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Sammanfattning 
I Sverige har saknats lättillgänglig statistik för egenanvändningen av solel för 
existerande solcellsanläggningar. Projektets syfte var att råda bot på denna 
kunskapsbrist. Med egenanvänd solel menas el som produceras med solceller och 
som används av solelproducenten i syfte att minska mängden köpt el. 
Egenanvändningens storlek påverkar solcellsägarens ekonomi, elnätinvesteringar 
som nätförstärkningar, kostnad för stödsystem i form av skattereduktion för 
överskottsel som matas in till nätet och kännedomen om storleken av den svenska 
solelproduktionen.  

Resultatet tyder på att egenanvändningen av solel i Sverige under 2018 var 36% 
för anläggningar upp till 20 kW installerad effekt och 41% för anläggningar 
mellan 20 och 1000 kW. Via tio olika kanaler har uppgifter för att beräkna 
egenanvändning av solel insamlats från närmare tusen solcellsanläggningar. Från 
dessa uppgifter har det tagits fram den mest noggranna uppskattning hittills av 
andelen solelproduktion som är egenanvänd av solelproducenten. Det finns stor 
spridning i egenanvändning mellan 0% och 100% och rapporten exemplifierar 
orsaker till dessa variationer. 

En Excelmall har tagits fram för beräkning av egenanvändning av solel för en 
planerad solcellsanläggning, med hjälp av timdata för elanvändning och förväntad 
solelproduktion. Den beräknade egenanvändning kan användas av 
solcellsförsäljare och potentiella solcellsägare som nödvändigt underlag för 
beräkning av lönsamheten för en solcellsinvestering.  

Sveriges totala solelproduktion under 2019 beräknades till 0,4 TWh genom att 
utgå från av Svenska Kraftnäts insamlade data för inmatad el till nätet och med 
hänsyn tagen till den solel som är egenanvänd, som inte ingår i de data som 
samlas in av Svenska Kraftnät. Denna metod för att beräkna Sveriges totala 
solelproduktion jämfördes med resultaten från två andra metoder.  

Olika metoder att påverka egenanvändning av solel i byggnad, liksom vad som 
påverkar lönsamheten för en solcellsinvestering beskrivs. En internationell 
översyn av styrmedel och metoder att öka egenanvändning av solel i byggnader i 
ett urval av Europeiska länder gjordes som en litteraturstudie. Det för närvarande 
främsta sättet att ytterligare stimulera till mer installerade solceller i Sverige vore 
att ta bort gränsen på 255 kW för full energiskatt på egenanvänd el, vilken gör att 
stora tak inte utnyttjas fullt ut idag.  

Slutligen ges förslag på framtida arbeten för att förbättra noggrannheten av 
beräknad egenanvändning och Sveriges totala solelproduktion.  
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Summary 
In Sweden, there are no readily available statistics for self-consumption of 
electricity from photovoltaics (PV). The purpose of the project was to remedy this 
lack of knowledge. The size of the self-consumption affects the solar cell owner's 
economy, electricity grid investments as grid reinforcements, the cost of support 
systems in the form of tax reductions for surplus electricity fed into the grid and 
the knowledge of the size of the Swedish solar production. 
 
The result indicates that self-consumption of PV electricity in Sweden in 2018 
was 36% for plants up to 20 kW installed power and 41% for plants between 20 
and 1000 kW. Through ten different channels, data for calculating self-
consumption of PV electricity have been collected from almost a thousand PV 
plants. From these data, the most accurate estimate has so far been derived of self-
consumption of PV electricity by the solar producer. There is a large spread in 
self-consumption between 0% and 100%, and the report exemplifies the reasons 
for these variations. 
 
An Excel template has been developed for calculating self-consumption of PV 
electricity for a planned PV plant, using hourly data for electricity use and 
expected solar power generation. The calculated self-consumption can be used by 
PV vendors and potential solar PV owners as the necessary basis for calculating 
the profitability of a PV investment. 
 
Sweden's total solar production in 2019 was estimated at 0.4 TWh by starting 
from Svenska Kraftnät's collected data of PV electricity fed into the grid and 
taking into account the solar energy which is self-consumed, which is not 
included in the data collected by Svenska Kraftnät. This method for calculating 
Sweden's total solar production was compared with the results of two other 
methods. 
 
Various methods for supporting the self-consumption of PV electricity in 
buildings, as well as what affects the profitability of a solar cell investment, are 
described. An international review of support schemes and methods to increase 
self-consumption of PV electricity in buildings in a selection of European 
countries was conducted as a literature study. The currently best way to further 
support more PV installations in Sweden would be to remove the 255 kW limit for 
full energy tax on self-consumed electricity, which means that large roofs are not 
fully utilized today. 
 
Finally, suggestions are made for future work to improve the accuracy of 
estimated self-consumption of PV electricity and Sweden's total solar production.  
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Bakgrund 
Antalet solcellsinstallationer ökar i snabb takt i Sverige, där det vid utgången av 
2019 fanns knappt 44 000 nätanslutna solcellsanläggningar med en total 
installerad effekt av 698 MW enligt Tabell 1. Av dessa hade 86% en lägre effekt 
än 20 kW och de svarade för 50% av den totala installerade effekten enligt Tabell 
2. Det betyder att de allra flesta av solcellsanläggningarna är på småhus.  

Tabell 1 Nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige [1]. 

 
År Antal solcellsanläggningar Installerad effekt (MW) 

2016 10 006 140,03 
2017 15 298 230,99 
2018 25 486 411,06 
2019 43 944 698,05 

 
Tabell 2 Fördelning av solcellsanläggningar per effektklass 2019 

Effekt Antal solcells-
anläggningar 

Andel Installerad effekt 
(MW) 

Andel 

Under 20 kW 37 656 86% 347,12 50% 
20 kW - 1 000 kW 6 277 14% 332,41 48% 
Över 1 000 kW 11 0,03% 18,52 3% 
Totalt 43 944  698,05  

 
I Sverige saknas lättillgänglig statistik för egenanvändningen av solel för 
existerande solcellsanläggningar. Projektets syfte var att råda bot på denna 
kunskapsbrist. Egenanvändningens storlek påverkar solcellsägarens ekonomi, 
elnätinvesteringar som nätförstärkningar, kostnad för stödsystem i form av 
skattereduktion för överskottsel som matas in till nätet och kännedomen om 
storleken av den svenska solelproduktionen.  

Målen var att ta fram data för egenvändning av solel i byggnader för ett större 
antal existerande solcellsanläggningar, att ta fram jämförelsetal som möjliggör en 
uppskattning av den svenska totala solelproduktion, jämföra ekonomin för 
egenanvänd respektive såld solel för olika typer av solcellsägare, att redovisa en 
internationell översyn av styrmedel och metoder för ökad egenanvändning samt 
att ta fram en mall för beräkning av egenanvändning som funktion av installerad 
solcellseffekt. 

Egenanvändningens storlek påverkar 

• Solcellsägarens ekonomi. En hypotes var att speciellt småhusägare som till 
och med 2019 svarade för 86% av alla installationer av 
solcellsanläggningar sannolikt i de allra flesta fall har ett överskott på 50-
80% och löper därmed en risk för kraftigt försämrad ekonomi den dag 
skattereduktionen för överskottsel sänks eller försvinner. Många 
småhusägare är sannolikt omedvetna om denna risk eftersom man inte vet 
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på förhand hur stor egenanvändningen kommer att bli och att många blir 
överraskade av hur stort överskott man får.  

• Elnätet. Beroende på hur mycket som matas in till nätet kan det påverka 
elkvalité och beslut om nätförstärkning behövs eller inte där kännedom om 
egenanvändningen är en kritisk beslutsparameter. Nätbolag har ett intresse 
av realistiska antaganden om egenanvändningen då det påverkar 
nätberäkningar vid anslutningsbegäran. För lågt antagande om 
egenanvändning kan medföra att det görs onödiga investeringar för 
hundratals miljoner i Sverige vid genomförande av Energimyndighetens 
föreslagna mål om 5-10 % solel i Sveriges elmix till 2040.  

• Kostnad för stödsystem. Idag ges under vissa villkor en skattereduktion på 
60 öre/kWh för överskottsel som matas in till nätet. Då egenanvändningen 
varit mer eller mindre okänd kan det vara svårt att för beslutsfattare att 
bedöma vilka framtida kostnader stödet till överskottsel kommer att 
innebära.  

• Kännedomen om den svenska solelproduktionen. Ingen samlad 
datainsamling görs av alla solcellsanläggningars produktion, endast av det 
överskott som matas in till nätet. Det gör att storleken på den svenska 
solelproduktion inte är känd med någon noggrannhet. Det är därför 
önskvärt att ta fram metoder för att kunna beräkna Sveriges 
solelproduktion.  

Exempel på faktorer som påverkar egenanvändning av solel 
I följande text beskrivs faktorer som påverkar storleken på egenanvändningen av 
solel för en enskild solcellsläggning. Dessa faktorer illustreras med exempel för 
småhus. Det är viktigt att notera att detta är exempel för att visa principerna. Tittar 
man på andra småhus eller andra typer av byggnader som större fastigheter med 
verksamhet dagtid kan det ge andra värden på variationer av egenanvändningen.  

Variationer i egenanvändning mellan olika månader 
För ett småhus beror andelen egenanvändning på årstiden. Egenanvändningen är 
normalt som lägst sommartid med hög solelproduktion och låg elanvändning, 
medan egenanvändningen är betydligt högre under vintermånaderna. Ett exempel 
på uppmätt egenanvändningen per månad som varierade mellan 26% och 90% 
under 2017-2019 för tre små hus i Västerås visas i Figur 1. Ett avvikande värde är 
hög egenanvändning under september 2017 vilket berodde på låg solelproduktion 
denna månad, samtidigt som ett behov av uppvärmning med elpatron i 
ackumulatortank tillkom under månaden. 

Ett annat exempel på variation av egenanvändning per månad för tolv 
solcellsanläggningar på småhus i Vattenfalls elnät, med mätning av elanvändning 
kopplad till solcellsväxelriktaren visas i Figur 2. Trenden är även här hög 
egenanvändning vintertid och lägre egenanvändning sommartid.  
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Figur 1 Exempel på uppmätt egenanvändning av solel per månad under åren 2017-2019 

för ett småhus i Västerås. 

 

 
Figur 2 Exempel på uppmätt egenanvändning av solel per månad för tolv 

småhusanläggningar i Vattenfalls elnät [2].  

 

Variationer i egenanvändning mellan olika dygn 
Lägst egenanvändning i ett småhus är det sommartid, men även sommartid 
varierar egenanvändning per dygn stort, vilket framgår av Figur 3 som visar 
exempel på uppmätt egenanvändning per dygn för ett småhus i Västerås. 31 maj 
var det dygn som hade lägst egenanvändning under 2019 med 21%, men dagen 
efter var egenanvändningen 58% och 13 juni var den så hög som 81%. Det 
aktuella huset saknar fjärrvärme men har solfångare vilket gör att sommartid 
används ingen el till uppvärmning av vatten för tappvarmvatten.  
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Figur 3 Exempel på uppmätt egenanvändning av solel per dygn under år 2019 för ett 

småhus i Västerås, samma som i Figur 1. 

 

Variationer i egenanvändning mellan olika timmar 
Tittar man på uppmätt egenanvändning per timme, som är den tidsenhet som 
vanligen används för datainsamling av nätägaren finner man att egenanvändning 
per timme i småhuset i detta exempel varierade mellan 14% och 100% under 31 
maj 2019 som hade 21% egenanvändning totalt under dygnet, se Figur 4. Under 
påföljande dygn (1 juni) varierade egenanvändningen per timme mellan 28% och 
100%, medan dygnet hade en total egenanvändning på 58%.  

Elanvändningen var högre den 31 maj (10,3 kWh) jämfört med 1 juni (8,3 kWh) 
vilket borde bidra till en högre egenanvändning 31 maj under förutsättningen att 
den högre elanvändningen var under dagtid. Men en stor skillnad var att 
solelproduktionen var höga 24,6 kWh den 31 maj jämfört betydligt lägre 6,4 kWh 
dagen efter, se Figur 5. Det är alltså huvudsakligen den höga elproduktionen 
under 31 maj som förklarar den stora skillnaden mellan de två dagarnas 
egenanvändning.  
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Figur 4 Exempel på uppmätt egenanvändning av solel per timme under dygnen 31 maj 

och 1 juni 2019 med egenanvändning 21% respektive 58% under dygnet, för ett 
småhus i Västerås, samma som i Figur 1. 

 

  

Figur 5 Solelproduktion, egenanvändning och överskott under dygnen 31 maj (vänster, 
21% egenanvändning) och 1 juni 2019 (höger, 58% egenanvändning), för ett 
småhus i Västerås, samma som i Figur 3. Blå färg = egenanvändning, grön färg = 
överskott som matas in till nätet och röd färg = köpt el.  
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Variationer i egenanvändning beroende på solelproduktion 
Med ökande solelproduktion per dygn sjunker andelen egenanvänd el, vilket 
framgår av exemplet i Figur 6 för år 2019 för samma småhus som i Figur 3.  

 
Figur 6 Exempel på uppmätt egenanvändning av solel per dygn under år 2019 som 

funktion av solelproduktion per dygn för ett småhus i Västerås, samma som i 
Figur 1. Röd linje visar medelvärde av egenanvändning på årsbasis (37%).  

 

Variationer i egenanvändning beroende på varierad årlig solstrålning 
Då solstrålningen enligt SMHI:s mätningar kan varierar ca ±10% mellan olika år 
över en solcellsanläggnings livslängd kan även det påverka egenanvändningens 
storlek. Solstrålningen för SMHI:s mätstation i Stockholm framgår av Figur 7, där 
2018 års värde var det högsta på flera årtionden. I figuren framgår att det under de 
25 åren från 1995 till 2019 finns en ökande trend i solstrålningen.  

Det framgår av Figur 1 att soliga 2018 gav lägre egenanvändning under maj-juli 
jämfört med 2017 och 2019 för ett småhus Västerås. Ett exempel på en simulerad 
egenanvändning för ett småhus på årsbasis för soliga 2018 jämfört med 
normalsoliga 2019 visar att egenanvändningen under 2018 var ca 1-3 
procentenheter lägre, beroende på installerad effekt, se Figur 9. 
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Figur 7 Uppmätt total årlig solstrålning mot en horisontell yta vid SMHI:s mätstation i 

Stockholm. Den gula linjen visar medelvärdet för åren 1995-2019 och den blå 
linjen en trendlinje för solstrålningen. 

 

Variationer i egenanvändning över tid 
Egenanvändning är normalt inte fix över tid, om man inte alltid har 100% 
egenanvändning. Variationer i solinstrålning och elanvändning mellan olika år gör 
att man även får en variation i egenanvändningen. Ett exempel för ett småhus i 
Västerås visade att egenanvändningen under löpande 12-månadersperioder 
varierade mellan 34% och 41% under drygt tre år enligt Figur 8.  

Inga installationer som påverkat elanvändningens har gjorts och hushållets storlek 
har varit densamma under perioden. De huvudsakliga faktorer som påverkar 
egenanvändning i detta fall är varierad solstrålning och utetemperatur, då elpatron 
i ackumulatortank används för uppvärmning genom golvvärme och till 
tappvarmvatten då värme från solfångarna inte räcker till. Den 12-månadersperiod 
med lägst egenanvändning var från och med maj 2018 till och med april 2019. 
Den perioden omfattar den soliga sommaren 2018, där en hög elproduktion också 
gav en lägre egenanvändning.  
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Figur 8 Exempel på uppmätt egenanvändning som löpande medelvärde för 12-

månadersperioder från och med februari 2017 till och med maj 2020 för ett 
småhus i Västerås, samma som i Figur 1. 

 

Variationer i egenanvändning beroende på elmätningsmetod 
För att kunna göra bästa möjlig beräkning av egenanvändning är det nödvändigt 
att använda mätvärden med den bästa tidsupplösning som finns, det vill säga 
timvärden. Om man bara har timvärden för elanvändning och solelproduktion, då 
man saknar värden för inmatat överskott till nätet, och med hjälp av dessa värden 
beräknar en egenanvändning kommer det att motsvara en nettomätning per timme. 
Det är inte så elmätningen görs i praktiken och det kommer att ge en 
överskattning av egenanvändningen. 

Beroende på den mätmetod som en elmätare använder kan man få olika värden för 
egenanvändningen. I praktiken sker en mätning i varje ögonblick där endera en 
summering sker över alla tre faser som resulterar i ett mätvärde eller där tre 
separata mätvärden erhålls, ett värde per fas. Dessa olika metoder kommer att 
resultera i olika värden för egenanvändningen, som är lägre än om det skulle vara 
nettomätning per timme.  

Det spelar även roll om solcellsanläggningen har en trefasig eller enfasig 
anslutning till elnätet [3]. Med enfasig anslutning minskar andelen egenanvänd el. 
Detta var mera en fråga förr då anläggningarna generellt var mindre och då små 
trefasiga växelriktare saknades.  

Om man bara har månadsvärden för elanvändning och solelproduktion är det 
meningslöst att beräkna egenanvändningen, även om det kan finnas offerter till 
potentiella solcellsköpare som gör sådana beräkningar. Dessa beräkningar blir helt 
fel. Anta att man under en sommarmånad producerar lika mycket solel som den 
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elanvändning man har. Om vi skulle ha månadsnettomätning skulle 
egenanvändning bli 100%. Men eftersom det inte är sol dygnet runt inses att detta 
är orimligt om man ser till den faktiska solelanvändningen, där man får ett mer 
eller mindre stort överskott dagtid och inte har tillgång till solel nattetid.  

Metoder att påverka egenanvändning av solel i byggnader 
Egenanvändning av solel kan av en solcellsägare huvudsakligen påverkas med 
följande faktorer 

- Installerad effekt 

- Systemets layout 

- Användarprofil 

- Möjlighet till energilagring 

Egenanvändning påverkas även av mängden solstrålning, men det är ingen faktor 
som man som solcellsägare kan påverka.  

Installerad effekt 
Egenanvändning minskar med ökande solcellseffekt antaget allt annat är lika. 
Egenanvändning varierar dessutom inte linjärt med solcellseffekten, utan det är ett 
exponentiellt avtagande med solcellseffekten. Ett exempel visas i Figur 9 där 
andelen egenanvänd solel för ett kalenderår har beräknats för ett småhus i 
Västerås för åren 2018 och 2019. Utifrån elanvändning och solelproduktion från 
en befintlig solcellsanläggning har den egenanvända andelen simulerats vid olika 
solcellseffekter genom att linjärt variera solelproduktionen som funktion av 
effekten. Här har antagits att elmätaren tar ett nettovärde av elanvändning och 
solelproduktion varje timme. Det ger en viss överskattning av egenanvändning 
jämfört med när elmätaren tar ett kontinuerligt nettovärde, men det spelar ingen 
väsentlig roll för att illustrera skillnaderna i egenanvändningen mellan de olika 
åren. Egenanvändning var beroende på installerad effekt ca 1-3 procentenheter 
lägre under soliga 2018 då en högre solelproduktionen gjorde att en allt större 
andel av den ökade produktionen blir ett överskott.  

Exakt hur andelen egenanvänd solel varierar med solcellseffekten för ett år kan 
variera stort beroende på ett flertal parametrar, som småhusets användarprofil, 
solcellsanläggningens orientering och solinstrålning under ett givet år, detta 
exempel används här för att visa principerna. Dessutom får man komma ihåg att 
de beräknade värden för egenanvändning är snittvärden över ett år. Studerar man 
egenanvändningen per dygn eller timme kan värdena variera mellan 0% och 
100%.  
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Figur 9 Exempel på beräknad andel egenanvändning av solel under 2018 och 2019 som 

funktion av installerad effekt för ett småhus i Västerås, som saknar fjärrvärme 
men har solfångare.   

 

Systemets layout 
Med exempelvis en orientering av solcellsmoduler mot väster och öster istället för 
söder kan egenanvändning öka i ett småhus vid en given installerad effekt. I ett 
arbete som gjordes för ett småhus i Västerås visades med simuleringar att detta i 
första hand berodde på att den totala solelproduktionen minskade och att 
förändring i absolut egenanvändning räknat i antal kWh endast visade en liten 
förändring [4][5].  

Användarprofil 
Hur en användares elanvändning varierar över dagen har mycket stor betydelse 
för vilken egenanvändningen av solel blir. För större fastigheter, som kontors- och 
affärsfastigheter samt livsmedelsbutiker, med hög användning dagtid kan man få 
upp till 100% i egenanvändning. För småhus där elanvändning dagtid under 
sommaren är låg blir egenanvändningen vanligen betydligt lägre, vanligen under 
50% enligt resultaten från denna studie. Elanvändningen kan även förändras över 
tid om man exempelvis köper en elbil som laddas med solel, installerar en 
värmepump, om hushållets storlek förändras eller beroende på utetemperatur om 
man har eluppvärmning. 

I en svensk studie simulerades hur optimerad schemaläggning av tvättmaskiner, 
torktumlare/torkskåp och diskmaskiner i enskilda enfamiljshus skulle kunna 
användas för att öka egenanvändningen av solel [6]. Resultatet blev 
egenanvändningen kunde ökas med i medeltal högst ca 200 kWh/år från 
solcellsanläggningar med 3-9 kW. Slutsatsen var att potentialen att påverka 
egenanvändningen var liten med denna metod. Hur mycket en ökad 
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egenanvändning på ca 200 kWh/år påverkar egenanvändningens andel beror på 
solelproduktionens storlek. Utgående från en egenanvändning på 36% och antaget 
ett utbyte på 900 kWh/kW skulle egenanvändning högst kunna ökas till 43% 
respektive 38% om solcellseffekten är 3 kW respektive 9 kW.  

En metod att öka egenanvändning är att aggregera flera användare, exempelvis 
om solelen kan användas inte bara för fastighetsel utan även för lägenheter i 
flerfamiljshus. I en schweizisk studie blev slutsatsen man kunde nå en hög 
egenanvändning av solel till en lägre kostnad genom aggregering av användare än 
om varje användare skulle köpa ett eget batterilager [7]. I Sverige kan 
aggregeringen tillämpas genom att en bostadsrättsförening har ett gemensamt 
abonnemang, med egen undermätning för lägenheterna.  

Energilager 
Genom att använda korttidsenergilager (timmar-dagar), som batterilager eller 
användning av elpatron i ackumulatortank, kan egenanvändning av solel ökas och 
effekttoppar begränsas. Det har dock inte ingått i projektet att kvantifiera detta. I 
en svensk avhandling har visats att egenanvändningen kan öka mer med ett 
gemensamt större batterilager än mindre enskilda batterilager i varje småhus 
[8][9].  

Lönsamheten för batterilager skulle väsentligt kunna öka om de kunde användas 
som en nättjänst för frekvensreglering [8][10]. Svenska Kraftnät kräver minst 100 
kW för en frekvensregleringstjänst, vilket gör att en aggregering krävs för att 
solcellsanläggningar på mindre än 100 kW skulle kunna erbjuda en sådan tjänst. 
Av framtida intresse är därför möjligheten till aggregering av solcellsanläggningar 
som har batterilager för att öka egenanvändningen och som även skulle kunna 
användas för att erbjuda nättjänster som frekvensreglering. sonnenCommunity i 
Tyskland har ett sådant projekt i stor skala [11].  

Solceller kan även användas i kombination med värmepump och termiska 
energilager för att öka egenanvändning av solel [12][13]. En fördel med termiska 
energilager jämfört med batterier är den betydligt lägre investeringskostnaden.  

Möjligheter finns även till långtidslagring genom att med elektrolys tillverka 
vätgas för senare användning i bränslecell. Ett sådant energilager kan ge 
möjligheter till säsongslagring och till småhus som är frånkopplade från elnätet. 
Ett sådant småhus finns utanför Göteborg där energiförsörjningen baseras på 
solceller och solfångare i kombination med bergvärmepump [14].  

Lönsamhet 
Värdet av egenanvänd och såld kommer att vara olika och variera mellan olika 
solelproducenter. Om det är en signifikant skillnad i värde mellan egenanvänd och 
såld el kommer andelen egenanvänd el att ha en inverkan på lönsamheten för 
solelproducenten. En betydande svårighet i lönsamhetsberäkningar är att förutse 
prisutvecklingen för egenanvänd respektive såld överskottsel under en 
solcellsanläggnings ekonomiska livslängd, som kan antas vara åtminstone 25-30 
år.  
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Värde av egenanvänd solel 
Värdet av den egenanvända elen blir med vissa förbehåll lika med värdet av köpt 
el, vars pris består av elhandel, överföring via elnätet, energiskatt, 
elcertifikatavgift och moms. Elhandelspris och elöverföringspris varierar beroende 
på vilket elhandelsbolag respektive elnätbolag man har.  

Energiskatten varierar var man bor i Sverige. De flesta privatpersoner betalar 35,3 
öre/kWh i energiskatt under 2020, boende i vissa nordliga kommuner betalar en 
reducerad energiskatt på 25,7 öre/kWh [15]. Vissa elanvändare har en energiskatt 
på 0,5 öre/kWh, då resterande andel av energiskatten betalas tillbaka [15]. 
Energiskatten på egenanvänd el varierar dessutom med den effekt på de 
solcellsanläggningar som en juridisk person äger [15]. Om man äger anläggningar 
med effekt på högst 255 kW betalas ingen energiskatt på egenanvänd el. Om man 
äger flera anläggningar som tillsammans har en effekt över 255 kW betalas 0,5 
öre/kWh i energiskatt. För anläggningar större än 255 kW betalas full energiskatt.  

Elcertifikatavgiften beror på priserna för elcertifikaten och kvotplikten, vilken 
bestäms i förordning om elcertifikat [16]. Moms är en kostnad för privatpersoner, 
men inte för företag.  

Värde av överskott av solel 
Om en producent får ett överskott av solel som producenten inte kan använda 
själv matas överskottet in till nätet och säljs. Värdet på den sålda elen bestäms av 
elhandelspriset, ersättning från nätägaren för ”nätnytta” och möjlighet till 
skattereduktion. Elhandelspriset bestäms av Nord Pool spotpris, som sedan 2005 
visat stora variationer över tid, men med en sjunkande genomsnittlig trend när det 
gäller månadsmedelpriser enligt Figur 10. 

 
Figur 10 Nord Pool spotpris månadsmedelpris i elområde SE3 från och med januari 2005 

till och med maj 2020. Före november 2011 gäller priset hela Sverige.  

Ersättningen från nätägaren är lagstadgad i ellagen [17], men hur stor ersättning 
ska vara bestäms av nätägaren. Skattereduktionen regleras i inkomstskattelagen 
[18]. Rätt till skattereduktion på 60 öre/kWh har den som framställer förnybar el, i 
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en och samma anslutningspunkt matar in förnybar el och tar ut el, och har en 
säkring om högst 100 ampere i anslutningspunkten. Underlaget för 
skattereduktionen får inte överstiga 30 000 kilowattimmar, vare sig per person 
eller per anslutningspunkt, eller som mest hur mycket el man köper.  

En intäkt kan även vara försäljning av elcertifikat och ursprungsgarantier. Värdet 
på elcertifikat har rasat under 2020 till snittpris på 2,7 öre/kWh under maj, se 
Figur 11, och framtida priser på elcertifikat under 2021-2025 motsvarar bara 1-1,5 
öre/kWh enligt Svensk Kraftmäkling [19] vilket gör att det åtminstone för 
småhusägare är en mycket svag ekonomisk drivkraft att ansöka om godkännande 
för tilldelning av elcertifikat. Tilldelning av elcertifikat för det överskott som 
matas in till nätet kan man få utan extra kostnad, då den timmätning som behövs 
görs av nätbolaget. Om man vill ha elcertifikat även för egenanvänd el måste man 
betala för installation av en elmätare för elcertifikatmätning och betala en årlig 
avgift för mätningen. Detta gör det olönsamt att ta ut elcertifikat för egenanvänd 
el annat än för mycket stora anläggningar.  

 
Figur 11 Medelpris per månad för elcertifikat från och med maj 2003 till och med maj 

2020. Data är hämtade från Cesar [20]. 

När det gäller ursprungsgarantier kan man sälja dem man får för det överskott av 
solel som matas in till nätet. Däremot ska man inte sälja ursprungsgarantier för 
egenanvänd el, då det skulle betyda att man på papperet istället för egenanvänd 
solel skulle få en omärkt residualmix av el som för 2019 bestod av 46,52% fossil 
el [22]. Öppen marknadsstatistik för värdet av ursprungsgarantier av svensk solel 
saknas. Boo Energi uppger att de under 2019 köpte ursprungsgarantier från solel 
för 0,6 öre/kWh [23]. Svensk Solenergi angav i maj 2018 ett värde på ca 1 
öre/kWh för ursprungsgarantier för solel.  

Det förekommer att elhandlare tillfälligt erbjuder ett högre pris än Nord Pool 
spotpris och där även elcertifikat och ursprungsgarantier kan ingå.  
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Deltagare och finansiering 
MDH har varit projektledare med HESAB, Tekniska verken Linköping Nät AB 
och Vattenfall AB som parter i projektet. Driftdata för solcellsanläggningar har 
tillhandahållits av enskilda solcellsägare via enkäter och av CheckWatt AB som 
bedriver mätning för elcertifikat.  

Projektet har finansierats av Energimyndigheten med viss samfinansiering från 
HESAB, Tekniska verken Linköping Nät AB och Vattenfall AB. Projektet har 
pågått från och med september 2018 till och med juni 2020.  
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Genomförande  

Datainsamling 
En grundläggande del i projektet var datainsamling från solcellsägare när det 
gäller solelproduktion och mängd såld solel på årsbasis för att kunna beräkna 
egenanvändningen av solel. Mängden egenanvänd solel beräknas som mängd 
producerad solel minus mängd såld solel. Andel egenanvänd solel beräknas som 
mängden egenanvänd el dividerad med mängd producerad solel.  

Datainsamling visade sig vara svårare och mera tidskrävande än planerat och 
därför användes flera andra metoder än de som var tilltänkta från början. 
Datainsamlingen har utförts på följande olika sätt: 

• Utskick via brev eller mail till solcellsägare från deltagande parter i 
projektet (HESAB, 58 utskick, 26 svar), Tekniska verken Linköping Nät 
AB, 404 utskick, 77 svar, Vattenfall AB 821 utskick, 103 svar). Detta var 
tänkt att vara den huvudsakliga metoden, men på grund av administrativa 
svårigheter att göra utskick hos ett av bolagen och relativt låg 
svarsfrekvens fick flera andra metoder för datainsamling användas för att 
få data från ett större antal anläggningar. En påminnelse skickades ut av 
Tekniska verken till de som inte svarat vid första utskicket. HESAB tog 
även personlig kontakt med solcellsägare för att komplettera inlämnade 
svar.  

• Utskick till sökande av investeringsstöd för solceller, där adresslistor 
erhölls från länsstyrelsen i Stockholms län. 204 utskick, 48 svar.  

• Inbjudan att delta i enkät om solceller via Bengt Stridhs privata 
solcellsblogg [25], uppskattat antal mottagare minst 500, 134 svar  

• Inbjudan att delta i enkät om solceller via privat LinkedIn [26], 420 
mottagare, 2 svar. 

• Inbjudan att delta i enkät om solceller via två Facebookgrupper för 
solceller [27][28], med ca 6 000 medlemmar vardera, 7 svar.  

• Data från elcertifikatmätning via CheckWatt AB, där vissa även har data 
för såld solel. För att få data från ett större antal anläggningar köptes data 
från Checkwatt AB som utför elcertifikatmätningar och som kunden även 
kan komplettera med insamling av data för såld solelöverskott och köpt el. 
Data erhölls för åren 2017-2018 från 533 anläggningar men endast 108 
anläggningar kunde användas för 2018.  

• En tanke från början var också att via Kraftpojkarna undersöka 
möjligheten att samla in data från SolarEdge. Det visade sig inte vara 
möjligt, då SolarEdge inte har rätt att dela data från sina kunder, så denna 
metod fick uteslutas.  

Enkäter utformades i webbaserade verktyget SurveyMonkey, där även 
enkätsvaren samlades in. Ett första utskick gjordes till solcellsägare i Sala-Heby 
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Energis elnät. Resultaten från denna enkät gjorde att enkäten förenklades vid de 
efterföljande enkäterna. Bland annat var det för avancerat att fråga om driftdata 
per månad, vilket gjorde att endast data på årsbasis efterfrågades fortsättningsvis.  

Av de lämnade enkätsvaren fick vissa svar uteslutas som underlag för gjorda 
analyser. Faktorer som gjorde att enskilda enkätsvar inte kunde användas var att 

• Data för ett helt kalenderår saknades. I enkäten angavs att man bara skulle 
svara om data fanns för ett helt kalenderår, 2017 eller 2018, men en del 
hade svarat trots driftstart 2019 eller sommaren 2018. Start i jan-feb för år 
2017 eller 2018 accepterades, då det är liten solelproduktion under dessa 
månader, som ger en liten inverkan på resultatet. 

• Relativ många hade byggt ut sina anläggningar under året.  

• Effekten var felaktigt angiven för anläggningen. Genom att beräkna ett 
årligt utbyte som kWh/kW kunde orimliga värden identifieras. I den del 
fall kunde felen korrigeras om anläggningen fanns i någon öppen databas. 
En rimlighetskontroll gjordes även genom att jämföra utbytet för 2018 
med 2017, i de fall det var möjligt. Om det var alltför stora skillnader 
mellan åren utan någon angiven orsak togs data bort från vidare analys.  

• I vissa svar saknades vissa väsentliga värden eller att man svarat vet ej.  

• Värden var felskrivna. Exempelvis att värden för produktion och mängd 
köpt el angavs vara lika.  

• Alltför stora avrundningsfel misstänktes. Avrundningar av typen 5 200 
eller 5 000 förekom.  

Det krävdes överlag mycket handpåläggning på de inkomna enkätsvaren. Diverse 
olika enheter angivna och tillagda i fält för siffror, där enheterna fick tas bort 
manuellt. I stort sett alla värden för effekt krävde handpåläggning, W istället för 
önskade kW tillagt som enhet eller att punkt eller komma i värdet var felanvänt. 
Komma och punkt var även använt lite olika som avgränsare för tusental och 
decimaltal. En del siffervärden gick in som text och behövde manuellt ändras till 
numerisk värde. Felskrivningar av typen ca 10 5000 istället för 10 500 förekom. 
De svarande hade generellt bättre kännedom på mängden köpt el än övriga 
efterfrågade värden.  

I några fall med starkt avvikande värden för egenanvändning kontaktades 
svarande, vilket resulterade i korrigeringar av de angivna värdena.  

Svarsfrekvens enkäter 
I de utskickade enkäterna inkom 397 svar. Svarsfrekvensen i nätbolagens enkäter 
var 11% hos Vattenfall, 19% hos Tekniska verken och 45% hos Sala-Heby. Flest 
antal svar på en enskild enkät kom via en privat solcellsblogg [24]. Däremot gav 
enkäter via Linkedin [26] och Facebook [27][28] bara enstaka svar. Tabell 3 visar 
utfallet i de olika enkäterna. 
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Av de inkomna enkätsvaren var 202 användbara för år 2017 och 311 för år 2018. 
För 2018 var 79% av de inkomna enkätsvaren användbara.  

Från Checkwatt erhölls uppgifter om 533 anläggningar. Ett problem var dock 
avsaknaden av kompletta timdata för mätserierna för solelproduktion, såld el och 
köpt el. Delvis berodde det på att många anläggningar var installerade under 2017 
eller 2018. När gränsen sattes för högst en månad av saknade mätvärden blev det 
36 användbara anläggningar för 2017 och 108 för 2018 när det gäller beräkning 
av egenanvändning. Av de med godkända data för 2018 var det 27 som även hade 
godkända data för 2017, vilket mer begränsande möjligheter att jämföra värden 
mellan åren än för enkäterna.  

Totalt insamlades data från 930 anläggningar. Av dessa var 238 användbara för 
2017 och 419 för 2018 när det gäller beräkning av egenanvändning på helårsbasis, 
vilket gör att 45% av anläggningarnas data för 2018 var användbara utifrån gjorda 
kontroller och godkännandegränser för hur kompletta data behövde vara. Enligt 
Energimyndighetens statistik fanns det totalt 25 486 nätanslutna 
solcellsanläggningar vid utgången av 2017, vilket gör att de 419 anläggningarna 
för 2018 motsvarar 1,6% av landets bestånd av anläggningar som var i drift under 
hela 2018. De 419 anläggningarna hade tillsammans 6,6 MW installerad effekt 
vilket utgjorde 2,9% av den installerade effekten vid utgången av 2017.  

Vid bearbetning visade det sig att en lämplig metod att presentera resultaten var 
att visa egenanvändningen som en kvot mellan elanvändning och solelproduktion. 
Där föll ytterligare ett 25 av anläggningarna bort för 2018 då elanvändningens 
data saknades eller var inkompletta eller inte varit relevant för solcellsparker som 
säljer all el och som saknar egen elanvändning.  

 

Tabell 3 Statistik för antal utskickade enkäter, antal svar och antal användbara svar. 
Antal mottagare via bloggen är uppskattat. 

 

Mall för beräkning av egenanvändning 
Framtagande av Excelmall för beräkning av egenanvändning gjordes av MDH, 
med stöd av övriga deltagare.  
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Styrmedel 
En internationell översyn av styrmedel och metoder att öka egenanvändning av 
solel i byggnader i ett urval av Europeiska länder gjordes som en litteraturstudie 
av MDH. 

Metoder för beräkning av Sveriges solelproduktion 
Att beräkna den totala solelproduktionen från Sveriges solcellsanläggningar är en 
komplex fråga. Det finns ingen insamling av produktionsdata för alla Sveriges 
solcellsanläggningar, vilket gör att beräknade uppskattningar får göras. För att 
göra denna beräkning finns flera tänkbara metoder.  

Metod med egenanvändning 
Den metod som föreslås i denna rapport för att beräkna solelproduktionen i 
Sverige är att utgå från den till nätet inmatade solelen enligt Svenska Kraftnäts 
insamlade data och genom att ansätta en egenanvändning göra beräkningen enligt 

𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈 𝐈𝐈ä𝐈𝐈𝐧𝐧𝐈𝐈 𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬 𝐈𝐈𝐭𝐭𝐬𝐬𝐬𝐬 𝐈𝐈ä𝐈𝐈𝐬𝐬𝐈𝐈

(𝟏𝟏 − 𝐀𝐀𝐈𝐈𝐈𝐈𝐬𝐬𝐬𝐬 𝐬𝐬𝐧𝐧𝐬𝐬𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐯𝐯ä𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐭𝐭𝐈𝐈𝐧𝐧 𝐈𝐈𝐯𝐯 𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬)
 

De osäkerheter som finns här är noggrannheten i mätning av inmatad mängd solel 
till nätet och hur stor egenanvändningen är för genomsnittet av Sveriges 
solcellsanläggningar ett givet år.  

När det gäller inmatad mängd solel till nätet finns osäkerheter i form av 
mätnoggrannhet i de mätvärden som nätbolagen redovisar till Svenska kraftnät, 
hos nätägaren felregistrerade anläggningar eller felinstallerade elmätare 
(solcellsanläggningar med produktion nattetid), att mätvärden ändras efter 12 
dagar då kommer de inte med i statistiken och anläggningar som nätägaren inte 
har registrerade av någon anledning [29][30]. Det är en svår fråga att bedöma 
storleken på dessa osäkerheter och det har inte varit möjligt att göra en 
kvantifiering av osäkerheten i inmatad solel till nätet. Sammantaget är vår 
bedömning att osäkerheten i inmatad solel är underordnad osäkerheten i beräknad 
egenanvändning.  

Metod med installerad effekt och uppskattat utbyte 
En andra metod att beräkna Sveriges totala solelproduktion är att man utgår från 
den installerade effekten i Sverige och antar en genomsnittlig årlig 
solelproduktion per installerad effekt (kWh/kW) enligt 

𝐈𝐈𝐈𝐈𝐬𝐬𝐈𝐈𝐈𝐈𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈𝐈 𝐬𝐬𝐞𝐞𝐞𝐞𝐬𝐬𝐞𝐞𝐈𝐈 𝐈𝐈𝐯𝐯 𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐈𝐈

𝐆𝐆𝐬𝐬𝐈𝐈𝐬𝐬𝐈𝐈𝐬𝐬𝐈𝐈𝐭𝐭𝐈𝐈𝐈𝐈𝐬𝐬𝐭𝐭𝐧𝐧 å𝐈𝐈𝐬𝐬𝐭𝐭𝐧𝐧 𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐬𝐈𝐈𝐬𝐬𝐈𝐈𝐬𝐬𝐞𝐞𝐈𝐈𝐭𝐭𝐬𝐬𝐈𝐈
 

Här finns flera osäkerheter. Den installerade effekten bygger på insamlade 
uppgifter från Sveriges alla nätägare och det är en viss osäkerhet om det är 
modulernas totala DC-effekt eller växelriktarens toppeffekt som rapporteras in. 
Vanligen dimensioneras solcellsanläggningar med en växelriktare som har en 
lägre toppeffekt än modulernas totala DC-effekt. Eftersom den genomsnittliga 
solelproduktionen beräknas utifrån modulernas totala DC-effekt blir det en för låg 
beräknad solelproduktion om växelriktarnas toppeffekt används istället. Ett 
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exempel är att solcellsparken Solevi i Säve med 5,5 MW moduleffekt hos 
Energimyndigheten är registrerad som 5,0 MW i elcertifikatsystemet, det vill säga 
10% lägre än moduleffekten [31]. För de solcellsparker som intervjuats inom 
projektet ”El från nya anläggningar” var förhållandet AC (växelriktare) / DC 
(moduleffekt) = 0,84 [32]. I ett exempel som framkom i detta projekt var ett 
förhållande så lågt som 0,79, där moduleffekten var 57,1 kW och växelriktarens 
effekt var 45 kW [33].  

En andra osäkerhet är om alla anläggningar rapporterats in, en del anläggningar 
kanske missats och det kan finnas en eftersläpning i nätbolagens hantering. 
Sammantaget gör dessa två första osäkerheter att den installerad effekt som 
redovisas i Energimyndighetens statistik [1] snarast är ett minsta värde och att den 
verkliga installerade DC-effekten gissningsvis kan vara upp till 5-10% högre.  

En tredje osäkerhet med denna metod är vilket det genomsnittliga årliga utbytet 
är. I ett examensarbete vid MDH uppskattades utbytet från 1 380 studerade 
anläggningar till 890 kWh/kW under soliga år 2018 [34]. Utbytet för 828 av dessa 
anläggningar som även hade data för 2017 var 798 kWh/kW. Studien omfattade 
9% av de solcellsanläggningar som var i drift hela 2018, vilket ger en osäkerhet i 
hur representativa de studerade anläggningar var. 2018 var ett ovanligt soligt år på 
många håll i landet, vilket gör att solelproduktion var över den under ett år med 
normal solstrålning.  

I en analys av data från elcertifikatsystemet gjord av Energimyndigheten kom 
man fram till ett årligt utbyte på 897 kWh/kW under 2018 baserat på 2896-3873 
anläggningar och 768 kWh/kW under 2017 baserat på 1810-2812 anläggningar 
[34]. Här får man tänka på att en liten minoritet av alla småhusanläggningar, som 
svarade för 86% av alla anläggningar och 50% av den installerade effekten till och 
med 2019 [1], har elcertifikatmätning för hela sin solelproduktionen.  

Om man vill skatta solelproduktionen för ett givet år inför man en fjärde 
osäkerhet genom att anta en genomsnittlig installerad effekt under året, då den 
officiella statistiken från Energimyndigheten för installerad solcellseffekt bara 
anger effekt vid årets slut [1]. 

Denna metod användes i den svenska rapporten från IEA PVPS för 2018 med ett 
antaget utbyte på 950 kWh/kW för att beräkna den möjliga solelproduktionen från 
båda nätanslutna och icke nätanslutna solcellsanläggningar vid årets slut [36]. 
Detta var alltså inget värde för solelproduktion under 2018.  

Metod med beräknad solelproduktion 
I den svenska rapporten från IEA PVPS för 2019 har en metod med beräknad 
solelproduktion under året använts [37]. Metoden finns beskriven i ett 
examensarbete från Uppsala Universitet 2020 [38].  
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Resultat och diskussion 

Egenanvändning 
Egenanvändning under 2018 blev i genomsnitt 36% för de 419 
solcellsanläggningarna, med en skillnad på 1,3 procentenheter mellan 
anläggningarna från enkäten respektive elcertifikatmätningen, se Tabell 4.  

Spridningen mellan olika anläggningar var mycket stor, från 0% för de som säljer 
all sin el till de som har 100% egenanvändning på fastigheter med hög 
elanvändning. 

Tabell 4 Egenanvändning för 419 solcellsanläggningar under 2018.  

 

Egenanvändning Alla Enkät Elcertifikatmätning 

Antal 419 311 108 

Medel 35,9% 36,2% 34,9% 

Median 32,6% 32,8% 31,9% 

Min 0% 0% 0% 

Max 100% 100% 94% 

 

Egenvändningens beroende av anläggningarnas effekt 
Effektfördelningen av de 419 solcellsanläggningarna med användbara data för 
beräkning av 2018 jämfört med fördelning av alla Sverige anläggningar vid 
utgången av 2017 visas i Tabell 5. Anläggningar under 20 kW är rimligen nästan 
enbart anläggningar på småhus, medan anläggningar över 20 kW mestadels är 
installationer på andra typer av byggnader, som även kan ha en annan 
elanvändningsprofil.  

Det framgår att svaren från enkäten hade en högre andel i effektklassen under 20 
kW (90%) jämfört med hela riket (84%) medan data från elcertifikatmätning hade 
en lägre andel (74%) än för riket. Det sistnämnda har sannolikt sin förklaring i att 
elcertifikatmätning för hela solelproduktionen är en tjänst som medför både en 
investeringskostnad och en årlig kostnad, vilket inte var lönsamt för de minsta 
anläggningarna under de aktuella åren. Nöjer man sig däremot med att få 
elcertifikat för det överskott som matas in till nätet, medför det ingen extra 
kostnad för solcellsägarna då den timmätning som behövs redan görs av 
nätägaren. Sannolikt nöjer sig därför de flesta småhusägare att ta ut elcertifikat för 
inmatat överskott till nätet.  

Anläggningar större än 1 MW saknades i undersökningen. De flesta av dessa 
säljer all sin el och har ingen egen användning. Det finns enstaka exempel på 
befintliga och planerade stora anläggningar på tak som är över 1 MW och som 
använder solel i byggnaden [39][40][41]. Gränsen för full energiskatt på egenvänd 
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el på 255 kW [15] sätter käppar i hjulet när det gäller ekonomin för större 
installationer och därför väljer de flesta att installera takanläggningar som är högst 
255 kW även om det skulle rymmas en större anläggning på taket. Bland annat 
Fastighetsägarna och Solelkommissionen anser att om denna 255 kW-gräns skulle 
tas bort skulle det ge investeringar i större solcellsanläggningar på stora tak 
[42][43].  

Tabell 5 Fördelning av installerad effekt för solcellsanläggningar med användbara data 
för beräkning av egenanvändning 2018, jämfört med alla Sveriges anläggningar 
vid utgången av 2017. 

 

Effekt 
(kW) 

Antal Andel i 
enkät 

Andel i 
elcertifikat- 

mätning 

Andel i 
riket  

2017-12 

Egenanvändning 

<20 359 90% 74% 84% 35,8% 
20-

1000 
60 10% 26% 16% 40,7% 

>1000 0 0% 0% 0,04% Uppgift saknas 
Alla     35,9% 

Summa 419     
 

För anläggningarna från enkätsvaren finns ingen korrelation mellan 
egenanvändning och installerad effekt, se Figur 12. När det gäller anläggningarna 
från elcertifikatmätning finns en viss trend med ökande egenanvändning med 
anläggningens effekt. Det beror sannolikt på att de större anläggningarna är 
installationer på större fastigheter som har en högre elanvändning dagtid än vad 
som är fallet för småhus.  
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Figur 12 Egenanvändning som funktion av installerad effekt enligt enkätsvar (blå 

prickar) respektive enligt data från elcertifikatmätning kompletterad med 
mätning av överskott inmatat till nätet (röda prickar). En anläggning med 735 
kW installerade effekt och 44% egenanvändning ligger utanför diagrammet.  

 

Egenvändningens beroende av kvot solelproduktion/elanvändning 
För att finna ett samband med egenanvändning visas i Figur 13 egenanvändning 
som funktion av kvoten solelproduktion/elanvändning under kalenderåret 2018. 
Det blir då en exponentiellt avtagande kurva med ökande kvot.  

Om kvoten är 1 innebär det att solelproduktionen under året är lika stor som årets 
elanvändning (köpt el plus egenanvänd el). Om man leker med tanken att 
elanvändningen skulle vara lika under årets alla timmar och solelproduktionen 
skulle vara lika under ungefär hälften av årets timmar då solelproduktion är 
möjlig, då skulle egenanvändningen bli 50%. Om kvoten är 1 bör egenanvändning 
i verkliga normalfall i småhus, som saknar energilager för solel, därmed bli 
mindre än 50% med tanke på merparten av solelproduktion sker sommartid då 
elanvändningen i normalfallet är som lägst, vilket ger ett stort överskott 
sommartid, vilket även framgår av exemplen för småhus Figur 1. Om man istället 
exempelvis har en livsmedelsbutik där elanvändning i form av kylbehov och 
belysning korrelerar med solelproduktionen kan en betydligt högre 
egenanvändning uppnås, upp till 100%.  
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När det gäller enkätsvaren finns en del udda punkter som kan tyda på felaktiga 
värden i indata. Då dessa bygger på manuell inmatning av värden av de svarande 
finns en viss risk för felskrivningar eller feltolkningar efter vad som efterfrågas. 
Då värden från elcertifikatmätningarna baseras på uppmätta värden bedöms dessa 
värden vara mer korrekta.  

 
Figur 13 Egenanvändning som funktion av kvot mellan solelproduktion och elanvändning 

för 394 anläggningar under kalenderåret 2018. Den röda linjen är en 
polynomanpassad kurva för värden från elcertifikatmätningen.  

Figur 14 visar beräknad egenanvändning som funktion av årlig solelproduktion 
och säkringsabonnemang för kunder hos Vattenfall. Beräkningarna är gjorda med 
följande förutsättningar 

• Att den genomsnittliga elanvändningen per timme är lika med alla 
Vattenfalls nätkunder i mellersta Sverige avtalsområde Syd med 20 A 
mätarsäkring under 2017.  

• Solelproduktion per timme under 2018, som är genomsnitt för 60 utvalda 
anläggningar som Vattenfall bedömer som oskuggade och representativa. 

• Nettovärden per timme. Det medför ett fel som kan ge några 
procentenheter för hög egenanvändning för småhus enligt beskrivning i 
avsnittet ”Variationer i egenanvändning beroende på elmätningsmetod”.  
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Figur 14 Egenanvändning som funktion av säkringsabonnemang och årlig produktion 

enligt diagram från Vattenfall [2]. Utsnittet i cirkel visar utfall från 34 
anläggningar med mätning av elanvändning kopplad till solcellsväxelriktaren. 

 

Beräkningsmall för egenanvändning av solel 
Syftet med den framtagna Excelmallen är att kunna beräkna egenanvändningen 
för en planerad solcellsanläggning. De indata som behövs är elanvändning per 
timme (köpt el) och en beräknad solelproduktion per timme under ett år. Den 
beräknade egenanvändning kan användas som nödvändigt underlag för beräkning 
av lönsamheten för en solcellsinvestering. 

En beräkning av solelproduktion per timme kan exempelvis göras med 
webbaserade PVGIS för valfri plats i Sverige [44]. Enligt erfarenheter från ett 
annat projekt förefaller ”Solar radiation database” PVGIS-ERA5 ge resultat som 
närmast överensstämmer med verkligheten om man använder standardparametern 
14% för ”System losses”. Det går dock inte ta hänsyn till skuggningseffekter i 
PVGIS.  

Beräkningar av egenanvändning är baserade på angiven solelproduktion och 
elanvändning. Om solelproduktion är högst lika stor som elanvändningen räknas 
all solel som egenanvänd. Om solelproduktionen är högre än elanvändningen sätts 
egenanvändningen lika med elanvändningen och ett överskott beräknas som 
solelproduktion minus elanvändning. 

Som tidigare beskrivits i avsnittet ”Variationer i egenanvändning beroende på 
elmätningsmetod” ger denna metod en överskattning av egenanvändningen då 
beräkningsmetoden innebär nettomätning per timme. Egenanvändning enligt 
uppmätta värden för solelproduktion och inmatat överskott till nätet jämfördes för 
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elva solcellsanläggningar (sex småhus, tre fastigheter, ett lantbruk och en 
bostadsrättsförening) med simulerade värden med hjälp av solelproduktion och 
elanvändning enligt den framtagna beräkningsmallen. De simulerade värdena var 
0,7-5,0 procentenheter högre än de uppmätta, med ett genomsnitt på 2,0 
procentenheter, se Figur 15 och Tabell 6. Det förefaller som att avvikelsen ökar 
med ökande värde på egenanvändningen.  
 
Genomsnitt av antal timmar utan elköp för de tio anläggningar som var småhus, 
fastigheter eller lantbruk var 1 355 timmar under 2019, se Tabell 6, vilket ger att 
de var självförsörjande på el under 15% av året. Bostadsrättsföreningen var bara 
självförsörjande på el under sex timmar.  
 
För ett småhus med 3,6% högre beräknad än uppmätt egenanvändning 2019 
gjordes även en jämförelse för 2018, då skillnaden blev 3,1%. Det betyder att den 
beräknade egenanvändningens avvikelse från de uppmätta värdena varierar mellan 
olika år och avvikelsen för en enskild anläggning inte är ett konstant värde.  

Ett försök att simulera antal timmar med överskott gjordes, men det blev mycket 
stora fel varför den metoden inte kan rekommenderas om man bara har timvärden 
för elanvändning och förväntad solelproduktion. En bidragande orsak till de stora 
skillnaderna har att göra med att vid varierande molnighet eller användning är det 
sannolikt att man både köper och säljer el under samma timme, vilket också 
redovisas i mätdata från nätägaren. 

 
Figur 15 Jämförelse av beräknad och uppmätt egenanvändning av solel som funktion av 

uppmätt egenanvändning under år 2019 för elva solcellsanläggningar (sex 
småhus, tre fastigheter, ett lantbruk och en bostadsrättsförening). 
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Tabell 6 Jämförelse av beräknad och uppmätt egenanvändning av solel som funktion av 
uppmätt egenanvändning under år 2019 och antal timmar utan köp av el. 

 Solcells-
effekt (kW) 

Uppmätt 
egenanv. (%) 

Beräknad 
egenanv. (%) 

Av-
vikelse 

Tid utan 
elköp (h) 

Småhus 10 16,0% 17,9% 1,9% 1 495 
Fastighet 28,5 21,8% 22,6% 0,7% 1 385 
Småhus 43 22,6% 23,7% 1,1% 1 778 
Fastighet 28,5 23,2% 24,2% 1,0% 921 
Småhus 15,1 24,5% 26,3% 1,8% 1 763 
Småhus 24,6 26,1% 27,2% 1,1% 1 723 
Lantbruk 57 31,2% 32,3% 1,1% 1 620 
Småhus 35 33,1% 35,0% 2,0% 1 180 
Småhus 4,8 36,9% 40,5% 3,6% 919 
Fastighet 34 53,9% 57,0% 3,1% 768 
Brf 22,5 79,5% 84,5% 5,0% 6 
Medel 27,6 33,5% 35,6% 2,0% 1 233 

Styrmedel att öka egenanvändning av solel i byggnader 
En översikt av olika stödsystem för solceller under 2018 i ett urval av länder 
enligt en studie inom IEA PVPS visas i Figur 16 [45]. Där framgår att 
egenanvändning är det enda stödsystem som finns i alla de utvalda länderna. Detta 
innebär att egenanvändning av solel är tillåten och att man därmed minskar på 
mängden köpt el vilket ger en lägre kostnad för köpt el. En utförlig genomgång av 
stöd för egenanvändning i olika länder gjordes i en IEA-rapport från 2016 
[46][47]. Det kan innebära att man inte betalar för elhandel och elöverföring, men 
kan också innebära att solelproducenten fortfarande måste betala en del av 
nätkostnaden för den egenanvända elen.  

Effekterna av att värdet av egenanvänd solel blir mer eller mindre lika med priset 
för köpt el beror mycket på elpriserna i det aktuella landet och hur stor andel av 
elpriset som är en rörlig andel respektive en fast kostnad oberoende av hur stor 
elanvändningen är. Det är därför stora skillnader mellan olika länder när det gäller 
värdet av egenanvänd el, där slutkonsumenters elpris är betydligt högre i 
exempelvis Danmark och Tyskland än i Sverige [48].  

Det har även förekommit bonus för egenanvändning och man kan få gröna 
certifikat för egenanvänd el. Stöd för egenanvändning kan också innebära att man 
stödjer lokal energilagring, liksom det svenska investeringsstödet för lagring av 
egenproducerad elenergi [49]. Notera att översikten i Figur 16 gäller för 2018 och 
att stödsystemen kan ha ändrats sedan dess i de olika länderna.  

En indirekt effekt av stöd till egenanvändning är att stödets utformning kan 
påverka hur stora och hur många anläggningar som byggs, vilket i sin tur kan ge 
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effekter på elnätet. Storleken på anläggningar kan ibland ha en större inverkan på 
exempelvis nätspänningar än andelen solel i nätet [50]. Mängden anläggningar 
under en transformatorstation kan också leda till överspänningar i nätet, vilket kan 
ge behov av omfördelningar i matarnätet så att anläggningarna sprids ut över flera 
transformatorstationer, en kostnad som drabbar kollektivet [33]. 

Nettomätning och nettodebitering är helt andra stödsystem som inte ska blandas 
ihop med egenanvändning. Nettomätning innebär att man på elräkningen kvittar 
köpt el och överskott av solel inmatad till nätet. Det gör att överskottet av solel får 
samma värde som köpt el. Det är därmed inte något styrmedel för att öka 
egenanvändning av solel, eftersom det ur ekonomisk synvinkel inte spelar någon 
roll för producenten om man använder solelen själv eller inte. Nettodebitering 
innebär att man på elräkningen kvittar säljpriset av överskott av solel mot 
köppriset för den köpta elen, där överskott av el och köpt el kan ha olika priser.  

 
Figur 16 Översikt av stödsystem för solceller under 2018 i ett urval av länder inom IEA 

PVPS [45]. 

När det gäller styrmedel för att öka egenanvändning är det viktigaste undantag 
från att betala energiskatt på egenanvänd el. Av de här studerade länderna i 
Europa, varav flera de största länderna, har de flesta ingen energiskatt på 
egenanvänd el oavsett anläggningens storlek, se Tabell 7. Sverige har bland de 
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strängaste reglerna av dessa länder när det gäller energiskatt på egenanvänd el. 
Det finns ett önskemål från bland annat fastighetsägare och branschorganisationen 
Svensk Solenergi att slopa energiskatten på egenanvänd sol i Sverige 
[51][52][53]. Fastighetsbolaget Castellum angav vid ett föredrag vid Solelmässan 
2019 att man under 2020 hade kunnat bygga 45% större anläggningar i 
genomsnitt om det inte vore för gränsen på 255 kW för energiskatt på egenanvänd 
el, som begränsar lönsamheten för större anläggningar [54]. Det för närvarande 
främsta sättet att ytterligare stimulera till mer installerade solceller i Sverige vore 
att ta bort gränsen på 255 kW för full energiskatt på egenanvänd el, vilken gör att 
stora tak inte utnyttjas fullt ut idag.  

Flera länder främjar kollektiv och distribuerad egenanvändning av solel som en ny 
modell för bostadskunder och kommersiella elkunder enligt IEA [45]. Denna 
modell gör det möjligt för olika konsumenter i samma byggnad eller privata 
område (kollektiv egenanvändning) eller i samma geografiska område som kräver 
att man använder det offentliga nätet (distribuerad eller virtuell egenanvändning) 
för att dela den egenproducerade elen. Därmed skulle man ge många flera 
konsumenter möjlighet att dela solel och ge möjlighet till nya affärsmodeller. 
EU:s direktiv ”Clean Energy for All Europeans” ger ett stöd för kollektiv 
egenanvändning av solel [55]. 

Tabell 7 Beskattning av egenanvänd el för ett urval av länder i Europa.  

Land Beskattning av egenanvänd el 
Belgien Ingen 
Danmark [56] Ingen 
Finland [57] Ingen, om effekten är under 100 kW. Större anläggningar befriade 

från energiskatt om årlig produktion är högst 800 MWh 
Frankrike [58] Ingen, om anläggningens effekt är högst 1 MW 
Italien [59] Ingen 
Lettland [60] Ingen 
Litauen [61] Ingen 
Nederländerna 
[62] 

Ingen 

Spanien [63] Ingen 
Sverige [15] Ingen om juridisk person äger anläggningar med effekt på högst 

255 kW. Om man äger flera anläggningar som tillsammans har en 
effekt över 255 kW betalas 0,5 öre/kWh i energiskatt. För 
anläggningar större än 255 kW betalas full energiskatt.  

Tyskland [64] Ingen skatt, men om anläggningens effekt är över 10 kW betalas 
40% av EEG-avgiften, som var 6,756 Eurocent/kWh under 2020 

Österrike [65] Ingen 
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Solel inmatad till nätet – underlag för beräkning av Sveriges 
solelproduktion 
För att beräkna den svenska solelproduktion från det framtagna värdet för 
egenanvändning används data från Svenska Kraftnät för mängden solel som matas 
in till nätet, se Tabell 8 och Figur 17. Huvuddelen av inmatning sker under april-
augusti, det var 78% av årets inmatning under 2016-2018. Inmatningen under 
vintermånaderna november-februari var blygsam, det var 2,7-4,3% av årets 
inmatning av solel under 2016-2018. Man får ha i åtanke att dessa värden inte 
återspeglar fördelningen av solelproduktionen under året, då egenanvändningen 
av solel är högre under vintern än under sommaren. 

Det är en kraftig relativ ökning av inmatning av solel till nätet från 79 GWh under 
2017 till 148 GWh under 2018 och 256 GWh under 2019. Mängden inmatad solel 
till elnätet följer mycket väl den installerade effekten av solceller under åren 
2016-2019 enligt Figur 18. En linjär trendlinje ger att förklaringsgraden R2 = 
0,993.  

I absoluta tal är det dock en liten andel solel på årsbasis av den totala elproduktion 
som matas in till nätet. Under 2019 var andelen inmatad solel 0,16% enligt en 
beräkning med data från Svenska Kraftnät [66]. Det var en ökning från 0,10% 
under 2018 och 0,05% under 2017.  

Sett per timme med högst andel inmatad solel av den totala elproduktionen blir 
det betydligt högre värden än på årsbasis, med som mest 2,01% under 2019 (25 
augusti). Det var en ökning från 1,18% under 2018 (8 juli) och 0,58% under 2017 
(6 juli).  

Tabell 8 Inmatning av solel (GWh) per månad och år i det svenska elnätet för åren 2016-
2019 enligt data från Svenska Kraftnät [66]. 

Månad 2016 2017 2018 2019 
Jan 0,16 0,47 0,44 0,95 
Feb 1,17 1,35 1,31 5,10 
Mar 2,61 4,68 5,83 12,96 
Apr 4,65 8,50 14,23 34,51 
Maj 7,89 13,44 26,50 35,40 
Jun 8,43 13,30 25,99 46,19 
Jul 9,34 14,62 28,91 45,56 
Aug 7,32 11,75 19,33 37,79 
Sep 6,08 5,89 14,43 24,97 
Okt 2,35 3,58 8,41 10,68 
Nov 0,65 1,26 1,75 1,52 
Dec 0,33 0,29 0,46 0,84 
Summa 51 79 148 256 
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Figur 17 Inmatning av solkraft [GWh) per månad och år i det svenska elnätet för åren 

2016-2019 enligt data från Svenska Kraftnät [66]. 

 

 
Figur 18 Solel inmatad till elnätet som funktion av installerad solcellseffekt, för åren 

2016-2019, med data från Svenska Kraftnät [66] och Energimyndigheten [1].  
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Solelproduktion i Sverige 

Metod med egenanvändning 
Antaget en till nätet inmatad solelproduktion på 256 GWh under 2019 visas en 
beräknad solelproduktion som funktion av andel egenanvändning i Figur 19. Med 
den egenanvändning på 36 % som beräknats i medeltal för de 419 anläggningarna 
i denna undersökning blir den beräknade solelproduktionen 0,23 TWh under 2018 
(inmatad solelproduktion 148 GWh) och 0,40 TWh under 2019.  

 
Figur 19 Beräknad solelproduktion som funktion av andel egenanvändning under 2019, 

med en till nätet inmatad solelproduktion på 256 GWh [66]. Den röda punkten 
markera solelproduktion med beräknad egenanvändning från denna studie. Den 
svarta punkten anger vilken egenanvändning som skulle krävas för att nå 
solelproduktionen enligt 2019 års svenska rapport från IEA-PVPS [37]. 

 

Metod med installerad effekt och uppskattat utbyte 
Med installerad effekt 2019 på 698-768 MW (antaget upp till 10% högre verklig 
installerad än vad som anges i den officiella statistiken) och ett antaget 
genomsnittligt utbyte på 800-900 kWh/kW skulle den möjliga solelproduktionen i 
Sverige bli 0,56-0,69 TWh. Man får dock tänka på att detta värde inte gäller för 
2019 då 287 MW installerades under 2019, Medeleffekten under 2019 kan 
uppskattas som installerad effekt 2018 plus hälften av tillskottet under 2019. 
Antaget 555-610 MW installerat i medel under 2019 blir den uppskattade 
solelproduktionen i Sverige 0,44-0,55 TWh under 2019. Detta ger alltså ett högre 
värde än de 0,40 TWh som uppskattades med hjälp av den beräknade 
egenanvändningen under 2018 i denna studie.  
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I den svenska rapporten från IEA-PVPS för 2019 anges en beräknad 
solelproduktion till 543 GWh under 2019. Det skulle innebära en egenvändning 
på 52,8% om metoden för beräkning av solelproduktion med data för inmatat 
solel under 2019 från Svenska Kraftnät används, se Figur 19. Det är en väsentlig 
högre egenanvändning än de 36% som beräknats för de 419 anläggningarna under 
2018 i denna studie. Med tanke på 2018 var ett soligt år är det sannolikt att 
egenanvändningen var lägre 2018 än under 2019, se exempel i Figur 8, som var 
ett mer år med mer normal solstrålning i Stockholm enligt Figur 7. 

Värde av solelproduktion 
Vid en jämförelse av egenanvänd och såld el gjordes beräkningarna för 2019 med 
parametrar enligt Tabell 9. Medel för Nord Pool spotpris användes som 
elhandelspris. Detta kan ge en underskattning av värdet av såld solel, då 
försäljning endast sker dagtid, vilket gör att den sålda solelen kan ha ett högre 
värde än årets spotmedelpris. För att kunna räkna på det behöver man veta det 
aktuella överskottets storlek och fördelning över året, vilket är beroende av vilket 
väderstreck och i vilket elprisområde installationen är gjord, som gör att det är 
svårt att ge ett generellt värde på detta möjliga mervärde för solel.  

När det gäller priset för elöverföring per kWh är det relevant för aktörer med 
högst 63 A säkringsabonnemang. För de som har ett högre säkringsabonnemang 
tillämpas effekttariffer med ett elpris per kW och det blir då mera komplicerat att 
beräkna värdet på egenanvänd solel. Vissa nätbolag har även infört effekttariffer 
för småhusägare. Vid effekttariff behövs en individuell beräkning av solelens 
värde för varje fall. I denna beräkning har elöverföringens värde satts till 0 för 
större företag och industrier, vilket kan vara en underskattning av värdet. Ett 
examensarbete vid Mälardalens högskola 2020 har studerat hur införandet av 
effekttariffer för påverkar lönsamheten hos småhusägare som är solelproducenter 
[20]. För de tre studerade småhusen skulle värdet av egenanvänd el minska vid 
införandet av använda effekttarifferna.  

Tabell 9 Parametrar använda för beräkning av värde för egenanvänd och såld el under 
2019.  

Parameter Värde 
(kr/kWh) 

Kommentar 

Elhandel 0,40459 Medel för Nord Pool spotpris 2019 
Administrativ avgift 0,02 Påslag för köp av el och avdrag vid 

försäljning av el 
Ersättning elcertifikat 0,11922 Medel för 2019 enligt Cesar [21].  
Elcertifikatavgift 0,040 Medel under 2019 hos Utellus 
Elöverföring 0,272 Vattenfall Söder enkeltariff 2019 
Energiskatt 0,347 Under 2019 
Moms på köpt el 25%  
Ersättning för nätnytta 0,047 Vattenfall Söder 2019 
Ersättning ursprungsgarantier 0,01 Uppskattning, officiell statistik 

saknas 
Skattereduktion 0,60  
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Medelvärdet av egenanvänd sol respektive såld solel under 2019 visas i Figur 20 
och Figur 21 för olika aktörer. Privata småhusägare betalar moms och kan få 
skattereduktion för överskott av såld solel. För företag är moms ingen kostnad och 
för att få skattereduktion får säkringsabonnemanget vara högst 100 A. För 
skattereduktionen finns även en begränsning på högst 30 000 kWh per kalenderår, 
vilket sätter en gräns för hur stora anläggningar som kan få full skattereduktion.  

När det gäller bostadsrättsföreningar har en dom från Högsta 
förvaltningsdomstolen den 3 december 2019 fastställt att bostadsrättsinnehavaren 
ska betala moms på solel som säljs inom bostadsrättsföreningen [67], vilket gör 
att man för denna egenanvända el får samma värde som för ett företag.  

För tillverkande industrier, lantbruk, skogsbruk, vattenbruk och vissa datorhallar 
är moms ingen kostnad och energiskatten blir 0,5 öre/kWh, då överskjutande del 
betalas tillbaka [15]. 

En avgörande ekonomisk faktor för hur viktig egenanvändning av solel är för 
olika aktörer är skillnaden i värde mellan egenanvänd och såld solel. I Figur 22 
framgår att för alla studerade aktörer med de gjorda antagandena hade 
egenanvänd el ett högre värde än såld solel. Av figuren framgår att 
skattereduktionen har stor betydelse för att utjämna värdeskillnaderna mellan 
egenanvänd och såld solel för privatpersoner och mindre företag som är 
berättigade till skattereduktion. Utan skattereduktionen skulle värdet av såld el 
minska kraftigt för dessa aktörer. Detta är speciellt av vikt för småhusägare som i 
allmänhet har låg egenanvändning och därmed ett stort överskott som säljs.  

Det bör tilläggas att för större företag och tillverkande industrier kan det vara så 
att man har 100% egenanvändning och då är prisskillnaden mellan egenanvänd 
solel och såld solel en irrelevant fråga.  

 
Figur 20 Medelvärde av egenanvänd solel per kWh under 2019 för olika aktörer.  
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Figur 21 Värde av såld solel per kWh under 2019 för olika aktörer.  

 
Figur 22 Värdeskillnad mellan egenanvänd och såld solel 2019 för olika aktörer.  

Det bör noteras att ge givna exemplen baseras på värde av egenanvänd och såld 
solel för endast ett par av elhandels- och nätföretags ersättningar och avgifter 
under 2019. Det finns 152 nätbolag [68] och 150 elhandelsbolag [69]. Det finns 
därmed många varianter på prissättning. Prisskillnaden mellan egenanvänd och 
såld solel kan därför skilja sig från detta exempel. Ingen hänsyn har heller tagits 
till att vissa elhandelsbolag kan ha tillfälliga kampanjer där man köper solel till ett 
högre pris än det normala marknadspriset på Nord Pool spotmarknad.  

Om man ska räkna på lönsamheten under en solcellsanläggnings ekonomiska 
livslängd som antas vara minst 25-30 år behöver man dessutom förutspå 
prisutveckling över många år framåt i tiden vilket är svår kalkyl att göra med hög 
noggrannhet. Det finns därför anledning att göra en känslighetsanalys med 
avseende på framtida prisutveckling för både köpt och såld el.  
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Förslag på framtida arbete 
För enskilda solcellsägare och då speciellt småhusägare som har ett stort överskott 
och som idag är beroende av den skattereduktion på 60 öre/kWh som finns för 
inmatad solel till nätet kan det ha ett stort värde att i förväg få en uppskattning av 
förväntad egenanvändning och överskott av producerad solel. Här kan den av 
projektet framtagna mallen för beräkning av egenanvändning bidra till att hjälpa 
solcellsförsäljare och potentiella solcellsägare att göra beräkningar av 
egenanvändning. En hämmande faktor kan vara att en mindre andel av 
småhusägare saknar data för elanvändning per timme. Om det bara finns data för 
elanvändning per månad går det inte att göra någon beräkning av hur stor 
egenanvändning blir. Här skulle ytterligare arbete för att ta fram schabloner 
utifrån månadsdata kunna vara värdefullt.  

I denna studie ingick 419 användbara solcellsanläggningar för 2018 vilket 
motsvarar 1,6% av alla landets solcellsanläggningar som var i drift under hela 
2018. Det hade varit önskvärt med ett större antal för att få en bättre signifikans i 
resultaten. I ett framtida arbete för att bättra på statistiken när det gäller 
egenanvändning inklusive variationer mellan olika år skulle mer arbete än vad 
som rymdes i detta projekt behövas för att samla in data. En möjlighet är vidare 
arbete med att samla in data från flera anläggningar som förutom 
solelproduktionen även samlar in data för inmatat överskott till nätet. Här skulle 
man även kunna tänka sig att undersöka i vilken mån elcertifikatmätningar på 
timnivå för landets alla anläggningar som har elcertifikatmätning och som 
Energimyndigheten har tillgång till skulle kunna användas. En felkälla där kan 
möjligen vara att de angivna värdena för installerad effekt kan avse växelriktare 
eller möjligen inte vara uppdaterade om en anläggning byggts ut. Ett bredare 
utskick till stödmottagare av investeringsstöd är en tredje möjlighet.  

Med användning av olika metoder kan den totala beräknade solelproduktionen i 
Sverige under 2019 skilja mellan 0,40 TWh och 0,55 TWh. Det pekar på att när 
det gäller bedömningar av Sveriges totala solelproduktion behövs ytterligare 
arbete för att bättre på noggrannheten i ingående parametrar för att förbättra 
noggrannheten i dessa uppskattningar. En bedömning är att vår metod med 
användning av Svenska Kraftnäts uppmätta data för inmatade el till nätet i 
kombination med uppskattat värde för egenanvändning har bäst potential att 
komma närmast verkligheten. Styrkan med metoden är att den bygger på 
mätningar av all inmatad solel till nätet och att man då inte behöver veta vilken 
den installerade effekten är.   

Ett annat intressant ämne för framtida arbeta kan även vara studier av 
självförsörjningsgraden, det vill säga hur stor andel av elanvändningen som solel 
kan svara för i en byggnad.  
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Den Excelmall som tagits fram i projektet för att beräkna egenanvändning av solel 
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publikation senare.  
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