja sitt överskott. Genom separat mätning och rapportering kan 

elhandelsföretagen eller elnätsföretagen välja att erbjuda att köpa den inmatade elen. 

Mot bakgrund av ovanstående har Gävle Energi AB gjort bedömningen att inmatning 

och uttag även fortsättningsvis bör mätas och rapporteras separat. 
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Det finnas även andra principiella frågor att ta ställning till menar Rehnstedt (2013). 

Gävle Energi AB har som strategi att använda kostnadsriktiga elnätstariffer och att 

subventionera vissa typer av anläggningar kan missgynna övriga kundkollektiv. Gävle 

Energi Elnät betalar ut ersättning för el som matas ut på nätet genom en 

nätnyttoersättning och Gävle Energi Elhandel erbjuder att teckna avtal med 

mikroproducenterna för att köpa överskottsproduktion som matas ut på elnätet. 

 

Rehnstedt (2013) menar att mikroproducenterna ekonomiskt sätt enbart är förknippade 

med kostnader för elnätsföretaget. Kostnaderna uppstår genom bland annat ökad 

administration och elmätarbyten. På sikt tror dock Emil Rehnstedt att trenden ska vända 

för elnätsverksamheten. För att öka lönsamheten har företaget studerat olika kompletta 

paketlösningar för solceller som i sin tur kan säljas direkt till elkonsumenterna. I 

skrivande stund har Gävle Energi AB inga färdiga solcellspaket att erbjuda till sina 

elkonsumenter. (Rehnstedt, 2013)   

7.8 Övik Energi Nät AB 
Övik Energi Nät AB är ett dotterbolag till Övik Energi AB som i sin tur ägs till 100 

procent av Örnsköldsviks kommun. Elnätsföretaget har 9000 elnätskonsumenter och i 

skrivande stund är 2 av dessa mikroproducenter. Övik Energi Nät AB har valt att 

använda Elinorrs nettoavräkningsmodell, men till skillnad de andra medlemsföretagen 

som använder sig av modellen inom Elinorr, har företaget valt att använda 

nettoavräkning på månadsbasis i stället mot årsbasis. (Näsström, 2013) 

 

Det fanns flera anledningar till val av avräkningsperiod enligt Joel Näsström (2013). 

Elnätsföretaget anser att mikroproducenterna ska förbruka sin överskottsproduktion så 

snabbt som möjligt i sitt hushåll. De två solcellsanläggningarna som är anslutna till 

distributionsnätet startade innan Elinorr var klar med sin rekommendation på 

nettoavräkning. Nettoeffekten av att avräkna på helår skulle kunna bli att 

mikroproducenten överproducerar el när det inte finns någon effektbrist i elnätet och 

sedan ta tillbaka sin överproduktion vid en annan tid på året när det möjligtvis är 

effektbrist. Idag "köper" inte Övik Energi Nät AB överskottet per månad och det kan bli 

ännu besvärligt när fler eller större solcellsanläggningar installeras. 

 

Näsström (2013) menar att elnätsföretaget har resonerat om att eventuellt gå över till 

kalenderårsavräkning, men företaget väljer att avvakta tills utredningen om den 

skattemässig synpunkt om nettodebiteringen blir klar till sommaren 2013. 

 

Joel Näsström på Övik Energi Nät AB menar att regelverket är problematiskt gällande 

överproducerad el från mikroproducenter. För att underlätta situationen för både Övik 

Energi Nät AB och mikroproducentera, har företaget valt att tecknat nätavtal med 

anläggningsinnehavarna som bland annat innehåller ett förbehåll om att avtalet upphör 

omgående i det fall att någon myndighet skulle tycka att företaget handlagt avräkningen 

felaktigt. Elnätsföretaget har även bytt ut befintlig elmätare till elmätare som mäter i 
båda riktningarna, och den el som inte direkt förbrukas i anläggningen mäts och matas 

ut på elnätet. Varje månad utför företaget en manuell avräkning, mot den el som 

förbrukats från elnätet, med den el som matats ut till elnätet. (Näsström, 2013) 
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7.9 Jämtkraft AB 
Jämtkraft AB är ett kommunalägt företag, med majoritetsägare Östersunds kommun och 

minoritetsägarna Åre- och Krokoms kommun. Jämtkraft Elnät:s koncessionsområde 

täcker större delarna av Jämtland och innefattar över 60 000 elnätskonsumenter. Under 

våren 2013 kom det ett snabbt beslut från företagets ledning om att Elinorrs modell för 

nettoavräkning skulle tillämpas.   

 

I skrivande stunder har företaget använt nettoavräkning i cirka en månad. Hans-Gunnar 

Dernmar (2013) på Jämtkraft nämner att företaget inte riktigt löst alla delar som berör 

debiteringssystemet, men att förtaget arbetar för fullt för att lösa det. För tillfället har 

Jämtkraft 26 stycken mikroproducenter med solceller i varierad storlek, anslutna till sitt 

distributionsnät. Enligt Dernmar (2013) har antalet anslutningar kommit under en period 

av cirka 2 år. Från en början var de rent spontana anslutningar, under det senaste 

halvåret har förfrågningarna kommit in en mer regelbunden takt. Dernmar (2013) tror 

att många elkonsumenter har avvaktat på att nettoavräkningen skulle införas, vilket 

innebär att företaget anar en ytterligare ökning av antalet anslutna mikroproducenter den 

närmsta tiden. 

 

Likt Sundsvall Elnät AB har även Jämtkraft AB installerat en egen solcellsanläggning 

på garagetaket vid huvudkontoret i Östersund. Anläggningen togs fram för att producera 

el till företagets elbilar, solcellanläggningen är på drygt 130 kvadratmeter stor och 

genererar drygt 20 000 kWh per år. 

7.10 Sammanfattning av kvalitativ intervjuserie 
Under detta avsnitt presenteras en sammanfattningen av den kvalitativa intervjuserien 

som utfördes med 7 stycken utvalda medlemsföretagen inom Elinorr. Flera av 

medlemsföretagen anser att en ökat installationsakt är vänta den närmaste tiden. I 

dagsläget anser även flera av medlemsföretagen att mikroproduktionsanslutningar till 

stor del är förknippade med ekonomiska utgifter. Utgifterna kan hänföras till bland 

annat byte eller uppgradering av elmätare till en fyrkvadrant mätare, även manuell 

hantering av mätvärdena kan skapa en ökad arbetsbelastning för medlemsföretagen. 

Mikroproduktion genom solcellanläggningar kan även påverka elnätskommunikationen 

och säkerhet för driftpersonal. 

 

Trots ovanstående aspekter finns en klar positiv inställning till ökad mikroproduktion 

bland de utvalda medlemsföretagen. Medlemsföretagen som valt att använda Elinorrs 

nettoavräkningsmodell, använder modellen enligt devisen för ”kundvård” och ”civil 

olydnad”, samt med motargumentet att kan ses som en energieffektiveringsåtgärd. 

Detta trots att modellen anses vara olaglig enligt mätförordningen och skatteverkets 

regler. Ökad installation kan även påverka kapacitetsbristen för distributionsnäten inom 

Elinorr, detta är något som behandlas under fölande kapitel.  
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8 Elnätsimulering 
När återbetalningstiden för en solcellsanläggning anses vara inom en rimlig nivå, 

genom att anläggningen betalar tillbaka sig genom olika stödsystem och 

överskottersättning, tilltar incitamenten för ökad installation inom Elinorr. Ökad 

installation av intermittent elproduktion i det lokala distributionsnätet kan innebära nya 

utmaningar för elnätsföretagen inom Elinorr. En utmaning kan kopplas till risker för 

ökade kapacitetsproblem i distributionsnätet. Kapacitetsproblemen kan påverka kraven 

på elkvalité, vilket kan leda till exempelvis oönskade spänningsnivåer eller omvända 

effektflöden. Om kraven på elkvalité inte kan tillgodoses för konsumenterna, medför det 

till att delar av elnätet måste uppgraderas av det beröra elnätsföretaget.   

 

Som tidigare nämnts är lastflödesanalys ett bra verktyg för att möjliggör en bra 

driftsituation av befintliga system och framtida expansion av elnät. Under detta kapitel 

kommer olika lastflödesanalyser att utföras, med avseende på hur mindre 

solcellsläggningar kan komma att påverka olika elnätstrukturer. Analysen bygger på 

”extrema” scenarier mellan produktionen och konsumtionen för ett antal olika 

mikroproducenter. Under kommande avsnitt presenteras först valet av de elnätstrukturer 

som behandlas i studien, följt av en produktionsprofil för en given solcellsanläggning, 

samt en förbrukningsprofil på konsumentnivå för ett givet hushåll. Avslutningsvis 

presenteras resultatet från simuleringarna. 

8.1 Val av elnätstruktur 
Som tidigare nämnts finns det tre huvudsakliga kopplingsstrukturer i svenska 

distributionsnät, dubbelkabelstruktur, slingstruktur och radiell struktur. 

Dubbelkabelsystem är vanligt förekommande i stora städer, medan slingnätstruktur före 

kommer i större orter och radiell elnätstruktur är vanligt förekommande i utkanten av 

mindre orter och på landsbygden. 

 

I studien ”Determining and increasing the hosting capacity for photovoltaics in 

Swedish distribution grids” kan författarna konstatera att stadsnät är tillräckligt robusta 

för att klara av en större mäng installerad elproduktion från mindre 

solcellsanläggningar. Däremot visar studien att det kan bli problem i ett ”svagt” elnät, 

vilket återfinns vanligtvis i förorter- och på landsbygden (Walla et al., 2012). Denna 

studie kommer således att fokusera på elnätstrukturer av ”svag” karaktär som är mest 

påverkningsbar av intermittent elproduktion från solceller.  

 

För att få en uppfattning om hur elnätsföretagen inom Elinorr kan påverkas av en 

betydande installation av solcellanläggningar, tog jag hjälp av företrädare på från två av 

företagen inom Elinorr, nämligen Sundsvall Elnät AB och Bergs Tingslags Elektriska 

AB (BTEA). I samråd med de nämnda företagen valdes två faktiska fallstudier ut som 

kännetecknas av ”svaga” elnätstrukturer, se tabell 13. Elnätstrukturen tillhörande 

Sundsvall Elnät AB:s distributionsområde kännetecknas av en del av ett 

villahusområde, med korta avstånd mellan hushållen, noderna (kabelskåpen) och 

matningsstationen. Elnätstrukturen tillhörande BTEA:s distributionsområde 

kännetecknas av en del av ett landsbygdsområde, med längre avstånd mellan hushållen, 

noderna och matningsstationen. För vidare information, se figur 14 och 15. 

 

 

 



 62 

 

Tabell 13: Sammanställning av de valda elnätstrukturerna A och B. 

Fallstudie A B 

Hushåll 64 33 

Elnätkaraktär Del av villahusområde  Del av landsbygdsområde 

Antal noder 13 18 

Avståndsvariation mellan noder (m) 20-130 30-310 

Genomsnittligt avstånd mellan noder (m) 55 95 

Spänningsnivå (kV) 0.4 0.4 

 

Figur 14: Schematisk bild över elnätstruktur A. Kablarna från noderna till hushållen 

visas inte i figuren, men de är indikerade med pilar. Siffrorna anger antalet hushåll som 

är ansluten till respektive nod. 
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Figur 15: Schematisk bild över elnätstruktur B. Kablarna från noderna till hushållen 

visas inte i figuren, men de är indikerade med pilar. Siffrorna anger antalet hushåll som 

är ansluten till respektive nod. 

8.2 Produktionsprofil för solcellssystem 
För att ta fram en lämplig produktionsprofil för en solcellanläggning över de 

geografiska områdena där de valda elnätstrukturerna A och B befinner sig, utgick jag 

från en produktionsprofil för ett simulerat solcellssystem. Genom programvaran 

Meteonorm version 5.1 kunde instrålningsdata simuleras fram för de givna områdena. 

Instrålningsdatat är baserat på historiska mätdata från 30 års mätningar. Efter 

simuleringarna framkom det att de inte var någon större skillnad mellan de två 

geografiska områdena. För enkelhets skull används samma instrålningsdata för de båda 

områdena A och B, nämligen den för Sundsvallsområdet. 

 

Det simulerade instrålningsdatan är framtagna för ett solcellssystem vinklat 30 grader 

mot horisontalplanet, vilket motsvarar den genomsnittliga taklutningen i Sverige. 

Azimutvinkeln, det vill säga i riktning i väderstreck är satt till noll, vilket innebär att 

systemet är riktat rakt söderut. Temperaturförluster är medräknade för systemet och 

övriga modulförluster är antags vara 10 procent.  Förluster i växelriktare och övriga 

systemkomponenter antas vara 5 procent. Modellen som användes har tagits fram inom 

forskargruppen BEESG vid Uppsala universitet och är samma som används i online-

verktyget Solelekonomi (Widén, 2011). 

 

Den simulerade produktionen täcker ett helt år med 8760 mätpunkter och anges i 

medeleffekt för varje timme i W/Wp, det vill säga normaliserat mot toppeffekten. 

Genom att göra ett Matlab-Skript kunde produktionen för varje månad beräknas. För att 

beräkna produktionen för en given storlek på solcellssystem, multiplicera hela 
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dataserien med motsvarande toppeffekt. För denna studie valdes ett solcellssystem med 

en toppeffekt på 5000 W. Se resultatet i figur 16.    

 

 
Figur 16: Sammanställd årsproduktion för ett solcellssystem med toppeffekt på 5000 W, 

inom de geografiska områdena för elnätstrukturerna A och B. 

 

En summering av den sammanställda årsproduktionen för ovanstående anläggning 

resulterar till 4691 kWh, detta innebär en effektiv produktion från solcellerna på 938 

kWh per installerad kW. 

 

För att studera vilket dygn på året som stod för den största toppeffekten, sorterades 

instrålningsdatat i rangordning. Sorteringen resulterade till att den 27 april hade den 

högsta toppeffekten på 4,1 kW under timme nummer 12 på dygnet. Genom figur 17 

framgår det att december månad stod för den minsta solstrålningen. Den 27 december 

valdes att representera ett dygn med nästan obefintlig elproduktion, vilket resulterar till 

en toppeffekt på 0,17 kW under timme nummer 13 på dygnet. 

 
Figur 17: Maximal- (röd, 27april) och minimal (blå, 27 december) dygnsproduktion för 

ett 5000 W solcellssystem. 
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8.3 Förbrukningsprofil 
Valet av de två olika elnätstrukturerna medför att elkonsumenterna inom områdena 

uteslutande består av småhus (villahus). För att ta fram genomsnittlig 

elkonsumtionsprofil för ett småhus som överensstämmer med tiden på året med 

produktionsprofilerna, studerades en rapport finansierad av Energimyndigheten ”End-

use metering campaign in 400 households in Sweden”. Den elkonsumtionsprofil som 

användes till simuleringarna motsvarar ett småhus med elvärme, tillhörande en familj 

med två barn. Se resultatet i figur 18. (Zimmermann, 2011) 

 
Figur 18: Normaliserad elkonsumtionsprofil för ett småhus under en decemberdag (blå) 

och en aprildag (röd). (Zimmermann, 2011) 

 

Elkonsumtionsprofilen visar att en decemberdag har en toppeffekt på 2,8 kW (timme 

nummer 8), då elproduktionen är obefintlig. När elproduktionen är som störst (under 

timme nummer 12) den 27 april, är elkonsumtionen 0,4 kW. 

8.4 Lastflödesanalys 
För att utföra elnätssimuleringarna används programvaran PowerWorld Simulator. 

PowerWorld Simulator är ett interaktivt simuleringsprogram för elkraftsystem. 

Simulatorn använder sig av metoden lastflödesanalys som presenterades under 

teoriavsnittet i studien. 

 

För att studera hur ökad installation av solceller kommer att påverka de valda 

elnätstrukturerna, är det av intresse att utvärdera distributionsnäten under olika extrema 

driftsförhållanden. Dels under ”värsta” tänkbara scenarion med hög- respektive låg 

belastning, dessutom med låg belastning och olika installationsandelar solceller per 

hushåll. Utifrån figur 18 konstrueras lämpliga scenarion med hög- och låg belastning 

från hushållen. För enkelhets skull kommer studien anta att den normaliserade 

elkonsumtionen kan skalas upp för att få belastningen av ett godtyckligt antal hushåll. 

 

I det första fallet beräknas scenariot med den hösta elkonsumtionen (lasten) för en 

decemberdag som resulterade till 2,8 kW/sh (småhus) aktiv effekt, enligt figur 18. För 

det andra scenariot med låg belastning användes 0,4 kW/sh aktiv effekt. För att beräkna 

elkonsumtionen per grupp småhus aktiv effekt (P), multiplicerades antalet småhus med 

den aktiva toppeffekten. Den reaktiva effekten (Q) per grupp småhus, beräknas genom 

ekvation (3) och (4). Effektfaktorn      beräknas genom ekvationerna (2) och (5), 
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genom att den levererade skenbara-, aktiva- och reaktiva effekten var känd för 

matarstationen för elnätstruktur A. Effektfaktorn beräknas till 0,98. För enkelhets skull 

används samma effektfaktor till båda elnätstrukturerna A och B.  

 

I de resterande scenarierna beräknas olika installationsandelar solceller per hushåll. Vid 

installation av solceller utgick studien från låg last per hushåll (0,4 kW/sh). Enligt figur 

17 används toppeffekten på 4,1 kW per hushåll, för att beräkna elproduktionen per 

grupp småhus multiplicerades toppeffekten med antalet hushåll. Tre olika nivåer med 

installationsandelar beräknas, 25, 50 respektive 100 procent. I de olika scenarierna 

multiplicerades installationsandelarna med småhusgrupperna. 

 

Genom ytterligare en förenkling försummas kablarna mellan det enskilda småhuset och 

den sammankopplade noden. Impedansen, det vill säga resistans (Ω/km) och reaktans 

(Ω/km) för överföringskablarna mellan de grupperade småhusen (noderna), är 

framtagen utifrån kabeldata, för de givna kablarna. Därefter beräknas kablarnas p.u. 

impedans genom den inbyggda kalkylatorn i programverktyget PowerWorld Simulator, 

när avstånden mellan noderna var kända. Kablarnas överföringskapacitet (kW) beräknas 

genom ekvation (2), utifrån givna värden för spänningen och ström. Effekten till 

matningsstationerna för respektive distributionsnät representeras genom en slackbuss. 

8.4.1 Resultat 
Elnätsimuleringarna har studerats utifrån fem olika scenarier: hög- (27 december) och 

låg (27 april) last per hushåll utan installation av solceller. Därtill tre nivåer med olika 

procentandelar (25 %, 50 % och 100 %) av hushållen som installerar solceller, under 

timme nummer 12 den 27 april. 

 

Tabell 14: Spänningsintervall för noderna i systemet, angivet i p.u. 
Typfall Hög last Låg last Solceller 25 % Solceller 50 % Solceller 100 % 

A 0.965 - 1.000 0.995 - 1.000 1.000 - 1.008 1.000 - 1.020 1.000 - 1.048 

B 0.964 - 1.000 0.994 - 1.000 1.000 - 1.007 1.000 - 1.018 1.000 - 1.041 

 

Tabell 15: Effektflödena i systemet, angivet i aktiv- och reaktiv effekt. Vid positivt tecken 

går effekten från överliggande nät till hushållen. Negativt tecken innebär omvänd 

effektriktning och att hushållen levererar effekt till överliggande nät. 
Typfall Hög last Låg last Solceller 25 % Solceller 50 % Solceller 100 % 

A 183 kW/35 kVar 24 kW/4 kVar -40 kW/4 kVar -103 kW/4 kVar -238 kW/4 kVar 

B 98 kW/20 kVar 18 kW/0 kVar -13 kW/0 kVar -44 kW/0 kVar -104 kW/0 kVar 

 

Tabell 16: Systemets elnätsförluster, angivet i aktiv- och reaktiv effekt. 
Typfall Hög last Låg last Solceller 25 % Solceller 50 % Solceller 100 % 

A 4 kW/0 kVar 0 kW/0 kVar 0 kW/0 kVar 1 kW/0 kVar 6 kW/1 kVar 

B 2 kW/0 kVar 0 kW/0 kVar 0 kW/0 kVar 0 kW/0 kVar 2 kW/0 kVar 

 
Tabell 17: Högsta utnyttjandegraden av överföringskapacitet för enskild kabel mellan 

noderna, angivet i procent. 
Typfall Hög last Låg last Solceller 25 % Solceller 50 % Solceller 100 % 

A 36.8 5 7.9 20.9 49.7 

B 26.4 9.1 5.5 18.4 43.4 
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9 Analys – mikroproducenternas påverkan på Elinorr 
För att knyta samman resultatet från de olika delarna av studien, utifrån syfte är följande 

kapitel av analyserande karaktär. Det framkomna resultatet analyseras i kronologisk 

ordning utifrån studiens frågeställningar. 

9.1 Stödsystem och ersättningsmodeller 
Under följande avsnitt analyseras de olika stödsystemen vid installation av solceller och 

ersättningsmodeller vid produktionsöverskott. Först diskuteras stödsystemen (9.1.1 – 

9.1.3), därefter ersättningsmodellerna (9.1.4 – 9.1.6). 

9.1.1 Statlig subvention 
Den statliga subventionen har under de senaste åren minskat från 60 procent till 

motsvarande 35 procent. Trenden går således mot en minskad nivå för installation av 

solceller. Detta är något som ligger i enlighet med prisutvecklingen för solceller, med 

avseende på svensk- och tysk prisstatistik. Den statliga subventionen utgör ett bra 

ekonomiskt incitament för att öka installationen av förnyelsebar elproduktion och 

därmed kunna uppnå de klimatpolitiska målen.   

 

Enligt energimyndigheten finns det efter 2013 års fördelning en kö av sökande 

mikroproducenter, eftersom det rambegränsade beloppet överstiger den årliga 

tillgängliga budgeten. Den statliga subventionen är tänkt att räcka fram till år 2016, men 

om budgeten inte ökar i storlek kommer pengarna inte räcka till alla sökande. På sikt 

anser jag att systemet med den statliga subventionen behöver avyttras, så att prisbilden 

för solcellssystemen kan vara självbärande utifrån utbud och efterfrågan. Detta i sin tur 

medför att elproduktion från mindre solcellanläggningar rättvisare kan jämföras mot 

andra produktionsslag, utan tillhörande installationssubvention. 

9.1.2 ROT-avdrag 
ROT-avdraget kan vara ett alternativ till de elkonsumenter som väljer att installera 

solceller, men inte har möjlighet att vänta i upp till 2 år på ersättning. Det kan också 

vara ett alternativ om den rambegränsade subventionen tillgänglig budget tar slut. Dock 

är det viktigt att poängtera att ROT-avdraget enbart kan utnyttjas för halva 

installationskostnaden. Den statliga subventionen avser stödberättigande kostnaderna 

för projektering, kostnader för material och arbetskostnader. 

9.1.3 Elcertifikat 
En mikroproducent kan även ansöka om elcertifikat i det marknadsbaserade 

stödsystemet. Mikroproducenterna är berättigade till elcertifikat för hela 

elproduktionen, dock visar studien att det olönsamt för mindre anläggningar under 10-

15kW. Ska bruttoproduktion redovisas till elcertifikatsystemet Cesar, medför en rad 

olika kostnader för elkonsumenten. Kostnaderna berör bland annat en extra mätare, 

installationskostnad och anslutningsavgift till Cesar. 

 

Däremot kan alla mikroproduktionsanläggningar oavsett storlek och utan kostnad, 

ansöka om elcertifikat för den överskottsproducerade elen. Vilket tidigare nämnts säljs 

elcertifikaten i volymer om 1000 kWh, detta innebär att det kan ta upp till 2 år för en 
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mindre mikroproducent att komma upp i den volymen och därigenom sälja sitt första 

elcertifikat.  

 

Den ekonomiska storleken elcertifikaten erbjuder som stödsystem, är i förhållandevis 

liten i jämförelse mot den statliga subventionen och ROT-avdraget. Dock är alla 

stödsystem av betydelse som ekonomiska incitament vid installation av solceller, både 

stora som små. 

9.1.4 Nätnyttoersättning 
Utöver stödsystemen finns det olika ersättningsmodeller för överskottsproducerad el. 

Mikroproducenterna har en lagstadgad rätt till ersättning från sitt tillhörande 

elnätsföretag, genom nätnyttoersättningen. Nätnyttoersättning betalas ut på grund av 

minskade överföringsförluster i distributionsnätet. 

 

Nivån på ersättningen varierar mellan olika elnätsföretag, spannet rör sig vanligtvis 

mellan 2 till 6 öre/kWh. Ersättningsnivån är i förhållandevis låg, i jämförelse mot den 

totala kostnaden elkonsumenten betalar för en kWh. För att öka ersättningsnivån från 

överskottsproduktionen kan mikroproducenterna väja att sälja elen genom 

överskottsersättning. 

9.1.5 Överskottsersättning 
Mikroproducenterna kan teckna ett inmatningsabonnemang för att sälja 

produktionsöverskottet. Som tidigare nämnts följer vanligtvis överskottersättningen 

spotpriset, vilket ger en betydligt högre ersättningsnivå än nätnyttoersättningen.  

Nätnytto- och överskottsersättning kan således utnyttjas tillsammans, för att möjliggöra 

en högre ersättningsnivå för produktionsöverskott. 

9.1.6 Nettoavräkning 
Utöver nätnytto- och överskottsersättning kan mikroproducenter använda Elinorrs 

framtagna nettoavräkningsmodellen för överskottsproduktion. Nettoavräkningsmodellen 

går inte att kombinera med de tidigare nämnda ersättningsmodellerna. Dock är det 

viktigt att poängtera att mikroproducenten måste befinna sig geografiskt i ett 

distributionsområde med tillhörande elnätsföretag som erbjuder den kontroversiella 

nettoavräkningsmodellen. 

 

Elinorrs nettoavräkningsmodell möjliggör den bästa ersättningsmodellen för 

produktionsöverskott, genom att mikroproducenten kan kvitta inmatningen mot uttaget. 

Därigenom blir ersättningsnivån i storlek med det totala elpriset elkonsumenten betalar 

per kilowattimme. Detta möjliggör en betydligt högre ersättningsnivå än nätnytto- och 

överskottsersättning tillsammans. 

 

I skrivande stund finns det dock ett stort hinder för Elinorrs nettoavräkningsmodellen. 

Detta eftersom den inte är laglig enligt mätförordningen och skatteverkets regler. Senast 

den 14 juni 2013 ska den tredje utredningen rörande nettodebiteringens laglighet 

presenteras. Nettoavräkning innebär således en form av skattesubvention, med 

minskade skatteintäkter som följd. Svaret på frågan om nettodebitering slutligen 

kommer att bli lagligt i Sverige, kan komma att påverka de ekonomiska incitamenten 

för ökad installation av solceller. Detta i sin tur innebär en ökad påverkningsgrad av 

många aktörer på elmarknaden. 
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9.1.7 Sammanfattning av stödsystem och ersättningsmodeller 
För att en mikroproducent i bästa grad ska kunna utnyttja de olika stödsystemen och 

ersättningsmodeller för överskottsproduktion vid installation av en solcellsanläggning, 

gäller två huvudsakliga aspekter. Mikroproducenten i fråga måste vara insatt i ämnet för 

att kunna utnyttja (i den graden det går) det stödsystem som ger störst ersättning vid 

installation, nämligen den statliga subventionen. Att gå från en elkonsument till en 

mikroproducent, ställer en del krav genom att konsumenten måste var mera aktiv än 

tidigare. Den andra aspekten gällande ersättningsmodell för överskottsproduktion kan 

mikroproducenten inte påverka i lika stor utsträckning. Elinorrs framtagna 

nettoavräkningsmodell ger det bästa utslaget som ersättningsmodell för 

överskottsproduktion. För att en mikroproducent ska kunna använda 

nettoavräkningsmodellen, är det av betydelse att elnätsföretaget i det geografiska 

distributionsområdet erbjuder den i skrivande stund kontroversiella modellen. 

9.2 Kostnadskalkyl för nätanslutna solcellssystem 
Kombinationen med de tidigare nämnda stödsystemen och ersättningsmodellerna, har 

en stor inverkan för en ökad installation av mindre solcellanläggningar. Utifrån 

beräkningarna för de tre olika solcellssystemen, kan det konstarternas att den statliga 

subventionen som stödsystem i kombination med nettoavräkning som ersättningsmodell 

har störst inverkan på återbetalningstiden. Det resulterar till en återbetalningstid på 8,2 

år för en anläggning på 5000 W. I figurerna 11-13 går det att avläsa en förändring efter 

15 år, denna förändring beror på antagandet om att anläggningarna bara är berättigad 

med elcertifikat i 15 år. För att ytterligare förbättra kalkylerna har ökningen av elpriset 

och andelen överskottsproduktion en påverkan, från 8,4 till 7,4 år, för en anläggning på 

3000 W. En högre grad av överskottsproduktion i kombination med 

nettoavräkningsmodellen, kan stödsystemet för elcertifikat utnyttjas i större uträckning. 

Däremot om mikroproducenten inte kan använda nettoavräkningsmodellen, blir effekten 

försämrad med en högre grad av överskottsproduktion. 

 

För enkelhetens skull antogs att produktionsöverskottet var samma för de tre 

anläggningarna (30 procent). Det innebär att ett hushåll med anläggningen på 1000 W 

har ett annat förbrukningsmönster än motsvarande hushåll med 5000 W installerad 

effekt. Mikroproducentens procentuella produktionsöverskott påverkas av individuella 

faktorer som exempelvis förbrukningsmönster och installerad elmätare. Om 

mikroproducenten har en elmätare som mäter individuellt per fas, eller mäter tre-

fassumman kan möjliggöra en stor inverkan. Om en elmätare mäter individuellt per fas, 

och solcellsanläggningen är ansluten mot en fas i fastigheten, kan det innebära att 

produktionsöverskott levereras ut till elnätet på den ena fasen, och samtidigt 

konsumeras el från distributionsnätet på de andra två faserna. Kan inte 

nettoavräkningsmodellen användas av mikroproducenten, är det av extra vikt att 

konfigurera det interna elnätet i fastigheten för att maximera nyttan. Detta sker genom 

att elproduktionen i bästa mån motsvarar elkonsumtionen, mot den givna fasen. Detta är 

något som kräver en stor förståelse för hushållets förbrukningsprofil och det interna 

elnätet i fastigheten. Har mikroproducenten däremot en elmätare som mäter tre-
fassumma, har ovanstående faktor inte samma dignitet. 

 

Det är vanligt förekommande att beräkna lönsamheten vid en investering i 

energieffektivisering eller egen elproduktion. Återbetalningstiden för en investering i en 

solcellanläggning har vanligtvis stor inverkan bland konsumenterna. Dock är andra 
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faktorer av betydelse förutom ekonomi som exempelvis graden av miljömedvetenhet. 

En fråga som kan ställas till konsumenterna, är exempelvis hur många som beräknar 

återbetalningstiden vid inköp av ett nytt kök. En betydande fördel med att investera i en 

solcellanläggning är att mikroproducenten har möjlighet att erhålla avkastning, efter att 

återbetalningstiden har passerat. Resultatet från beräkningarna visar att 

mikroproducenter har möjlighet att erhålla en avkastning från 30 kkr upp till 200 kkr 

(beroende på anläggningsstorlek), under en under en 25-årsperiod med bibehållet 

stigande elpris. 

9.3 Ersättningsmodeller inom Elinorr  
Den kvantitativa studien visar att 56 stycken mikroproducenter med tillhörande 

solcellanläggningar är anslutna till Elinorr i april månad 2013. Antalet anslutna 

mikroproducenter till medlemsföretagen inom Elinorr varierar stort. Hälften av 

medlemsföretagen har inte någon mikroproducent med solceller ansluten, medan andra 

halvan har från 2 upp till 26 stycken anslutna mikroproducenter. Resultatet visar även 

att 8 stycken av de 16 medlemmarna inom Elinorr använder det framtagna förslaget om 

nettoavräkning på årsbasis (en av de åtta använder månadsbasis). Utöver det är 4 

stycken medlemsföretag positivt inställda till att börja använda modellen, men i 

skrivande stund har respektive företag ingen ansluten mikroproducent. Förutom de 

nämnda medlemsförtagen har 4 stycken valt att inte använda nettoavräkningsmodellen, 

dock har samtliga valt att erbjuda nätnytto- och överskottsersättning. Den huvudsakliga 

anledningen till att medlemmarna inte valt att använda nettoavräkningsmodellen är att 

den inte är lagligt enligt gällande skattelagstiftning. Resultatet visar att 

mikroproducenternas, eller de i framtiden tänkta mikroproducenterna, geografiska 

placering med tillhörande koncessionsområde inom Elinorr, har stor betydelse för 

tillgängligheten av nettoavräkningsmodellen. 

 

En intressant aspekt var att några mindre elnätsföretag inom Elinorr, med lågt antal 

elnätskonsumenter, har fler anslutna mikroproducenter än motsvarande större 

elnätsföretag med fler elnätskonsumenter. De företag som valt att använda 

nettoavräkningsmodellen har fler i antalet anslutna mikroproducenter. Dock finns det ett 

undantag, Gävle Energi AB har i förhållandevis många anslutna mikroproducenter utan 

att använda nettoavräkningsmodellen. 

 

Det är svårt att spekulera i varför några av medlemsföretagen har flera anslutna 

mikroproducenter, medan andra medlemsföretagen inte har någon mikroproducent 

ansluten. Tillgången till nettoavräkningsmodellen har och kommer med stor sannolikhet 

att påverka incitamenten för att installera solceller bland elnätskonsumenterna inom 

Elinorr. Dessutom kan det lokala elnätsföretaget utgöra en påverkningsbar faktor för 

ökad installation. Detta kan exempelvis ske genom olika upplysningskampanjer, om att 

mikroproducenter kan få ersättning för sin överskottsproduktion. I de 

distributionsområden inom Elinorr, där mikroproducenter har börjat ansluta sig kan 

följdeffekten bli att fler följer denna trend. Detta i sin tur kan bidra till en så kallad 

”ketchupeffekt” med följdeffekten av att många ansluter sig i en högre takt.  

9.4 Mikroproducenternas påverka på Elinorr 
Under detta avsnitt analyseras den sista frågeställningen, gällande mikroproducenternas 

påverkan på Elinorr. 
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9.4.1 Mikroproduktion 
Utifrån studiens resultat finns det en betydande potential för ökad installation av 

småskaliga solcellanläggningar inom Elinorr. Detta beror till stor del på 

prisutvecklingen för systemen, stödsystemen och ersättningsmodellerna, samt det 

geografiska läget för solinstrålning.  

 

SMHI:s samanställda klimatkarta för globalstrålning i Sverige visar på en sammantagen 

instrålning på cirka 1000 kWh/m
2
 och år. Genom programvaran Meteonorm kunde 

instrålningsdata simuleras fram som användes för de givna fallstudierna i 

elnätsimuleringen. Detta resulterade till en produktionsprofil på 938 kWh/kW och år. 

Dock är det viktigt att särskilja instrålningen mot elproduktionen. Detta betyder att 

medlemmarna inom Elinorr, vilka geografiskt har distributionsnäten placerade i 

mellersta och södra Norrland, inte nämnvärt har sämre förhållanden i jämförelse med 

andra delar av landet. Under vissa klimatförhållanden kan den högre graden av ett 

kallare klimat i Norrland påverka modulverkningsgraden på ett positivt sett, eftersom 

verkningsgraden minskar med ökad temperatur (-0,45/°C). 

 

Som tidigare nämnts har prisutvecklingen för nätanslutna solcellssystem en stor 

inverkan för installationspotentialen. Det genomsnittliga Svenska systempriset för 

nätanslutna takmonterade system för småhus var i slutet av 2012 på 27 500 kr per 

installerad kW. De senaste två årens prisutveckling resulterar i en halvering för 

systempriset på nätanslutna solcellssystem i Sverige. Detta är ett tecken på att den 

svenska marknaden börjar mogna. Denna prisutveckling kan med stor sannolikhet inte 

fortgå i samma takt som tidigare. En av orsakerna till det beror på den nytillkomna EU-

regleringen för solcellsmoduler från det världsledande tillverkningslandet Kina. 

Regleringen kan innebära en prisökning på solcellsmoduler som är tillverkade i Kina. 

Den komponent i solcellssystemen som anses ha störst potential att minska i pris är 

växelriktarna. Detta beror till stor del på att de är förhållandevis dyra i jämförelse mot 

solcellsmodulerna. En annan del som kan påverka prisbilden för solcellsmoduler är 

utvecklingspotentialen med ökande verkningsgrad. Det i sin tur innebär att mer el kan 

produceras med bibehållen area. 

 

En annan del som påverkar installationspotentialen för småskaliga solcellssystem är att 

det normalt sett inte behövs något bygglov när modulerna placeras tätt mot ett tak på ett 

småhus. Solcellanläggningar har även fördelarna av att underhållet är lågt. Utrustningen 

har därtill en låg grad av störningspåverkan bland närliggande grannar genom 

obefintliga ljudstörningar och reflektioner.  

 

Sverige och Danmark har under en längre tid haft likartad installationsutveckling för 

solceller. Under 2012 var installationstakten för mindre solcellanläggningar 

explosionsartad i Danmark. I april 2013 var den kumulativa installerade effekten på 

cirka 450 MW i Danmark. Detta kan jämföras mot Sveriges kumulativa installerade 

effekt på cirka 24 MW (årsskiftet 2012/2013). Om svenska mikroproducenter får 

tillgång till en laglig nettoavräkningsmodell likt Danmark, kan ett liknande scenario 

komma att uppstå i Sverige. 

9.4.2 Kvalitativa studien 
Elnätsföretagen inom Elinorr kan komma att stå inför ett antal förändringar den 

närmaste tiden, på grund av en betydande installation av småskaliga 

solcellsanläggningar. Intervjuserien visar att ett trendbrott är på ingående, där tidigare 
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mikroproducenter enbart bestod av entusiaster, till att numera även innefatta ”vanliga” 

elkonsumenter. Detta kan leda till att en betydande andel av elkonsumenterna inom 

Elinorr börjar installera småskaliga solcellsanläggningar inom en snar framtid. 

   

Som tidigare nämnts är Elinorrs framtagna nettoavräkningsmodell olaglig att använda i 

skrivande stund, enligt mätförordningen och skatteverkets gällande lagstiftning. Ändå 

används modellen bland flera av medlemmarna inom Elinorr, enligt devisen ”civil 

olydnad” och med motargumentet att det kan verka som en energieffektiveringsåtgärd. 

Flera av medlemmarna menar att nettoavräkning innebär en form av skattesubvention, 

där följden blir minskade skatteintäkter till staten. Dock anser samma medlemmar att 

det får samma ekonomiska effekt, som ifall mikroproducenten skulle använda en annan 

energibesparingsåtgärd. Flertalet av medlemmarna anser även att elnätsbolagen i 

skrivande stund inte gör någon ekonomisk förtjänst på att ansluta mikroproducenter, 

utan att anslutningarna enbart är förknippade med utgifter, genom exempelvis utbyte av 

elmätare och manuell hantering av nettoavräkning. Medlemmarna menar att de ökade 

utgifterna kan kopplas till företagens kundvård. För att öka lönsamheten inom 

medlemsföretagen kan en del innefatta försäljning av nyckelfärdiga solcellanläggningar 

till sina elkonsumenter. 

 

Som tidigare nämnts är elmätare ett viktigt inslag vid installation av mikroproduktion, 

genom förmågan att samla, lagra och kommunicera information till det berörda 

elnätsföretaget. Några av medlemsföretagen kräver fysiskt utbyte av elmätaren vid 

installation av en mikroproduktionsanläggning, medan andra klarar av det med 

omprogrammering på distans. Elmätaren tillhörande en mikroproducent måste vara 

avsedd för att mäta de fyra kvadranterna med aktiva och reaktiv effekt i båda 

riktningarna. Om en mikroproducent inte anmäler sin anläggning till det berörda 

elnätsföretaget och därigenom får en anpassas elmätare, kan det innebär att 

mikroproducenten blir debiterad för överskottsproduktionen.  

 

Samtliga medlemsföretag, som använder nettoavräkningsmodellen, har i skrivande 

stund manuell hantering av mikroproducenternas mätvärden. Vid en ökad installation är 

den manuella avräkningshanteringen inte hållbara, eftersom den är för resurskrävande. 

Detta går dock att lösa med automatiska system. 

 

Om antalet mikroproducenter ökar i större skala, kan det med stor sannolikhet påverka 

elnätskommunikationen genom störningar i form av brus. Detta beror till stor del på att 

elnätets ursprung, med enbart ett användningsområde som vart avsedd för överföring av 

50 Hz växelström. När andra frekvenser används kan kommunikationsproblemen 

uppstå. Brus i elnätet kan exempelvis bestå av övertoner, mellantoner och osymmetrier.  

Mikroproduktionsanläggningarnas möjliga bruspåverkan, kan uppstå genom 

växelriktare av sämre kvalité. Ökade kommunikationsproblem vid mätaravläsning 

påverkar i sin tur arbetsbördan hos elnätsföretagen, genom en ökad manuell hantering 

av mätarvärden. 

 

Vid önskade och oönskade driftstopp ute i distributionsnätet, är det av stor vikt att 

reläskydden vid tillhörande mikroproduktionsanläggning fungerar tillfredställande. 

Skulle inte så vara fallet, kan det förorsaka personskador eller förstöra annan utrustning 

i tron av att det inte är någon spänning i det aktuella distributionsnätet. Ökad installation 

kan således skapa problem för driftpersonalen vid tillhörande distributionsnät. 
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9.4.3 Elnätsimulering 
Mikroproduktion genom solceller innebär dels en energieffektivisering, och det kan 

även leda till minskade elnätsförluster i distributionsnätet. Därtill bidrar den 

förnyelsebara elproduktionen till minskade utsläpp. Elnätsimuleringen visar även att 

mikroproduktionen kan störa den lokala balansen, genom exempelvis omvända 

effektflöden och risker för överspänningar. Nedan kommer en mer detaljerad analys av 

elnätsimuleringen. 

 

Resultatet från de båda fallstudierna visar att en solig vårdag med låg andel 

solcellsinstallation bland hushållen ändrar effektflödena för aktiv effekt, från att tidigare 

transporteras från överliggande nät ut till hushållen, till att transporteras från hushållen 

ut till distributionsnäten. Däremot måste den reaktiva effekten fortfarande levereras från 

överliggande nät, eftersom solcellanläggningarna uteslutande levererar aktiv effekt. I de 

scenarierna med låg last och 25 procent installationsandel bland hushållen, är 

elnätsförlusterna försumbara för båda elnätstrukturerna. Redan vid 50 procent 

installationsandel för det extrema scenariot börjar elnätsförlusterna att öka i 

elnätstruktur A. En installationsandel på 100 procent av hushållen i det extrema 

scenariot, är elnätsförlusterna högre i elnätstruktur A, än vid scenariot med hög last per 

hushåll och utan installerade solceller. För elnätstruktur B är elnätsförlusterna av samma 

storlek, som vid scenariot med hög last per hushåll och utan installerade solceller.  

 

När solcellerna producerar som mest bidrar de inte till att minska förlusterna lokalt i 

distributionsnätet. Vid hög produktion ökar förlusterna, eftersom flödet helt enkelt är 

stort fast åt motsatt håll mot normalt. Dock är det viktigt att poängtera att vid andra 

driftsituationer, när exempelvis konsumtionen är lite högre och solcellerna fortfarande 

producerar en del, så kan förlusterna minska genom att konsumtionen täcks lokalt av 

produktionen från solcellerna. Detta går inte att visa med ovanstående ”värsta fall” 

elnätssimulering, utan det skulle behövas en helårssimulering. Det är även viktigt att 

poängtera om flödet vid hög produktion blir stort i det lokala distributionsnätet och 

därmed även systemförlusterna, så kan systemförlusterna minska i det överliggande 

nätet genom den lokalt tillförda produktionen. 

 

Elkvalitén vid noderna påverkas även av installationsandelen. I scenariot med hög last 

per hushåll sjunker spänningarna mer i typfallet B än A. Detta överensstämmer med 

teorin, på grund av de längre avstånden mellan noderna i fall B. Redan vid en 

installationsandel på 25 procent förbättras elkvalitén, genom att spänningen upprätthålls 

nära 1 p.u.. När installationsandelen ökar (50 - 100 procent) försämras däremot 

elkvalitén, genom att spänningen ökar ytterligare. Den största förändringen sker för 

typfall A. Resultatet visar att spänningarna inte går över de ställda kraven för elkvalité 

”SS-EN 50160”. Dock är spänningsändringen vid en hög installationsandel (för båda 

elnätstrukturerna) således högre än den som fås (åt motsatt håll) vid maximal 

konsumtion. Trots att elproduktionen från solcellanläggningarna utgör en mindre del av 

årsanvändningen av el i distributionsnätet, är följaktligen den maximala produktionen 

från solcellerna högre. Resultatet är av betydelse med avseende på dimensioneringen av 

distributionsnäten, speciellt vid installation av större solcellssystem med en effekt över 

5000 W. 

 

Den högsta utnyttjandegraden av överföringskapacitet för enskild kabel mellan noderna, 

går inom gränserna för båda typfallen. Typfall A påverkas mer vid scenariona med hög 

last och låg last med ökad installationsandel, än motsvarande typfall B. Anledningen till 
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att spänningarna och överföringskapacitet är mer påverkningsbar vid ökad 

installationsandel i typfall A, kan bero på följande: För enkelhetens skull används 

samma förbrukningsprofil för båda elnätstrukturerna. I typfallet A är det givet att alla 

anslutningar tillhör kategorin småhus. Typfallet B utgick även beräkningarna från att 

alla anslutningar är småhus, vilket kan avvika från verkligheten. Typfallet B går under 

kategorin för landsbygdstruktur och av naturliga skäl kan några av hushållen tillhöra 

kategorin jordbruksfastigheter. Ett jordbruk förbrukar vanligtvis mer el än ett småhus 

och därför kan typfall B vara utbyggt efter dessa förhållanden.  
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10 Sammanfattade slutsatser 
I det avslutande kapitlet sammanfattas resultatet som framkommit i studien, utifrån 

studiens frågeställningar. Avslutningsvis presenteras ett kapitel om vidare studier.  

 

Avslutningsvis går det att konstatera att studiens resultat framförallt är intressant, 

utifrån att den avslutades under våren 2013. Samhället vi lever i förändras kontinuerligt, 

exempelvis genom de rättsliga och tekniska förutsättningarna. Det medför att en viss del 

av det framkomna resultatet är aktuellt under en begränsas tid efter att studien har 

avslutats. Dock gör det inte studien mindre intressant, för att det bygger på förhållanden 

under den rådande tiden. Det går således att fastställa att studien alltid kommer att vara 

reflektioner, över de förutsättningar som gällde när den sammanfattades, detta kan vara 

minst lika betydelsefullt i sitt sammanhang. 

10.1 Stödsystem och ersättningsmodeller 
För att en mikroproducent i bästa grad ska kunna utnyttja de olika stödsystemen och 

ersättningsmodeller för överskottsproduktion vid installation av en solcellsanläggning, 

gäller två huvudsakliga aspekter. Mikroproducenten i fråga måste vara insatt i ämnet, 

för att kunna utnyttja (i den graden det går) det stödsystem som ger störst ersättning vid 

installation, nämligen den statliga subventionen. Att gå från en elkonsument till en 

mikroproducent, ställer en del krav genom att konsumenten måste var mera aktiv än 

tidigare. Den andra aspekten gällande ersättningsmodell för överskottsproduktion kan 

mikroproducenten inte påverka i lika stor utsträckning. Elinorrs framtagna 

nettoavräkningsmodell ger det bästa utslaget som ersättningsmodell för 

överskottsproduktion. För att en mikroproducent ska kunna använda 

nettoavräkningsmodellen, är det av betydelse att elnätsföretaget i det geografiska 

distributionsområdet erbjuder den i skrivande stund kontroversiella modellen. 

 
Nettoavräkning är bra ur flera olika aspekter, både ur mikroproducenternas- och 

medlemsföretagens inom Elinorrs sida. Nettoavräkningsmodellen möjliggör ökade 

incitament för att installera solceller för bland elkonsumenterna. Det möjliggör även ett 

enkelt avräkningssystem för både mikroproducenten och elnätsföretagen. 

10.2 Kostnadskalkyl – mikroproduktion 
Utifrån beräkningarna för de tre olika solcellssystemen, kan det konstarternas att den 

statliga subventionen som stödsystem i kombination med nettoavräkning som 

ersättningsmodell har störst inverkan på återbetalningstiden. Det resulterar till en 

återbetalningstid på 8,2 år för en anläggning på 5000 W och 11,5 år för en mindre 

anläggning på 1000 W. Om mikroproducenten inte kan använda 

nettoavräkningsmodellen och i stället är hänvisad till att använda en överskott- och 

nätnyttoersättning, blir återbetalningstiden 9,5 år för en anläggning på 5000 W och 13,2 

år för en mindre anläggning på 1000 W. 

10.3 Ersättningsmodeller inom Elinorr 
Den kvantitativa studien visar att 56 stycken mikroproducenter med tillhörande 

solcellanläggningar är anslutna till Elinorr i april månad 2013. Studiens undersökning 

visar att 8 stycken av de 16 medlemsföretagen inom Elinorr, använder det framtagna 

förslag för nettoavräkning på årsbasis (en av de åtta använder månadsbasis). Utöver det 
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är 4 stycken medlemsföretag positivt inställda till att börja använda modellen, men i 

skrivande stund har respektive företag ingen ansluten mikroproducent. Förutom de 

nämnda medlemsförtagen har 4 stycken valt att inte använda nettoavräkningsmodellen, 

dock har samtliga valt att erbjuda nätnytto- och överskottsersättning. 

10.4 Mikroproducenternas påverka på Elinorr 
Ur en teknisk synvinkel kan en ökad installation av solceller påverka medlemsföretagen 

inom Elinorr utifrån flera olika aspekter. Om antalet mikroproducenter ökar i större 

skala, kan det med stor sannolikhet påverka elnätskommunikationen mellan 

konsumenternas elmätare och elnätsföretagens avrapporteringssystem. 

 

Elnätsimuleringen visar att en solig vårdag med låg installationsandel bland hushållen 

ger en omvänd aktiv effektriktning i distributionsnäten. En ”lagom” nivå av installerade 

solceller bland hushållen påverka elkvalitén på ett positivt sätt, med följdeffekten av 

minskade elnätsförluster och förbättrade spänningsnivåer. För de berörda fallstudierna 

motsvarar denna nivå i storleksordningen av cirka 25 procent installationsandel bland 

hushållen. Dock är spänningsändringen vid en hög installationsandel således högre än 

den som fås (åt motsatt håll) vid maximal konsumtion. Trots att elproduktionen från 

solcellanläggningarna utgör en mindre del av årsanvändningen av el i distributionsnätet, 

är följaktligen den maximala produktionen från solcellerna högre. Resultatet är av 

betydelse med avseende på dimensioneringen av distributionsnäten, speciellt vid 

installation av större solcellssystem med en effekt över 5000 W. 

10.5 För vidare studier 
Under studiens gång har flera olika infallsvinklar anträffats, utöver studiens omfång. 

Några av dessa aspekter skulle kunna möjliggöra grunden för nya studier. Nedan 

presenteras några av dem. 

 

En intressant aspekt angående lagligheten av nettodebiteringssystemet berör datumet 

den 14 juni 2013, då den tredje utredningen ska presenteras av regeringen. Detta är efter 

att denna studie har avslutats. Kommer nettodebitering att införas, eller kommer något 

annat förslag att presenteras? Utfallet kommer i vilket fall att påverka förbundet Elinorr. 

En annan förändring som har potential att påverka Elinorr, är om medlemsantalet ökar i 

antal. Om detta sker kommer i sådana fall förbundets inflytande att förändras på 

elmarknaden? 

 

Det elektriska systemet kommer att stå inför många framtida förändringar, bland annat 

genom ”smarta elnät”. Ett annat område som vore av intresse att undersöka inom 

kategorin för ”smarta elnät” är energilagring. Det var något som inte belystes i denna 

studie, men är starkt förknippat med solceller. Om nettodebitering inte blir verklighet i 

Sverige kan energilagring vara ett alternativ, genom att lagra energin i ackumulerande 

batterier, i stället för att använda elnätet som en ”ackumulator”. Om elbilar skulle öka i 

antal i Sverige, skulle de kunna samverka med solceller och agera som ackumulatorer. 
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Appendix A. Instrålningsdata för Sverige - SMHI 

 
Klimatkarta som illustrerar värdet för globalstrålning ett helt år under den av WMO 

definierade normalperioden 1961-1990. (SMHI, 2009) 
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Appendix B. Investeringsstöd till solceller 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Energimyndigheten, 2013c) 
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Appendix C. Underlag inför kvalitativ intervjuserie 
 Hur många mikroproducenter med solcellsanläggningar är ansluta till ert 

distributionsnät? 

 

Nettoavräkning 

 Finns något i dagens tekniska eller ekonomiska regelverk som förhindrar 

införande av nettoavräkning? Om ja, i sådana fall vad? 

 

 Vilka ekonomiska aspekter finns att ta hänsyn till? Vilka kostnader respektive 
intäkter kan det innebära för ert företag? 

 

 Vilka åtgärder skulle ert företag behöva genomföra för att kunna erbjuda era 
kunder nettoavräkning? Finns skillnader i åtgärder för olika typer av 

konsumenter? 

 

 Vilken aktör ska lämpligen hantera nettoavräkningen? Nätägaren (som skulle 
leverera ett nettovärde till elhandlaren) eller elhandlaren? 

 

 Finns det något annat/bättre sätt än nettoavräkning att lösa problemet med 

elöverskott från mikroproduktion genom solceller? 

 

Installationsviljan  

 Hur ser installationsvilja ut för mindre solcellanläggningar bland era 
elkonsumenter? 

 

 Ser ni en ny trend, eller ansluter sig mikroproducentera i en jämn takt? 
 

 Vilken var den bidragande faktorn för de konsumenter som har installera 

solceller? Miljömedvetenhet, ekonomi etc.?   

 

Tekniska svårigheter 

 Vilka tekniska problem kan uppstå vid ökad installation av mikroproduktion 
genom solceller? 

 

 Hur avläser ni överskottsproduktionen som levereras till distributionsnätet? 
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Appendix D. Underlag inför kvantitativ intervjuserie 
 

 Använder ni nettoavräkningsmodellen som Elinorr tagit fram? 
 

 Hur många mikroproducenter med solcellsanläggning är anslutna till ert elnät? 

Om ni erbjuder nettoavräkning, hur många av mikroproducenterna använder 

systemet? 

 

 Om nej på första frågan, finns något i dagens tekniska eller ekonomiska 
regelverk som förhindrar införande av nettoavräkning? Om ja, i sådana fall vad? 

 

 Eller finns det andra aspekter som påverkar införandet av nettoavräkning?  
 

 Till er som inte erbjuder nettoavräkning, erbjuder ni någon annan 
ersättningsmodell till anslutna mikroproducenter? 
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Appendix E. Matlab-Skript för beräkning av 
kostnadskalkyl 
clc, clear all 
format short g 

%%% Exempel för solcellanläggning på 3000 W. 

 
% Effekten beräknas till 938 kWh per installerad kW och år. 

Effekt=2814; 
Elcertifikat=0.25; %%% Antags var 0.25 öre/kWh 

  
%%% Avdrag för minskad verkningsgrad 
verkningsgrad_alla = []; 
verkningsgrad=0.995; 

  
for i=1:25; 
    averkningsgrad_ar(i)=Effekt*verkningsgrad^i; 
    verkningsgrad_alla = [verkningsgrad_alla averkningsgrad_ar(i)];    
end 

  
%%% Totala elprisutvecklingen 

  
Elpris=1.2; 
Elprisokning=1.04; 
elpris_alla = []; 

  
for n=1:25; 
    elpris_ar(n)=Elpris*Elprisokning^n; 
    elpris_alla = [elpris_alla elpris_ar(n)];  
end 
 

intjaning=verkningsgrad_alla.*elpris_alla; 
totalintjaning=sum(intjaning); 
 

%%% Procentandel mellan egen konsumtion och elöverskott. 

egen_konsumtion=0.7; 
eloverskott=0.3; 

  
%%% Elcertifikat 0.25 öre/kWh, avser 15 år. 
for i=1:15; 
    intjaning(i)=intjaning(i)+(Elcertifikat*Effekt*eloverskott); 
end  
totalintjaning=sum(intjaning); 

  
%%% Spotpris med nätnyttoersättning samt avdrag för admin.avgift  
intjaning_netto=intjaning.*egen_konsumtion; 
verkningsgrad_spot=verkningsgrad_alla.*eloverskott; 

  
Elpris_spot=0.40; 
Elprisokning_spot=1.01; 
elpris_alla_spot=[]; 

  
for n=1:25; 
    elpris_ar_spot(n)=Elpris_spot*Elprisokning_spot^n; 
    elpris_alla_spot = [elpris_alla_spot elpris_ar_spot(n)];  
end 
intjaning_spot=verkningsgrad_spot.*elpris_alla_spot; 
intjaning_spot_Total=intjaning_netto+intjaning_spot; 
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%%% Elcertifikat 0.25 öre/kWh, avser 15 år. 
for i=1:15; 
intjaning_spot_Total(i)=intjaning_spot_Total(i)+(Elcertifikat*Effekt*e

loverskott); 
end 
%%% Enbart nätnyttoersättning 
verkningsgrad_natnytt=verkningsgrad_alla.*eloverskott; 

  
Elpris_natnytt=0.04; 
Elprisokning_natnytt=1.01; 
elpris_alla_natnytt=[]; 

  
for n=1:25; 
    elpris_ar_natnytt(n)=Elpris_natnytt*Elprisokning_natnytt^n; 
    elpris_alla_natnytt= [elpris_alla_natnytt elpris_ar_natnytt(n)];  
end 

  
intjaning_natnytt=verkningsgrad_natnytt.*elpris_alla_natnytt; 
intjaning_natnytt_Total=intjaning_netto+intjaning_natnytt; 

  
%%% Elcertifikat 0.25 öre/kWh, avser 15 år. 
for i=1:15; 
intjaning_natnytt_Total(i)=intjaning_natnytt_Total(i)+(Elcertifikat*Ef

fekt*eloverskott); 
end 
%%%%%%%%%%%%% 

   
%%% Nettoavräkning på för hela överskottsproduktionen. 
prisvektor_1=[]; 
solcellspaket_netto=35094; 

  
for l=1:25 
    avdrag_1(1)=solcellspaket_netto-intjaning(l); 
    solcellspaket_netto=avdrag_1(1); 
    prisvektor_1=[prisvektor_1 solcellspaket_netto];      
end 
prisvektor_1=prisvektor_1*(-1); 
%%%%%%%%%%%%%  

  
%%% Överskottersättning samt nätnyttoersättning för 

överskottsproduktionen. 

prisvektor_2=[]; 
solcellspaket_overskott=35094; 

  
for l=1:25 
    avdrag_2(1)=solcellspaket_overskott-intjaning_spot_Total(l); 
    solcellspaket_overskott=avdrag_2(1); 
    prisvektor_2=[prisvektor_2 solcellspaket_overskott];   
end 
prisvektor_2=prisvektor_2*(-1); 
%%%%%%%%%%%%%  

 
%%% Nätnyttoersättning för överskottsproduktionen. 

prisvektor_3=[]; 

solcellspaket_natnytt=35094; 

 for l=1:25 
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    avdrag_3(1)=solcellspaket_natnytt-intjaning_natnytt_Total(l); 
    solcellspaket_natnytt=avdrag_3(1); 
    prisvektor_3=[prisvektor_3 solcellspaket_natnytt]; 
end 
prisvektor_3=prisvektor_3*(-1); 

  
x=1:25; %%% Skapar x-axeln, 25 år lång. 

 
plot(x,prisvektor_1,x,prisvektor_2,x,prisvektor_3); 
xlabel('≈r'); 
ylabel('kKr'); 
legend('Nettoavräkning','÷verskotters‰ttning+nätnyttoersättning','Nätn

yttoersättning'); 
grid on 
line([0 25],[0 0],'Color','black') 
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