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Ett sätt att producera egen Energi!





Varberg Energi solsidan. Det är totalt 9300 solpaneler uppställda i rad med liggande 3 st i höjd 







Ställningarna som solpanelerna vilade på var pålat i marken.













Ekonomi
1. Vi har gjort en preliminär kalkyl. Investering i en park med 1MW effekt kostar 8 miljoner. 

2. Tillkommer bygge av transformatorstation, anslutning till vårt nät, arrende, försäkringar 

och balansansvar motsvarande 2,9 miljoner

3. Det statliga stödet uppgår till 1,2 miljoner 

4. I 15 år erhålls elcertifikat på idag 8 öre per kWh. Det är ett pris som styrs av efterfrågan 

och ligger förnärvarande lågt. Som högst har det varit 35 öre per kWh

5. Detta ger en kilowattkostnad om 31 öre per kWh. 

Förslag

1. Den som vill investera i solel betalar 9 kr per kWh (kan bli lägre när vi har skarpa offerter).

2. I 15 år erhålls för solel avgift med 0 kr på min elhandelsfaktura. Därefter ny beräkning för 

att ersätta bortfallet av elcertifikaten.( troligtvis ett par öre i elräkningen men kan även 

fortsätta med 0.

3. Köper jag 1000 kWh a 9 kr kostar det 9000 kr och har jag 1000 kWh i 25 år till ett 0 pris 

motsvarar det ett kWh pris på 36 öre. (9000kr/25år/1000kWh=0,36 kr)



Exempel 

Har en årlig förbrukning på 15 000 kWh år 

Köper andelar för 5000 kWh per år. Det blir 416 kWh per 

månad

Nuvarande pris på elfaktura med moms 46,25 öre(37 +9,25).

En månad går det åt 1000 kWh

Utan solel är fakturan 1000*46,25 öre = 462 kr

Med solel 416 kWh* 0 kr = 0 kr +584 kWh* 46,25 öre=270 kr 

Investeringen 9 kr per kWh ger ett kWh på 36 öre(9 kr/25år)

Inbesparingen med dessa priser = 462-270-150(416*0,36)=42 

kr 

För  +- nollaffär är elpriset i exemplet 36 öre per kWh med 

moms (28,8+7,2)

Investering 5000 kr ggr 9= 45000 kr utan ränta är betald på 

19,5 år

462 kr-270 kr=192 kr ggr 12 mån = 2304 kr / 45000 kr = 19,5 



Exempel 2

Har en årlig förbrukning på 15 000 kWh år 

Köper andelar för 5000 kWh per år. Det blir 416 kWh per 

månad

Nuvarande pris på elfaktura med moms 70 öre(56 +14).

En månad går det åt 1000 kWh

Utan solel är fakturan 1000*70 öre = 700 kr

Med solel 416 kWh* 0 kr = 0 kr +584 kWh* 70 öre=409 kr 

Inbesparingen med dessa priser = 700-409-

150(416*0,36)=141 kr

Investering är betald på 700 kr-409 kr=291 kr ggr 12 

mån=3492 kr/45000=12,9 år





FUNDERINGAR
1. Att investera på tak dyrare men mer stöd ger kanske bättre investering dock politiska 

beslut.

2. Inget bygglov men anmälningspliktigt. Länsstyrelsen? 

3. Går att sälja sin andel till andra inom vårt koncessions område, eller föreningen köper 

tillbaka den. Går ej ta med vid flytt utanför Vallebygdens

4. Övrig Elhandel med Vallebygdens Elhandel.

5. Rörligt eller fast pris ……Måste undersökas mer  

6. Bilda ekonomisk förening. Finansiera med Elcertifikat, inte 0 pris längre efter 15 år. Ett 

sätt är att köra det i föreningen, kan undersökas

7. Ett bra sätt att bidra till förnyelsebar energi

8. Risknivå låg med tanke på att kalkylen ser bra ut nu när elpriset är lågt

9. Hantera olika år med mer respektive mindre energi 

10. Hållbarhet solceller? Garanti på effekten 80% efter 25 år



Intresseanmälan (ej bindande till något).

Namn………………………………………………………………

E-post(eller 

adress)………………………………………………………………

Ungefärlig Kwh /år idag 

………………………………………………………………

Investera i kWh/år (max 80 % av total 

min?)…………………………………………

Vill ha kvällens presentation mailat till mig…………………(svara 

ja om du vill det)

Om du vill maila intresseanmälan senare är mailadressen.     

kundtjanst@vallebygdens.se

Vallebygdens Energi Ek.för

mailto:kundtjanst@vallebygdens.se

