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Till en början  
Den här Guiden är inte en komplett anvisning till dig som funderar på att sätta upp en solcellspark på 

din mark, utan snarare en sammanställning över vilka frågetecken som är bra att reda ut till en 

början samt ett stöd för hur du kan gå till väga.  

Förenklat består processen från idé till färdig solcellspark av en förstudie, projektering, beställning/-

ar, byggande av anläggning, samt drift, med ett antal vägval och beslut på vägen. Syftet med den här 

Guiden är att hjälpa läsaren att ta första steget i utförande av en förstudie.  

Hur du tar dig an uppgiften beror till stor del på hur mycket ansvar du själv vill ta i realiserandet av 

planerna samt ägande och drift av den framtida anläggningen. Guiden börjar därför med en kort 

genomgång av möjliga affärsmodeller och fortsätter mot slutet med förslag till dig som vill ta en mer 

aktiv roll än att bara arrendera ut mark.  

Affärsmodeller  
Investeringar görs med förväntningar på framtida avkastning. Hur investeringen finansieras, 

organiseras, ägs och förvaltas utgör förenklat det som ofta benämns som en affärsmodell.  

De solcellsparker som hittills byggts i Sverige har dominerats av specialiserade projektörer vilka gör 

förarbetet för en solcellspark, oftast med stora finansiärer i ryggen. Dessa projektörers affärsmodell 

utvecklar sig idag allt mera till att erbjuda en total lösning inklusive förvaltning av det elbolag som 

bildas i anslutning till solcellsparken.  

Försäljning av el från vindkraft och solcellsparker sker ofta i så kallade PPA-avtal (Power Purchase 

Agreement) där en aktör som önskar köpa el från vind- och solkraft förbinder sig att köpa en viss 

mängd el till ett fast pris under avtalsperioder på 5 till 10 år. Läs mer om PPA i stycket Intäkter.  

Det relativt sett stora engagemang, i form av kunskap och kapital, som en solcellspark kräver har 

gjort att det idag är få markägare som är initiativtagare och delägare i dessa investeringar. 

Markägarens roll har varit begränsad till att arrendera ut mark till det elproducerande bolag som 

äger och driver anläggningen. Idag finns projektörer som aktivt söker mark för solcellsparker. Om din 

intention är att enbart arrendera ut mark tar du förslagsvis kontakt med någon/några olika 

projektörer av solcellsparker för att höra om deras intresse och för förslag på upplägg, arrenden 

m.m. Om du vill öka sannolikheten för att projektörerna blir intresserade och för att du själv ska bli 

mer insatt så gör du en del av förarbetet själv, vilket beskrivs i denna Guide.  

För beskrivning av förutsättningarna för din mark kan du använda den Objektbeskrivning som 

projektet Soliga lantbruk i norr tagit fram och finns som bilaga till denna Guide. Vad avser 

arrendemodeller så kan du läsa mer i stycket ”Arrendeavtal” (i kapitlet ”Ekonomisk uppskattning”) 

och gärna nyttja det underlag till arrendemodell som projektet tagit fram (se bifogad bilaga). 

I takt med att flera solcellsparker byggs kan nya former av affärsmodeller växa fram – modeller där 

markägare och lokalsamhället kan spela en mer framträdande roll. I kapitlet ”Lokal samverkan som 

möjlig affärsmodell”, belyser Guiden några olika aspekter kring hur en sådan process kan se ut. 

Anläggningens storlek och förväntad elproduktion  
En bra tumregel är att en solcellspark behöver 1.5 hektar markyta per installerad MW (megawatt). 1 

MW motsvarar för närvarande cirka 5000 m2 solpaneler och förväntas i norra Sverige producera i 

genomsnitt runt 900 MWh/år.  



De flesta markanläggningar installeras idag med solpaneler monterade på stativ uppställda i rak 

sydlig riktning. I planeringsskedet bör man överväga att anpassa anläggningens riktning mot markens 

övriga topologi, till exempel kringliggande vägar, vattendrag eller skogskanter. Om anläggningen kan 

byggas med symmetri mot omgivningen och det inte innebär några större avvikelser mot sydlig 

riktning kan det vara ett bra alternativ. 

I norra Sverige gäller att det förväntade energiutbytet från en solcellsanläggning kommer att avta ju 

längre norr ut eller väster ut som solcellsanläggningen är belägen. Det beror dels på att den årliga 

solinstrålningen minskar i nordvästlig riktning men också på att solpanelerna där under de flesta år 

kommer vara mer utsatta för skuggning på grund av att de är snötäckta delar av året. Detta innebär 

att solcellsanläggningar längs kusten generellt kommer att producera mer solel på årsbasis än 

anläggningar på samma breddgrad men längre in i landet. 

Solpanelernas uppställningsvinkel på nordliga breddgrader 

I Ånäset i Västerbottens län är den optimala lutningen och riktningen för en enskild uppställd 

solpanel runt 45 grader i rak sydlig riktning. Längre norr ut är den optimala lutningen högre och 

längre söder ut är den lägre. Den optimala vinkeln för solpanelerna i en solcellspark är dock inte 

nödvändigtvis detsamma som den för en enskild panel. Vinkeln på solpanelerna i en solpark kommer 

till exempel att påverka snöansamling och hur solpanelerna skuggar varandra inom anläggningen. I 

nedanstående tabell resonerar vi kring hur en högre respektive lägre uppställningsvinkel kan påverka 

till exempel skuggning, snöansamling och markutnyttjande hos en markbaserad solcellsanläggning.  

 

 Lutning 45 grader Lägre lutning 

”Fri” produktion (om 
panelen ej är skuggad 
eller snötäckt) 

Bästa lutningen för en enskild snöfri 
panel i Västerbotten, d.v.s. flest 
producerade kWh per installerad 
kW. 

Ger lite lägre produktion per 
installerad kW och med större 
andel av produktionen 
koncentrerade till sommaren 
men med jämnare spridning över 
dygnet. 

Skuggning 
(internskuggning) 

Solpaneler längre fram i leden 
kommer att skugga paneler bakom i 
ganska stor utsträckning. Lägre 
solbana ökar skuggningen på paneler 
längre bak. 

Uppställningarna blir inte lika 
höga vilket minskar skuggningen 
på bakomvarande solpaneler. 

Snöras Högre lutning gör att snö enklare 
glider av solpanelerna. Det gäller 
förutsatt att snön inte ansamlas i 
nederkant och hindrar att snö längre 
upp glider av. 

Minskad tendens för snö att glida 
av solpanelerna vilket ökar 
snöansamling på panelerna, snö 
som också tenderar att ligga kvar 
längre. 

Produktion per 
ytenhet mark 

Hög internskuggning kan motivera 
att öka avståndet mellan panelrader 
i anläggningen. Det innebär att färre 
paneler och lägre effekt kan 
installeras på samma markyta, vilket 
minskar totalproduktionen. 

Lägre lutning ger lägre 
internskuggning vilket möjliggör 
minskat avstånd mellan 
panelraderna. Detta innebär att 
fler paneler och högre effekt kan 
installeras på samma markyta, 
vilket ökar produktionen. 

 



 

 Lutning 45 grader Lägre lutning 

Kostnad Färre solpaneler på samma markyta 
innebär generellt lägre totalkostnad. 
Däremot kan det krävas särskild 
montageutrustning för att installera 
solpanelerna med en specifik lutning, 
vilket kan öka kostnaden. 

Högre totalkostnad i och med fler 

solpaneler. Större anläggningar 

tenderar dock att bli billigare 

relativt sett [kr/kW].  

 

Påverkan från snö och kallt klimat 
Snö som ansamlas på solpanelerna på vintern och våren orsakar skuggningsförluster vilket minskar 

den årliga elproduktionen. Snöbelagd mark runt solpanelerna kan dock gynna elproduktionen 

genom ökad ljusreflektion från marken, vilket brukar kallas för albedo. En högre vinkel på 

solpanelerna innebär generellt att de bättre kan fånga upp solljus som reflekteras på marken vilket 

är särskilt fördelaktigt i områden där snö ofta klär marken under stora delar av året. I dessa områden 

kan det också vara värt att överväga installation av dubbelsidiga (bi-facial) solpaneler. Dubbelsidiga 

paneler kan producera el från solinstrålning på både ovan- och undersida. Solcellsanläggningar på 

mark där snö samlas under och runt anläggningen från november till april har under optimala 

förutsättningar potential att producera upp till 15 – 20 % mer el på årsbasis om det är dubbelsidiga 

istället för enkelsidiga paneler. Installation av en solcellsanläggning med dubbelsidiga solpaneler 

kostar generellt lite mer men prisskillnaden är minskande. I dagsläget uppskattas kostnadsskillnaden 

till ungefär 5 – 10 %.  

 

           Solcellsparken Solvåg, Piteå.  

 

Det kalla klimatet som ofta råder i regioner där mycket snö förekommer har positiv inverkan på 

kiselbaserade solpaneler. Det beror på att kylan påverkar materialet på ett sådant sätt att 



verkningsgraden ökar vilket gynnar solpanelens energiproduktion. En solpanel producerar ungefär 

10 % mer el då panelens temperatur minskar från +25 till 0 grader.  

Marken  
Att hitta rätt användning för ett markområde är inte alltid enkelt. I första hand bör jordbruksmark 

och skogsmark med goda förutsättningar för biologisk produktion användas till just jord- och 

skogsbruk. Den goda odlingsjorden i norra Sverige utgör en mycket liten del av den totala markytan 

och bör därför värnas. På kort sikt styrs dock hur jordbruksmark brukas till stor del av lönsamheten 

att bruka den samt den enskilda markägarens preferenser, men på långt sikt kan såväl lönsamhet 

som preferenser förändras liksom samhällets behov och efterfrågan av olika produkter.  

Bebyggelse av brukningsvärd jordbruksmark regleras i miljölagstiftningen i Miljöbalken 3:4. Den 

paragrafen är bara tillämpbar om det rör sig om ett permanent ianspråktagande av jordbruksmark. 

Huruvida anläggningen av en solcellspark ska ses som ett permanent ianspråktagande av marken, 

eller enbart tillfälligt (för 30 – 40 år), är ännu inte fastslaget i juridisk praxis. Byter vi markanvändning 

tillfälligt eller för all framtid när vi anlägger en solcellspark? Jämfört med bostäder eller andra 

byggnader är en solcellspark betydligt enklare att montera ner och flytta.  

I första hand bör dock mark som inte är väl lämpad för skogs- eller jordbruk tas i anspråk för 

solceller. Det kan dessutom vara enklare att bygga solceller än traditionella byggnader på mark med 

sämre egenskaper för byggnation, t.ex. sämre avvattningsmöjligheter eller risk för tjälskjutning. Att 

bygga en solcellspark på jordbruksmark behöver inte heller innebära att produktionen av livsmedel 

måste upphöra. Exempelvis kan foderodling i form av vall till slåtter eller bete kombineras med 

solpaneler, där en stor andel av ytan fortsatt kan producera foder. Utöver markens värde för 

biologisk produktion i form av jord- eller skogsbruk finns fler ekosystemtjänster att ta hänsyn till vid 

solcellsparks-projektering, både för det relativt lilla område som eventuellt ska tas i anspråk för 

paneler samt för ett större naturområde runt omkring.  

Att anlägga en solcellspark är i sig inte en anmälningspliktig verksamhet, men ändå kan olika 

anmälningar behövas i samband med projekteringen. Om du har ett område med jordbruks- eller 

skogsmark där du funderar på att bygga en solcellspark så rekommenderas du att i ett tidigt skede ta 

kontakt med Länsstyrelsen i ditt län, samt om det rör sig om skogsmark även med Skogsstyrelsen. På 

dessa myndigheter finns kunskap kring naturvårdsfrågor och de kan bistå med kompetens. Dels kan 

det finnas behov att anmäla att marken ska tas ur produktion, vilket görs till Länsstyrelsen för 

jordbruksmark och till Skogsstyrelsen för skogsmark. Dels ansvarar du som verksamhetsutövare 

enligt MB 12:6 för att solcellsparken inte innebär en väsentlig ändring av naturmiljön. Om det kan 

finnas risk för att din planerade solcellspark kan ändra naturmiljön väsentligt så behöver du anmäla 

till ett så kallat 12:6 samråd hos Länsstyrelsen. Vid ett sådant samråd utreds om risk finns för 

väsentlig ändring av naturmiljön. Om så är fallet kan anläggningen antingen förbjudas eller så 

föreläggs du som verksamhetsutövare att vidta skyddsåtgärder.  På länsstyrelsens hemsida finns mer 

information om vad en anmälan behöver innehålla. 

Länsstyrelsen i Halland har gett ut en informativ broschyr som ligger på deras hemsida ”Funderar du 

på att bygga en solcellsanläggning på marken?” (2022).  

  



Anslutning till elnätet  
Elnätsföretagen har anslutningsskyldighet enligt ellagen. En nätkoncessionshavare som är skyldig att 

ansluta en anläggning ska genomföra anslutningen inom skälig tid. ”Anslutningsskyldigheten ska 

fullgöras inom två år från det att nätkoncessionshavaren har tagit emot en begäran om anslutning, 

om inte en längre tid är nödvändigt med hänsyn till anslutningens omfattning och tekniska 

utformning eller det annars finns särskilda skäl.” (SFS, 2014). Enligt Energimarknadsinspektionen 

innebär detta inte att två år alltid är att betrakta som skälig tid. Även kostnaden för anslutning till 

elnätet regleras i Ellagen, och den ska ske till skäliga villkor.  

Den som vill bygga en solcellspark behöver lämna in en ansökan till elnätsbolaget om anslutning av 

elproduktionsanläggning. Det varierar stort mellan elnätsbolagen hur bra de vet var ledig kapacitet 

finns i deras nät och hur stor kapaciteten är. Vissa elnätsföretag har redan kartlagt var produktion 

kan anslutas medan andra inte gjort detta.  

Beroende på solcellsparkens storlek så kan det vara aktuellt att ansluta till lokalnät, regionnät eller 

transmissionsnät (vilket tidigare hette stamnät). Vi har inte hittat några absoluta gränser för hur 

stora anläggningar som kan anslutas till respektive nätnivå då det verkar vara upp till nätägaren att 

bedöma vad som är möjligt i det specifika fallet.  

Börja därför med att kontakta din lokalnätsägare. Om de kommer fram till att anläggningen är för 

stor för att ansluta till lokalnätet så kan de tala om vem som äger närmaste regionnät. Skulle 

anläggningen visa sig vara för stor även för regionnätet (men då handlar det om en mycket stor 

anläggning) så behöver du prata med Svenska kraftnät, som ansvarar för transmissionsnätet.  

När du lämnat en förfrågan till nätägaren kommer de göra en nätutredning för att se om det är 

möjligt att till befintligt nät ansluta en solcellspark av den storlek (med den effekt) du planerar, om 

det krävs förstärkningar på något sätt, och vad det skulle kosta att ansluta solcellsparken. Fråga 

därför också hur stor anläggning du kan ansluta maximalt, framför allt om din tänkta storlek är för 

stor.  

Om befintligt nätsystem inte kan ta emot önskad anläggning så beror kostnaderna på vad det är som 

behöver förstärkas i det mottagande elnätet, eller byggas nytt, och hur dessa förstärkningar kommer 

andra till nytta. Alla anslutningar är unika och elnätbolaget behöver undersöka vilka åtgärder de 

måste göra för att ansluta just din anläggning, det går därför inte att säga anslutningskostnaderna i 

förväg. I många fall får kunden stå för hela kostnaden men ibland kan kostnaden fördelas på fler 

kunder. 

Det bästa är om du enkelt och utan kostnad kan få en ungefärlig anslutningskostnad, så du vet om 

det är värt att gå vidare med dina planer eller inte. Vissa nätägare tar ut en kostnad för att göra en 

nätutredning men andra gör det inte. Om nätägaren tar betalt för att göra nätutredningen så måste 

du först ta ställning till om det är värt att ta den kostnaden. För de förfrågningar som vi i projektet 

skickat till olika elnätsägare har svarstiden för att få en uppskattning av möjlig anslutning och 

kostnad varit ca två till tre månader. Dessa har varit kostnadsfria.  

  



Ekonomisk uppskattning  

Investeringskostnader  

Det är inte möjligt att säga exakt vad anläggningskostnaden kommer bli för en anläggning på din 

mark då kostnaden beror på lokala förhållanden där anläggningen ska byggas. Hur långt det är att 

resa för aktuell installatör och hur lättillgängligt markområdet är samt förutsättningarna för att 

ansluta aktuell anläggning till elnätet, markens beskaffenhet och aktuella marknadspriser, är några 

exempel på förutsättningar som påverkar kostnaden. Baserat på erfarenheter från andra 

anläggningar går det ändå att uppskatta den ungefärliga kostnaden.  

Investeringskostnaderna har här deltats in i byggkostnader, anslutningsavgift och markförberedelser. 

Baserat på erhållna nyckeltal har vi tagit fram nedanstående kostnader vilka du kan använda för att 

uppskatta den totala investeringskostnaden. Kostnaderna gäller för ”hyfsat bra” mark.  

Tabell Indikativa investeringskostnader för tre olika stora solcellsparker.  

 

Investeringskostnaden (solceller, ställningar, kablar, annat material, arbetskostnader) kommer 

eventuellt att sjunka en del de kommande åren, vilket delvis kan bero på att effektivare 

byggmetoder implementeras och ökad konkurrens med fler och större aktörer på marknaden. 

Solpanelerna står för ca hälften av investeringskostnaden varför prisutvecklingen på dessa är den 

enskilt viktigaste komponenten. För närvarande (våren 2022) ökar priserna på solpaneler, bland 

annat på grund av pandemi och brist på kritiska komponenter, men hur det blir framåt återstår att 

se.  

Anslutningsavgiften tas fram av aktuellt elnätbolag och kan variera stort, beroende på 

förutsättningarna på platsen (se kapitlet ”Anslutning till elnätet”). Vi har tidigare fått uppgifter om 

kostnader i storleksordningen 500 – 1000 kr/kW, varför vi använt 750 kr/kW i tabellen ovan. I de 

förfrågningar vi gjort inom projektet,där  det handlat om en halv till några MW installerad effekt, har  

kostnaderna varierat mellan 320 – 933 kr/kW (320 000 – 933 000 kr/MW).  

Driftkostnader  

Enligt en uppskattning vi fått så ligger driftkostnaderna (inkluderar nätavgifter, drift, underhåll, 

balansansvar, arrende, säkerhet, försäkring) för en 10 MW anläggning (ungefär 15 ha) på cirka 14 – 

19 öre/kWh. För en mindre anläggning (dock större än 1.5 MW) bör det ligga lite högre per kWh och 

för en större anläggning lite lägre. Detta inkluderar kostnaderna för det uttagsabonnemang som 

även en solcellspark kommer att behöva. Om drift och underhåll upphandlas gemensamt för flera 

anläggningar bör kostnaderna kunna pressas en del.  

Vad gäller inmatningssavgiften specifikt betalar för närvarande elproducenter upp till 1500 kW (1.5 

MW) endast kostnad för mätning och rapportering medan större anläggningar även betalar 

inmatningsavgift. Det finns ett förslag om att ta bort gränsen från och med 1 januari 2023 men inget 

har bestämts än, så vitt känt. Inmatningsavgiften varierar med elnätbolag och enligt erhållna 

uppgifter är den ca 4 – 9 öre/kWh (dessa ingår dock i totala driftkostnaden på 14 – 19 öre/kWh 

ovan).  

Anläggningens storlek [MW] Byggkostnad Anslutningsavgift Markförberedelser SUMMA [kr] [kr/kW]

1 5 750 000                862 500                   345 000                       6 957 500      6 958      

10 50 000 000              7 500 000                3 000 000                    60 500 000    6 050      

50 237 500 000           35 625 000              14 250 000                 287 375 000 5 748      



Intäkter  

Elförsäljning  
Den främsta intäkten från markbaserade solcellsanläggningar är ersättningen för den producerade 

elen. Intäkter för t.ex. bete på området för solcellsparken kan tillkomma. Priset för den producerade 

elen styrs via den nordiska marknadsplatsen för elhandel, Nordpool, där el handlas på timbasis. 

Intäkten för elen kan variera ganska mycket till exempel beroende på årstid, tid på dygnet, var i 

landet man befinner sig, hur mycket det blåser och vattenmagasinens fyllnadsgrad. Se stycket 

”Lönsamt eller inte?” för lite mer information om vad andra tror om elpriset framöver. 

I de fall det är möjligt att ansluta solcellsparken direkt till en större elförbrukare (t.ex. industri eller 

elintensivt lantbruk) används den producerade solelen internt och verksamheten slipper köpa el från 

nätet, varvid de undviker vissa elnätskostnader och energiskatt. Detta ökar värdet på den 

producerade solelen. 

Ett annat sätt att säkerställa och kanske öka den producerade elens värde är att ingå ett 

energiköpsavtal, vilka ofta kallas PPA (Power Purchase Agreement). I ett sådant avtal åtar sig en eller 

flera aktörer att köpa elen som solcellsanläggningen producerar till ett i förväg överenskommet pris, 

vilket ofta är högre än det genomsnittliga marknadspriset på el. Med ett PPA-avtal prissäkrar både 

projektören och elköparen, vilket minskar bådas risker.  

Elsäljaren (solcellsparken) säkerställer å sin sida en viss ersättning men missar intäktsökningen om 

elpriset ökar. För säljaren kan dessutom prissäkring vara avgörande för att få låna och “säkra” sin 

återbetalning. Köparnas intresse kan till exempel handla om att man vill främja utbyggnad av 

solenergi och profilera sig som en hållbar aktör, men också om att säkerställa sitt elpris och minska 

osäkerheten. Samtidigt så får elköparen inte heller fördelen av om elpriset blir riktigt lågt.  

Osäkerheten på elmarknaden har ökat och i dagsläget är det mycket som tyder på ökade snittpriser. 

Under ett sådant scenario kan PPA-avtal tänkas bli mindre framträdande till förmån för 

spotprisförsäljning. 

Nätnytta  
Solcellsparker får nätnytta och vad vi förstår beror ersättningen på anläggningens storlek och på 

vilket elnätbolag anläggningen ansluter till. I exempel vi sett ligger ersättningen på ca 0.6 – 4 

öre/kWh. Till exempel ersätter Vattenfall produktionsanläggningar mindre än 1500 kW (1.5 MW) i 

norr som är anslutna till högspänningsnätet (>20 kV) med 0.6 öre/kWh under perioden april – 

november, vilket är då nästan all solel produceras. Produktionen vardagar kl. 6 – 22 under december 

– mars ersätts med 6.4 öre/kWh plus 54 kr/kW och månad. Effektersättningen är baserad på 

medelvärdet av den lägsta inmatade medeleffekten per timme i kilowatt (kW) under varje vardag kl. 

6 – 22 under månaden, så under mars kan det bli bra ”extrabetalt” för elen. Men villkoren ändras 

och olika elnätbolag har olika upplägg och ersättningar, så fråga därför elnätägaren om detta när du 

vet vilket elnät och spänningsnivå det är aktuellt att ansluta till. 

Arrendeavtal  
Till skillnad från ett jordbruksarrende, vars utformning anges i Jordabalken, är ett så kallat 

anläggningsarrende mer dispositivt, vilket innebär att det står parterna fritt avtala om regler och 

ersättning. Detta gör att det för markägarens räkning blir extra viktigt att ha juridisk kompetens om 

det blir aktuellt att ingå ett sådant avtal. Arrendet för en solcellspark skrivs i regel på minst 25 år 

med möjlighet att förlänga ytterligare 10 till 15 år. Många nuvarande arrenden består av ett fast pris 



per hektar och år, med eller utan indexuppräkning. Guiden föreslår att de arrenden som görs mer 

bör likna de som upprättas för vindkraftverk.  

Markägaren upplåter marken till en arrendator för elproduktion under lång tid, och arrendet därför 

bör vara konstruerat så att båda parter ska känna sig trygga med avtalet samtidigt som ersättningen 

till markägaren ska vara rimlig. Att inte kunna producera foder eller livsmedel till förmån för en 

solcellspark under 25 – 40 år kräver en arrendemodell som inte bara har en fastställd summa som 

indexuppräknas utan bör också bygga på att den som upplåter marken också ska få ta del av en 

eventuell värdeökning i produktionen som är kopplad till spotpriset på el. Om spotpriset stiger över 

en förutbestämd nivå ska jordägaren, enligt arrendemodellen, få ta del av den värdeökningen.  

Projektet har tagit fram en stomme till avtal om anläggningsarrende anpassat till solcellsparker. 

Detta ska ses som en utgångspunkt men måste anpassas då varje projekt är unikt (se Bilagor).  

Lönsamt eller inte?  

Om anläggningen är lönsam eller inte beror på många faktorer. I grunden kan man säga att om den 

ersättning anläggningsägaren får för den producerade elen är högre än den genomsnittliga 

produktionskostnaden under anläggnings ekonomiska livslängd (så kallad LCOE) är anläggningen 

lönsam. Men det svåra är att i förväg uppskatta LCOE och framför allt elpriset under 30 – 35 år.  

Vad gäller elpriset framöver finns det många olika prognoser. I en rapport spår Svenska Kraftnät 

(2022) att det genomsnittliga elpriset under år 2025 i norra halvan av Sverige (elområde SE1 & SE2) 

kommer vara runt 28 öre/kWh och i södra halvan av Sverige (elområde SE3 och SE4) runt 32 

öre/kWh.  

På längre sikt är det betydligt svårare att förutspå elpriset. I Svenska kraftnäts rapport Långsiktiga 

marknadsanalys (2021), landar medel-elpriset år 2045 för SE1 och SE2 i de gjorda scenarierna på 23 

23 – 39 öre/kWh. Enligt flera andra prognoser som studerats så förväntas elpriset landa på ca 50 

öre/kWh som ett medelvärde över de kommande trettio åren.  

Avgörande för solcellsparkens lönsamhet är dock inte medelpriset över dygnet eller året, utan 

ersättningen för den producerade elen. Om anläggningen säljer el till spotpris så är det elpriset de 

timmar solcellsparken producerar el som är väsentligt. I slutändan är det den som investerar i 

anläggningen som måste bestämma vilket elpris den vill räkna med, och om förhållandet mellan 

förväntat elpris och uppskattad LCOE motiverar en investering.  

Mälardalens universitet har tagit fram investeringskalkyler för solcellsanläggningar (2016) vilka kan 

vara till bra hjälp för att uppskatta LCOE och lönsamhet, även om det är många kostnader och en del 

annat som måste uppskattas av den som gör kalkylen.  

Vid den känslighetsanalys som gjordes i projektets första del (vilken handlade om fyra ”typlantbruk” 

och solelanläggningar för egenanvändning) så framgick att installationskostnaden var den viktigaste 

enskilda parametern för solelanläggningens lönsamhet, tätt följt av elpriset. Det har inte gjorts några 

känslighetsanalyser för solcellsparker, men samma parametrar bedöms vara de viktigaste för 

lönsamheten även för dessa.   



Lokal samverkan som möjlig affärsmodell 
Utifrån ett lokalekonomiskt perspektiv, är det önskvärt att markägaren tillsammans med lokala 

aktörer på orten (företag, föreningar, energi- och bostadsbolag) utforskar affärsmodeller där dessa 

finns med som initiativtagare och delägare till nya solcellsparker. Exakt hur denna process kan te sig 

är inte något Guiden kan sia om, men vi bidrar här med några idéer på hur detta skulle kunna gå till. 

Den affärsmodell i lokal samverkan som Guiden föreställer sig är en där markägaren tillsammans 

med andra lokala aktörer och sakkunniga tar initiativet och genomför förstudie/-r på lämplig/-a 

platser. Den objektsbeskrivning som följer med Guiden ger strukturen för hur en sådan kan se ut (se 

Bilagor). Objektsbeskrivningen består av sex huvudområden som, om de besvaras, blir både en 

förstudie och en affärsplan som kan vara ett underlag för dialog med projektörer, potentiella 

andelsägare, andra finansiärer och elkunder.  

Bedöms “objektet” ha tekniska förutsättningar, vara lönsamt samt fått gehör från aktörer som kan 

tänka sig att investera eller låna ut till solcellsparken, bör steget därefter vara att bilda ett aktiebolag 

som krävs för att genomdriva och förvalta investeringen. Bolaget blir den enhet i vilken 

affärsmodellen kan utformas och som behövs för att utveckla projektet. Som juridisk person kan 

bolaget ingå de avtal som krävs före man ordnar med finansiering. Bland dessa återfinns 

arrendeavtal, eventuellt PPA-avtal, kompanjonsavtal, anmälan om anslutning till elnät och en 

bekräftelse om att man får ansluta och leverera elen som produceras. 

Ytterligare en kritisk faktor är att precisera hur stort kapital bolaget behöver. Detta avgör í sin tur hur 

omfattande emissionen behöver vara. Från tidigare projekt vet vi att det är troligt att bolaget 

behöver ta in någonstans mellan 20 – 30 % i eget kapital av den totalt bedömda 

investeringskostnaden fram till leverans av el ut på nätet. Detta innebär att resten finansieras med 

lån. Anläggningen blir sannolikt den pant som utlånaren tar för att låna ut.  

För att ytterligare belysa hur affärsmodeller i samverkan skulle kunna se ut ges här en framställning 

av den eventuella roll och det engagemang olika aktörer skulle kunna tänkas ha; 

• Projektägare under startfasen: Ett lokalt initiativ måste drivas framåt antingen av 

markägaren själv eller i samverkan med någon eller några andra aktörer. Detta utesluter inte 

att man tar in eller söker samverkan med erfarna specialister och projektörer. En viktig aktör 

i sammanhanget kan vara det lokala energibolaget (kommunalt ägt) genom den naturliga roll 

som de skulle kunna spela när det gäller anslutning till elnätet och för elhandeln.  

• Markägaren: oavsett om denne blir delägare eller inte så är arrendeförhållandet alltid givet. 

Man kan däremot tänka sig en modell där arrendeavgiften under en inledande period byts 

ut mot andelar, d.v.s. ett visst aktiekapital. Även andra faktorer kan tänkas värderas in, 

exempelvis om markägaren vid anläggandet bidrar med tjänster av olika slag. 

• Andelsägare: Möjliga andelsägare är ortens företag, föreningar samt energi- och 

bostadsbolag. Det är en fördel om någon eller några aktörer går in med andelar av 

betydande storlek, detta för att det ska vara enklare både att finansiera och vid bildande av 

styrelse i bolaget. Sannolikt blir styrelsen operativ, d.v.s.  det blir styrelsen som förhandlar 

och skriver avtal, upphandlar förvaltande tjänster m.m. 

• Aktör som köper grön el med elavtal kan vara den som inte vill köpa andelar men ändå 

önskar stödja solcellsparken genom att köpa el till fastpris vilket gör att risken för 

investeringen minskar. Här kan man tänka sig aktörer som industriföretag och bostadsbolag. 

• Finansiärer: Banker och finansinstitut är idag aktivt ute efter att låna ut pengar till 

produktion av grön el. Det finns regionala (norra Norrland) finansiärer som har uttryckt 



intresse att investera i solcellsparker i regionen. Ett alternativ som också bör undersökas är 

att finansiären leasar ut anläggningen till solcellsparksbolaget.  

 

 

Hur går du vidare?  
När du gått igenom Guidens olika delar, landat i vilken affärsmodell du vill satsa på, samt kanske 

även gjort en ekonomisk uppskattning så är nästa steg att försöka sälja in projektet till möjliga 

medaktörer, finansiärer/medfinansiärer och kanske även potentiella köpare av elen.  

Vilken väg du tar beror helt på den affärsmodell du vill satsa på, men oavsett affärsmodell behöver 

du beskriva ditt projekt på ett bra sätt. Projektet Soliga lantbruk i norr har tagit fram en mall till 

Objektsbeskrivning som du gärna får använda. Denna finns som bilaga till Guiden samt som 

nedladdningsbar Word-fil på projektets hemsida, se under Referenser och länkar.  

 

 

 

 

Från projektet önskar vi nu 

Lycka till!  
 

Kontaktuppgifter 
Kjell Skogsberg, Energikontor Norr, kjell@energikontornorr.se, 070-180 9991  

Arvid Olofsson, RISE AB, arvid.olofsson@ri.se, 070-697 3815 
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Bilaga: Objektbeskrivning Solcellspark 

Detta är en mall som är tänkt att bistå markägare/intressent att upprätta en 

objektbeskrivning för en tänkt solcellspark på angiven plats. Objektsbeskrivningen ingår som 

bilaga till häftet “Liten guide Solcellsparker” där man finner mera ingående beskrivningar 

kring anläggandet av en solcellspark. 

Syftet med objektsbeskrivning är att denna mall kan utgöra underlag till en förstudie som 

beskriver förutsättningarna för en tänkt solcellspark.  

En väl ifylld objektsbeskrivningen där även punkterna 5 & 6 blivit belysta, kan användas som 

en affärsplan för att uppvakta relevanta intressenter exempelvis elbolag, investerare, 

projektörer och bank för fortsatt dialog. 

Nedan följer förslag på sex huvudområden med tillhörande underpunkter som bedöms 

som relevanta att ha med i objektsbeskrivningen. 

1. Fastigheten (bifoga gärna utdrag ur fastighetsregistrets allmänna del) 

• Fastighetens namn 

• Fastighetens ägare 

• Nuvarande verksamhet 

• Ev. Kort om markägarens tankar motiv för att anlägga solcellspark 

 

2. Platsens förutsättningar (bifoga karta, gärna med inritad plats) 

• Förslag på mark där placering bedöms lämplig 

• Markera riktning mot söder 

• Inledande beskrivning av markens beskaffenhet 

• Möjligheter att ha odling, bete & betesdjur parallellt med solcellsparken 

• Anslutning till väg(ar) 

• Eventuella laster eller servitut som kan påverka anläggningen 

 

3. Möjlig storlek & och årselproduktion (bifoga ev. utförd simulering) 

• Tillgänglig markyta skulle få plats med uppskattningsvis X antal paneler (simulering) 

• Tänkbar installerad effekt utifrån yta & antal paneler 

• Trolig årsproduktion 

 

 



 

 
 
 
 

 
 

 

   

 

4. Förutsättningar för anslutning 

• Nätområde 

• Nätägare 

• Närmaste/Troligaste/Lämpligaste anslutningspunkt 

• Anslutningskostnad 

• Redogör för eventuella kontakter och dialog med aktuell elnätägare 

 

5. Ekonomisk framställan 

• Genomförd kalkyl på detta specifika objekt bör öppet redogöra följande antaganden 

o Antagen anskaffningskostnad 

o Nätägarens uppskattning på anslutningskostnad 

o Förväntad årsproduktion 

o Kalkylränta 

o Elpriser 

o Livslängd 

• Viktigaste parametrarna på anläggningens förväntade lönsamhet är  

o Produktionskostnad per kWh som gäller under hela livslängden sk LCOE pris 

o Avkastning på eget kapital= årlig förväntad avkastning till investerarna 

 

6. Tänkbar(a) affärsmodell(er)  

Avslutningsvis kan objektbeskrivningen avslutas med att nämna på vilket sätt som 

markägaren eller/och initiativtagarna önskar medverka till solcellsparken.  

Oavsett affärsmodell är grunden alltid det anläggningsarrende som bolaget som äger/driver 

solcellsparken upprättar med markägaren. Här finns olika prismodeller och kontraktsmässiga 

aspekter som markägaren bör göra en framställan på här. Markägare kan exempelvis göra en 

framställan om att insatser i form av arbete och arrendeintäkt växlas in mot delägarskap. 

Här bör det även presenteras tankar och förslag på hur ett delägarskap kan se ut och om det 

redan finns aktörer som “visat intresse”. En viktig aspekt är att klargöra insatsernas del av 

totalinvesteringen så att intressenter kan se hur stor andel lån som kommer att krävas. 

Hur ska elen säljas? Ska bolaget sälja direkt på rörlig elmarknad (spotpris) eller kan det vara 

aktuellt med någon form av PPA-upplägg dvs avtal om fastpris på producerade elen. Ett 

sådant upplägg kan bidra till att en större aktör medverka till att “stötta” anläggningen med 

köp av elen istället för delägarskap.   

För en mer fördjupad beskrivning på hur arrendeupplägg och affärsmodeller kan tänkas 

utformas hänvisar vi till ”Liten guide Solcellsparker”. 


