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Solceller i Sverige - Marknader

1.

2.

Solelproduktion utanför elnätet


Fyrar



Nödtelefoner



Fritidshus



Båtar



…



Kommersiella elproducenter


Produktionskostnad måste vara
lägre än Nord Pool spotpris

 Ej möjligt idag i Sverige utan stöd


© ABB Group

Många år kvar?

3.

Produktion av solel för att ersätta
köpt el (”prosumer”)


Småhus (”mikroproducenter”)



Större byggnader

Definition mikroproduktion

Ingen konsensus på elbolagens
webbsidor som ger olika besked.
Saknas i lagar och allmänna avtalsvillkor!
Saknas i regeringens proposition
2013/14:151 Skattereduktion för
mikroproduktion av förnybar el (mars
2014) och i ny lagrådsremiss 4 september
2014:

Förslag till lag om ändring i
inkomstskattelagen (1999:1229)
67 kap. 27§
En fysisk eller juridisk person har efter
begäran rätt till skattereduktion enligt 28–
31 §§.
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1. framställer förnybar el,
2. i en och samma anslutningspunkt
matar in förnybar el och tar ut el,
3. har en säkring om högst 100 ampere i
anslutningspunkten, och
4. har anmält till nätkoncessionshavaren
att förnybar el framställs och matas in i
anslutningspunkten.
Första stycket gäller även dödsbon och
svenska handelsbolag.

Problemställning för ”prosumer”





Produktion av solel för att ersätta köpt el
(”prosumer”)


Småhus



Andra byggnader

Värdet av solelen avgörande för


Ekonomin



Hur stor solcellsanläggning det är
lönt att bygga
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Några kritiska frågor man bör ställa sig

Egenanvändning av solel




Hur stor andel av solelen kan jag
använda själv?
Hur stor andel blir överskott som matas
in till nätet?


Ska man överhuvud taget
dimensionera för ett överskott?
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Ekonomi


Vad är produktionskostnaden för solel?



Vad är värdet av egenanvänd solel?



Vad är värdet av överskottsel som
matas in till nätet?

Priser från svenska elbolag
Nyckelfärdiga anläggningar

Lägsta pris för stora anläggningar ~13 000 kr/kW, inkl. moms
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Produktionskostnad för solel i Sverige
Utan något stöd, inklusive moms


LCOE = Levelized cost of electricity

30 års livslängd, 900 kWh/kW, …

Realränta efter skatt för privatperson 2014 vid 10-årslån
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Se artikel ”Profitability of PV electricity in Sweden” PVSC 2014

Exempel: Vår solcellsanläggning - 3,36 kW - 19,4 m2
Nettoköp av el maj-augusti: 32-304 kWh under 2011-2014

Solfångare
10 m2

Solceller
19,4 m2
3,36 kW

Våra solcellers elproduktion – 3 första driftåren
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Matchning användning-produktion för småhus



Solelproduktion sammanfaller endast delvis
med husets elanvändning


Exempel: 3,36 kW solcellsanläggning på
villa i Västerås



~2700-2900 kWh solel/år



52% överskott tre första driftåren



Stor variation i storlek på överskott
mellan olika hus beroende på
solcellsanläggningens storlek och
användarprofil
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Värde egenanvänd solel



Värde av egenanvänd solel som ersätter
köpt el = rörligt pris för köpt el, exklusive
fasta avgifter



Beror på


Var man bor i Sverige


Energiskatt lägre i vissa nordliga
kommuner



Vilket avtal man har med aktuell
nätägare



Vilket elavtal man har med
elhandelsbolag



Om man är privatperson eller
företagare
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Yrkesmässigt jordbruk betalar 0,5
öre/kWh i energiskatt

Värde egenanvänd solel
= rörligt elpris, exklusive fasta avgifter


Exempel okt 2014, baserat på lägsta
elhandelspris hos Kundkraft i område 3



Berättigad till elcertifikat, men ej lönsamt
för egenanvänd el för småhusägare


Skulle öka värdet med knappt
20 öre/kWh

140
133 öre/kWh
19,8

120

Värde solel (öre/kWh)

114 öre/kWh
22,7

100

3

80
29,3

Outnyttjat elcertifikat
Moms
Elcertifikatavgift

60

Energiskatt
20,0

40

Elöverföring Vattenfall söder
Elpris Kundkraft 1-årsavtal område 3

20

38,6

0
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Egenanvänd solel
= Rörligt elpris

Vad är värdet av överskottsel?
Minst sagt komplicerat för gemene man idag!






Energiersättning (produktionsersättning,
3-6 öre/kWh beroende på nätägare och var man bor
nätersättning, överföringsersättning,
förlustersättning, förlustkompensation, ersättning för
nätnytta) från nätägaren


Lagstadgad



Enda ersättning man får per automatik

Elförsäljning – en djungel idag…


Till elhandlare eller



Till nätägare (!)



Stora variationer i priser

Elcertifikat




En del stupar på att man inte ens klarar av att
fylla i Energimyndighetens blanketter för
godkännande av tilldelning av elcertifikat

Ursprungsgarantier
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Nord Pool spotpris minus 4 öre/kWh –
3,21 kr/kWh (Sala Heby Energi till Solel i Sala & Heby
ekonomisk förening)

Knappt 20 öre/kWh i genomsnitt senaste året, MEN
för småhusägare i praktiken endast för överskottet.
Under 15 år. ~35% av nätansluten solcellseffekt
ansluten till elcertifikatsystemet.
? öre/kWh

Jämförelse rörligt pris köpt el och värde överskottsel
Försäljning till Nord Pool spotpris - Område 3


Elcertifikat och ursprungsgarantier kan
man få utan extra kostnad för
överskottselen



Men endast en minoritet har ansökt om
godkännande

140
133 öre/kWh
19,8

120

Värde solel (öre/kWh)

114 öre/kWh

Outnyttjat elcertifikat
Skattereduktion

22,7

100

Ursprungsgaranti

3

Elcertifikat

80
29,3

60

40-62 öre/kWh
2

20,0

20

Nordpool spot 2013 - 4 öre
Energiersättning Vattenfall söder
Moms
Elcertifikatavgift

40

Energiskatt
20

38,6

34

Elöverföring Vattenfall söder

Elpris Kundkraft 1-årsavtal område 3
6

0
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Egenanvänd solel
= Rörligt elpris

Såld överskottsel
oktober 2014

Värde överskottsel
Nettodebitering eller skattereduktion?


Nettodebitering har utretts av regeringen
i många år



20 februari 2007 förordnades Lennart
Söder som utredare för
nätanslutningsutredningen


Rapport ”Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar
elproduktion” 2008-02-20



Energimarknadsinspektionens rapport
”Nettodebitering – Förslag till nya regler
för användare med egen elproduktion”
2010-11-26



Regeringens utredning ”Beskattning av
mikroproducerad el m.m.” 2013-06-13



Lagrådsremiss 2014-01-31



Riksdagsproposition 2014-03-11




Ny lagrådsremiss 2014-09-04



Start tidigast 2015-01-01
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Skattereduktion istället för
nettodebitering

Troligen senare?

Vilka är intresserade av nettodebitering?
Problemställning = matchning användning-produktion?


En elproducent som producerar ett
överskott som den inte kan använda
själv, som måste mata in överskottet till
nätet

Spelar ingen roll


Om man använder all el själv


Exempel: ICA Maxi, Västerås,
40,9 kW solcellsanläggning

Småhusägare mest typiska
exemplet

Källa: solelprogrammet.se







Om man matar in all el till nätet


Stora fristående
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Gäddeholm. 3,36 kW solceller (till höger)

Exempel: MW-park Västerås

Värdet av överskottsel vid skattereduktion?



60 öre/kWh i skattereduktion för den
överskottsel som matas in till nätet




Som mest för 30 000 kWh/år


Per person eller per
anslutningspunkt
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Dessutom tillkommer för överskottselen
på samma sätt som idag


Energiersättning



Elförsäljning



Elcertifikat



Ursprungsgarantier

Komplicerat för gemene man att
beräkna värdet på överskottselen...

Vilka kan få skattereduktion



Skattereduktion ska räknas av mot
kommunal och statlig inkomstskatt
som beräknats enligt 65 kap., mot
statlig fastighetsskatt enligt lagen
(1984:1052) om statlig fastighetsskatt
samt mot kommunal fastighetsavgift
enligt lagen (2007:1398) om kommunal
fastighetsavgift. Skattereduktion enligt
5–9 §§ ska dock räknas av endast mot
kommunal inkomstskatt.



Privatpersoner, bostadsrättsföreningar,
företag kvalar in



Ekonomiska föreningar?
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Förnybar el



Högst 100 A säkring



In- och utmatning i samma punkt

Jämförelse pris köpt el och värde överskottsel
Område 3 – med skattereduktion
140
133 öre/kWh

100-122 öre/kWh

19,8

120

Värde solel (öre/kWh)

114 öre/kWh

Outnyttjat elcertifikat
Skattereduktion

22,7

100

60

3

Ursprungsgaranti
Elcertifikat

80
29,3
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20,0

Nordpool spot 2013 - 4 öre

40-62 öre/kWh
2

2

20

20

Energiersättning Vattenfall söder
Moms
Elcertifikatavgift

40

Energiskatt
20

38,6

34

34

Elöverföring Vattenfall söder

Elpris Kundkraft 1-årsavtal område 3
0
Egenanvänd solel
= Rörligt elpris
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6

Såld överskottsel
oktober 2014

Såld el med föreslagen
skattereduktion

Hur beständig skulle en skattereduktion bli?
Beror på budget och hur snabbt marknaden ökar
Kostnad skattereduktion 60 öre/kWh för inmatad el
1 000
900

Skattereduktion (MSEK/år)

800

10% årlig ökning

25% årlig ökning
50% årlig ökning

700
600

500
400
300

200
100
0
2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045
År
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Hur mycket el producerar solceller
Tumregel för Sverige


800 – 1 100 kWhAC/kWDC och år

~ solinstrålning i kWh/m2 och år enligt kartan




Om det är hyggligt till bra placering


SV – S – SO



Ca 20-70⁰ lutning

Utan besvärande skuggning




Under ett år med normal solinstrålning




Vanlig orsak till produktionsminskning
Solinstrålningen kan variera ±10%
mellan olika år enligt SMHI:s
mätningar

Verkningsgraden på modulerna påverkar
bara ytbehovet, inte utbytet per kW
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Normal årlig globalstrålning mot
horisontell yta 1961-1990

Utbyte för 76 svenska solcellsanläggningar
Data från öppna webbkällor
System yield in year 2013 for Swedish PV plants from open web sources
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7 av Soldatas anläggningar även i Sunny Portal, varav 6 med ≥4% skillnad
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1-fas anslutning – exempel från Västerås
Solelproduktion (AC)


3,36 kWDC solcellsanläggning



3 kWAC växelriktare



Data för 2013





Mycket bra solinstrålning



4 209 h med solelproduktion



1 135 h > 1 kW



572 h > 2 kW



230 h > 2,5 kW



0 h > 3 kW

OBS! Detta är solelproduktionen


En del solel används i huset
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1-fas anslutning – exempel från Västerås
Inmatning av överskott till nätet


3,36 kWDC solcellsanläggning



3 kWAC växelriktare



Data för 2013


4 209 h med solelproduktion



1 755 h (42%) med överskott



704 h > 1 kW inmatning



102 h > 2 kW inmatning



0 h > 2.4 kW inmatning



Max = 2,4 kW inmatning
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Solcelltemperatur takmonterat system
21 juli 2014
Solcelltemperatur 41°C över STC-temperatur (25°C) => ~18% lägre toppeffekt för
kiselbaserade moduler med temperaturkoefficient -0,45%/°C
8,4 kW märkeffekt

66°C

Källa: Forskningssystem i MW-parken.
Medelvärden loggas var 5:e minut.
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Livslängd

Moduler




Modultillverkare lämnar effektgaranti,
vanligen


≥90% av märkeffekt efter 10 år



≥80% av märkeffekt efter 20-25 år



Unik garanti för en elprodukt?


Hur många så gamla användbara
elprodukter har du i ditt hem?

Minst 30 år fullt möjligt för modulerna


Växelriktare


Ett byte under livslängden kan möjligen
behövas för strängväxelriktare



Modulväxelriktare nya och oprövade




En leverantör ger 30 år effektgaranti

Ger många fler komponenter

Få livslängdsstudier gjorda i Sverige




Degradering 3,8% i genomsnitt för
20 moduler efter 25 års drift
(Bullerö, Elforsk rapport 06:71)
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Inom mätnoggrannheten på ±5%

Men inga elektrolytkondensatorer!



På anläggningens varmaste och
kallaste plats



Ökar sannolikheten för fel någon
gång under livslängden

Behövs något underhåll?



Snöröjning lönar sig inte




Endast 6% av årets solinstrålning
infaller under november-februari i
Mälardalen

Normalt rengör sig modulerna själva av
regn och snösmältning
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Moduler nedan vid ABB Corporate
Research efter torr period (april 2013)


Allt vägdamm och duvspillning
försvann efter regn

Långt kvar till Tysklands och Danmarks nivå







Tyskland världsledande på solceller


35,7 GW vid utgången av 2013



1,4 miljoner anläggningar (mars 2014)



436 W solceller/innevånare



5,3% av elanvändningen under 2013

Danmark


574 MW augusti 2014



88 741 anläggningar



102 W solceller/innevånare

Sverige


43 MW vid utgången av 2013



2 200 – 2 500 anläggningar



4,5 W solceller/innevånare



Solinstrålningen i södra halvan av Sverige
ungefär som i norra halvan av Tyskland
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Stor outnyttjad potential finns

Begränsningar för solcellsutvecklingen i Sverige



Nettodebitering eller motsvarande




Viktigt att gå i mål med detta

Elcertifikatsystemet


Måste anpassas för småskalig
elproduktion



Antalet småskaliga elproduktionsanläggningar snart större än antalet
konventionella anläggningar

Investeringsstöd till solcellssystem


Antalet sökande långt större än budget


210 miljoner avsatta för 2013-2016



600 miljoner i kö augusti 2014



Boverkets byggregler behöver reformeras



14,5 miljoner kvar i budgeten



Produktionskostnad per kWh







=> Redan övertecknat



Sänk stödnivån, 35% => 20%



Höj budgeten







Ta bort krav på momsredovisning


Återinför gräns på 30 000 kr
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Investeringskostnad har halverats på
några år



Behöver fortsätta att sjunka

Ökad systemverkningsgrad önskas

Svensk solenergipolitik efterlyses!

Slutord



”Here comes the sun”



http://bengts.blogg.viivilla.se/author/bengts/




10-15 TWh/år möjligt i Sverige om vi
skulle utnyttja 25% av tillgängliga takoch fasadytor som har minst 70% av
maximal solinstrålning



Utan att vi exploaterar någon ny mark!



Nära nollenergihus. EU-direktiv från
2021. Solenergi en nödvändighet om vi
vill satsa på nära nollenergihus.
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Innehåller mycket solcellsinfo…

