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Sammanfattning 

Lantbruket i norr står inför stora utmaningar att ställa om till en förnybar energiförsörjning 
och det gäller inte bara lantbruket, hela samhället och alla behöver hjälpa till i den ”Gröna 
omställningen”. Ett sätt att bidra är att installera solceller och bli elproducent. En viktig 
insats som bäst kombineras med en effektivisering av den egna elanvändningen. Hos lant- 
bruk och på landsbygden generellt finns i allmänhet stora ytor och byggnader med tak som 
har en god solinstrålning och därmed potential att generera stora mängder solel varje år.  

I Västerbotten och Norrbotten finns cirka 450 lantbruk varav en stor andel bör ha goda 
förutsättningar att bli producenter och leverantörer av förnybar solel. Solel bidrar till ökad 
självförsörjning av hållbar el och kan samtidigt innebära minskad sårbarhet. Lantbruk är ofta 
extra sårbara för elavbrott vilket ökar incitamentet för egen elproduktion.  

Projekt Soliga lantbruk i norr har genomförts under tiden 1/9, 2019 -- 30/6, 2022 och vänt 
sig till aktiva lantbrukare i båda länen. Projektinsatserna har handlat om bl.a. omfattande 
kompetensinsatser inom teknik, ekonomi, miljö, tillstånd, regler och särskilda stödinsatser 
vid gemensamma upphandlingar av solcellsanläggningar har gjorts och följande har 
uppnåtts: 

- 110 lantbrukare intresserade från starten                        
- 15 varierande kompetensseminarier/-webbinarier har genomförts                                               
- 265 seminarie-/webbinariedeltagare har deltagit 
- 4 gemensamma upphandlingar för 58 lantbruk har genomförts 
 (alla har dock inte fått anbud) 
- 174 anbud från 13 olika solelleverantörer har inkommit                       
- 8 nya solcellsanläggningar har uppskattningsvis installerats hittills och ytterligare 8 
kommer att installeras under 2022  

När investeringsstödet på 40 %, utan förvarning drogs in av Jordbruksverket 9/4, 2020 
försämrades förutsättningarna för solel markant och intresset avtog för många av de till- 
tänkta lantbrukens investeringar av solcellsanläggningar. Det lovades nya investeringsmedel 
som skulle ersätta de gamla stöden, men varken under senare delen av 2020, 2021 eller 
2022 har det återförts. Det indragna stödet och att många väntat på nytt stöd har starkt 
bidragit till att antalet genomförda investeringar sannolikt inte kommer att uppnå projekt-
målet att 24 solcellsanläggningar installerats under projekttiden. Det relativt låga elpriset 
under projekttiden har också inneburit en försvårande omständighet för att uppnå målet. 

I den externa utvärderingen som baseras på två marknadsundersökningar får projektet 
genomgående ett väldigt högt betyg för innehåll, kvalité och genomförande. Majoriteten 
av respondenterna har lärt sig mycket via genomförda kompetensinsatser och lantbruken 
som deltagit i gemensamma upphandlingarna har fått bra stöd och hjälp och är fortsatt 
mycket intresserad av att investera i solceller och kommer att göra det när tillfälle ges.  
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Har du som stödmottagare en webbplats?    Ja 

https://energikontornorr.se/projekt/soliga-lantbruk-i-norr/ 

Har du som stödmottagare under tiden för genomförandet av din investering eller ditt projekt tagit 
fram informations- eller kommunikationsmaterial som innehåller information om någon del av din 
investering eller ditt projekt?     Ja 

Se olika exempel på informations- och kommunikationsmaterial: 
https://energikontornorr.se/projekt/soliga-lantbruk-i-norr/ 

 
 
Genomförandet av investeringen eller projektet 

Följer investeringen eller projektet ditt beslut om stöd?    Ja  

Har du beviljats andra stöd för utgifter som du tar upp i denna ansökan?   Nej 

Med andra stöd menar vi dels offentliga pengar från till exempel en kommun, myndighet eller EU, 
dels privata pengar från till exempel en stiftelse eller fond.   Nej 

Har du sökt andra stöd som du ännu inte har fått beviljade för utgifter som du tar upp i denna 
ansökan?      Nej 

 
 
 

 
 

 



Genomförande av projektet                 
(Varför genomfördes projektet?) 

 

För att ställa om till en förnybar energiförsörjning behöver vi alla hjälpa till. Ett sätt att bidra 
är att installera solceller och bli elproducent. En viktig insats som bäst kombineras med en 
effektivisering av den egna elanvändningen. Hos lantbruk och på landsbygden generellt 
finns i allmänhet stora ytor och byggnader med tak som har en god solinstrålning och 
därmed potential att generera stora mängder solel varje år.  

I Västerbotten och Norrbotten finns cirka 450 lantbruk varav en stor andel bör ha goda 
förutsättningar att bli producenter och leverantörer av förnybar solel. Solel bidrar till ökad 
självförsörjning av hållbar el och kan samtidigt innebära minskad sårbarhet. Lantbruk är ofta 
extra sårbara för elavbrott vilket ökar incitamentet för egen elproduktion.  

En solcellsanläggning kan finansieras genom en egen investering med eller utan lån eller 
med någon annan typ av finansiering. Dessa innebär vanligen att anläggningen hyrs, leasas 
eller finansieras genom det pris beställaren betalar för den producerade elen. Att installera 
solceller är för många en långsiktigt lönsam investering, även utan stöd, där varje objekt 
måste bedömas utifrån sina förutsättningar.  

Det är dessutom många generella förutsättningar som förmodligen kommer ändras under 
en solcellsanläggnings livslängd, till exempel skatteregler, elpris, ersättningar för elcertifikat 
och ursprungsmärkt el samt den så kallade skattereduktionen. Det är en snårig djungel av 
regelverk och olika presentationer från olika tillverkare vilket kan upplevas krångligt och gör 
det svårt att få en helhetsbild av slutresultatet. Att installera solceller på byggnader i ett 
lantbruk innebär en stor investering och brist på kunskap kan innebära en ekonomisk risk i 
företaget.  

För att underlätta för lantbrukaren att fatta väl underbyggda beslut om energiomställning 
och installation av solceller anpassat efter gårdens förutsättningar ville projektet bidra med 
information, utbildning och inspiration. Projektets aktiviteter har erbjudit verktyg i form av 
räkneexempel, goda exempel och stöttning i form av rådgivning. Projektet har även bistått 
med stöd till de lantbrukare som ville upphandla anläggningar gemensamt med andra, för 
att på så sätt kunna få ett bättre förhandlingsläge. Tidigare workshop riktad till lantbrukare i 
Västerbotten och Norrbotten och studentarbeten har visat på stort intresse och potential, 
men också behov av kunskapshöjning och stöd i processen. 

 
 

Målgrupper  

Alla aktiva lantbruk i Västerbotten och Norrbotten. 

 
 
 



Organisation 

Projektägare LRF (Lantbrukarnas Ekonomi AB) har haft det juridiska ansvaret och yttersta 
ansvaret för budget, administration och den ekonomiska redovisningen till finansiärerna. 
Styrgruppen har bestått av Katarina Delsing, VD Energikontor Norr, Beatrice Ramnerö, 
projektledare Projekt Gröna Näringar i Piteå, Mats Granath, regionchef LRF Nord 
(20190901–20211119), ersattes av Annika Häggmark, t.f. LRF Nord och projektledaren 
Håkan Stenmark, LRF och projektekonomen Monalisa Hamberg, LRF. 

Styrgruppens roll har varit att ge riktlinjer och stödja projektet samt vara ambassadörer för 
projektet. Styrgruppen har tagit del av och återkopplat på verksamhets- och ekonomi-
rapporter samt handlingsplaner och har genomfört 12 protokollförda möten under 
projekttiden. 

Projektet Soliga lantbruk i norr ska öka kunskaperna om produktion och lagring av solel hos 
lantbruk i Västerbotten och Norrbotten. LRF har i nära samverkan med sina projektpartners 
Energikontor Norr, RISE ETC, Ludvig & Co och Hushållningssällskapet Norrbotten 
Västerbotten tillsammans anordnat aktiviteter kring kunskapshöjning, upphandling, 
installation samt uppföljning av solelanläggningar.  

Projektgruppen har bestått av Kjell Skogsberg, Senior energisakkunnig Energikontor Norr, 
Anna Malou Petersson, enhetschef RISE ETC Piteå, Arvid Olofsson, projektledare RISE Umeå, 
Ingvar Persson, Senior rådgivare Ludvig & Co, Umeå, Federico Cuellar, lantbruksekonom 
Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten, Kristina Sigfridsson, växtodlingsrådgivare 
Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten och Håkan Stenmark, projektledare LRF 
Norrbotten/LRF Västerbotten.  

Finansiärer för projektet är Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, 
Lantbrukarnas Riksförbund, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen i 
Norrbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten, Längmanska företagarfonden samt Projekt Gröna 
näringar i Piteå. 

 

Syfte  

Ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart lantbruk i Västerbotten och Norrbotten med hög 
självförsörjningsgrad av energi. 

Syftet med projektet är att höja lantbrukarnas kunskap kring solel och lagring för att på så 
sätt öka andelen solel och självförsörjningsgraden hos lantbruk i norra Sverige. Under 
projektperioden ska projektgruppen hjälpa lantbruken med beställningar av 
solcellsanläggningar genom kunskapshöjning och gemensamma upphandlingar. 

 
 
 



Vad har genomförts i projektet?                                                                                                                  
(Här ska du beskriva vad du har genomfört under hela perioden som ditt beslut om stöd omfattar. I din 
beskrivning ska du redogöra för insatsens aktiviteter som genomförts samt resultatet av aktiviteterna. 
Bifoga adress till webbsidor och framtaget material.) 

 

Förberedelsefasen 1 september, 2019 – 31 januari, 2020 

Projektet inleddes under hösten 2019 med en kick-off i Sikfors och studiebesök på 
Skomanskälens Lantbruk strax utanför Sikfors där en solcellsanläggning installerats 1 år 
innan, 2018. På plats gjordes en analys av solcellsanläggningens investering från idé till 
installation, uppföljning av produktionsdata, montagesystem, eventuella installationsbrister, 
analys av positiva och negativa skatteeffekter för lantbruket m.m. Under den fortsatta 
förberedelsetiden genomfördes ett flertal projektmöten och en projektgrupp etablerades 
bestående av specialister från Energikontor Norr, RISE ETC, Hushållningssällskapet, Ludvig & 
Co och LRF. Arbetet bestod av omfattande kunskapsinhämtning, specifikt för norra Sverige, 
projektering av typgårdar, referensgårdar, simuleringar, ekonomiska beräkningar och möten 
med LRF:avd. i Västerbotten och Norrbotten.  

 
 

Genomförandefasen 1 februari, 2020 – 31 december, 2021 

Seminarieserie 2020 
Under vinter-våren 2020 anordnades en seminarieserie, som inleddes på Grans 
Naturbruksgymnasium i Öjebyn 19/2, Folkets Hus i Övertorneå 26/2, Tree Hotel I Harads 
4/3, Medlefors Kursgård i Skellefteå 10/3, Nolia Mäss & Kongress i Umeå 11/3 och Hotell 
Lappland i Lycksele 12/3. Seminarieserien avslutades med ett digitalt seminarium/ 
webbinarie 7/4 för dem som inte hade möjlighet att delta på någon av tidigare genomförda 
seminarier. Sammantaget deltog drygt 160 personer i seminarieserien trots att Corona-
pandemin spred sig hastigt under våren 2020. Kompetensinsatserna bestod av följande 
avsnitt:    

Teknik: Grundläggande om solel, delarna i en solcellsanläggning, förväntad produktion i vårt 
klimat, lagring, samt vanliga svårigheter samt energieffektivisering       
Ekonomi: Kostnadsutvecklingen för solel, uppskattad ekonomi för några ”typanläggningar” i 
Västerbotten och Norrbotten, genomgång av relevanta parametrar, stödmöjligheter, 
finansieringsmöjligheter och möjliga leverantörer.             
Tillstånd och regler: Vilka tillstånd krävs och vad behövs för olika sorters anläggningar samt 
regler som finns för solcellsanläggningar.               
Miljö: Miljöpåverkan från solceller och återvinning av solcells-komponenter.             
Upphandling: Beskrivning av det framtagna upphandlingsunderlaget och det fortsatta 
upphandlingsarbetet.  

 



Pilotupphandling Agro Park 2020 
Under sensommaren 2020 genomfördes en pilotupphandling av solcellsanläggning för Agro 
Park i Öjebyn, där Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten bedriver försöks- och 
utvecklingsverksamhet. Installationen av solcellsanläggningen genomfördes under okt 2020 
och med slutbesiktningen 30/3, 2021. Anbudsförfrågan för pilotupphandlingen gick ut till ett 
dussintal potentiella solcellsleverantörer lokalt, regionalt och nationellt. När seminarie-
serien genomfördes, våren 2020, redovisades en kostnadsnivå för solceller på drygt 11 000 
kr per installerad kW för en anläggning på ca 50 kW. Anläggningen på Agro Park är i samma 
storlek 49,5 kW och med den genomförda pilotupphandlingen uppnåddes 9 353 kr per 
installerad kW. 

 
Webbinarie i samband med lantbruksmässan 2020 
I samband med den årligt återkommande Lantbruksmässan i Öjebyn, genomfördes en digital 
mässa 26-27 augusti, anordnade Projekt Soliga lantbruk i norr ett webbinarie med fokus på 
den planerade solcellsanläggningen på Agro Park och resultatet från den genomförda 
upphandlingen samt en presentation om Bleka Gård i Jämtland, som gjorde sin första 
solcellsinvesteringar redan 2012. 

 
1:a gemensamma upphandlingen 2020 
Den första gemensamma upphandlingen för 12 lantbruk (6 i vardera län) påbörjades under 
oktober 2020. I nära samverkan med lantbruken gjordes objektbeskrivningar och anbuds-
underlag för varje enskild anläggning och med detta som underlag genomfördes gemen-
samma upphandlingen med start i början av oktober och med sista anbudsdag 27/11, 2020. 
Anbudsförfrågningarna skickades ut till 19 solcellsleverantörer med verksamheter lokalt, 
regionalt och nationellt. 86 anbud inkom från 13 olika leverantörer. Det lägsta anbudet 
motsvarande storlek för anläggning på 49 kW blev denna gång 6 729 kr per installerad kW, 
vilket blev 28 % lägre i pris i jämförelse med pilotupphandlingen för Agro Park, som redan 
låg under det nationella snittet. 

 
Webbpresentation av batterilagring för solel och elnät 2020 – 2021 
Med hjälp av tre civilingenjörsstudenter vid Luleå tekniska universitet och i samverkan med 
projekt Soliga lantbruk i norr och elnätbolagen undersöktes förutsättningarna för 
produktion och lagring av solel hos lantbruken i Västerbotten och Norrbotten. Den 14/1, 
2021 presenterades resultatet, se länk: https://energikontornorr.se/wp-
content/uploads/2021/01/Batterier-for-solel-och-elnat-Presentation-210114.pdf 

 
 
 



Webb-/bankseminarium 2021 
Projektet anordnade ett särskilt webbseminarium den 19/1, 2021 på temat “Ny kunskap och 
finansieringsmöjligheter av solceller” för personal på bankerna, som framförallt jobbar med 
lantbruks- och skogskunder i Västerbotten och Norrbotten. Tanken med webb-seminariet 
var att projektgruppen skulle bidra med värdefull kompetenshöjning för bankpersonal som 
dagligen jobbar med lantbruksekonomin och i förlängningen ska hantera kommande 
lantbruksinvesteringar.  

 
2:a gemensamma upphandlingen 2021  
Projektet genomförde den 2:a gemensamma upphandlingen för 18 lantbruk (12 i Väster- 
botten och 6 i Norrbotten) under våren 2021 och med sista anbudsdag 27/5. 66 anbud 
inkom från 10 olika leverantörer varav 9 anbud inte godkändes eftersom de inte fyllt i 
anbuds-sammanfattningen vilket vara ett upphandlingskrav. Även denna gång uppnåddes 
25 - 30% lägre priser i jämförelse med vad som presenterades vid seminarierna under våren 
2020. 

 
Solsafari 7/9 2021            
Projektet medverkade i det nationella samverkansprojektet Solsafari genom att producera 
och visa en särskild film om Skomanskälens Lantbruk satsning på solel på två fastigheter, 
ladugårds- och verkstadsbyggnad, se länk: https://energikontornorr.se/solsafari-2021/ 

Projektet bidrog även till att ytterligare fem filmer om solel i Norrbotten och Västerbotten 
togs fram och publicerades på Solsafari Norr och Solsafari Riks hemsida. 

 
Webbinarium med fokus på solcellsparker 15/9 2021 
Projektet anordnade ett webbinarium med fokus på solcellsparker 15/9. Föreläsare från 
Solkompaniet hade engagerats i ett lärorikt webbinarium, som handlade om hur en 
solcellspark är uppbyggd och fungerar, vilka förutsättningar krävs för att en solcellspark ska 
bli en bra investering, vilka regelverk som gäller och hur en solcellspark kan kombineras med 
odling och djurhållning. Ett 20-tal lantbrukare, kommunala energirådgivare och konsulter 
från Västerbotten och Norrbotten deltog. 

 

3:e gemensamma upphandlingen 2021 
Den 3:e gemensamma upphandlingsomgången med anbudsförfrågningar för 20 lantbruk (8 i 
Norrbotten och 12 i Västerbotten) skickades ut till 23 solcellsleverantörer under vecka 44-45 
och med sista anbudsdag 15/12. Antalet inkomna anbud blev endast 20 anbud totalt, vilket 
får ses som en stor besvikelse eftersom projektet tidigare fått in 86 anbud till 1:a 
upphandlingen och 66 anbud till 2:a upphandlingen. Analysarbetet blev betydligt enklare 



denna gång med få anbud, men med generellt högre priser när konkurrensen uteblev. Efter 
3:e upphandlingen beslutade projektgruppen att göra en uppföljning med samtliga solcells-
leverantörer som fått anbudsförfrågningarna och begära svar om varför de inte lämnade 
anbud till 3:e upphandlingen och vad det berodde på. 

 
Handledning till studenter         
Projektet, har via Energikontor Norr och RISE ETC, även bistått energistudenter vid Luleå 
Tekniska Universitet med kurs- och handledning i samband med batterilagringsprojektet, se: 
https://energikontornorr.se/wp-content/uploads/2021/01/Batterier-for-solel-och-elnat-
Presentation-210114.pdf 

 
Fortsatt satsning på solcellsparker fr.o.m. sep 2021 t.o.m. mars 2022               
Med den enormt stora elanvändningen som förväntas i norra Sverige genom de planerade 
gröna industrisatsningar som bl.a. Northvolt i Skellefteå, H2 Green Steel satsning på stålverk 
och vätgasfabrik i Boden och Hybrits anläggning i Gällivare kommer även behovet av mer 
elproduktion öka i norr och en del av lösningen kommer rimligen vara solcellsparker.  

Mot bakgrund av detta beslöt Projekt Soliga lantbruk i norr att göra en insats med inriktning 
på storskalig solel under hösten 2021 t o m mars 2022, och som inleddes med kunskaps-
höjning via bl.a. webbinariet 15/9 för intresserade lantbrukare, byaföreningar och 
samverkansgrupper i Norrbotten och Västerbotten. 

 
Webbinarie om solcellsparker för energibolagen 20/12, 2021                 
Den 20/12 genomförde projektet ett webbinarie om solcellsparker i samverkan med lokala 
och regionala energibolagen. Samtliga större energibolag, som Skellefteå Kraft, Umeå 
Energi, Piteå Energi, Luleå Energi, Boden Energi, Vattenfall och de mindre Övertorneå och 
Älvsbyns Energi deltog i webbinariet. Projektet redovisade en överskådlig bild av intresset 
och förutsättningarna för solcellsparker i Västerbotten och Norrbotten, gav exempel på 
affärs- och arrendemodeller, mark- och andra tillståndsfrågor m.m. Energibolagen fick ge sin 
bild av förutsättningarna och för en fortsatt utveckling av solcellsparker och framtida 
samverkansmöjligheter. 

 

Avslutningsfasen 1 jan, 2022 – 30 juni, 2022   

Enkätundersökning/uppföljning bland solcellsleverantörerna                        
I samband med att den 3:e gemensamma upphandlingen avslutades bestämde projekt-
gruppen att det skulle göras en uppföljning genom en enkätundersökning bland de 23 
potentiella lokala, regionala och nationella solcellsleverantörerna, som tidigare fått möjlig-
heten att lämna anbud till de gemensamma upphandlingarna. Sju svar inkom (30 % 
svarsfrekvens). Enkätundersökningen gav både ris och ros och många värdefulla synpunkter 
på projektets upphandlingsunderlag/kravspecifikationer. Projektet har successivt förbättrat 



anbudsunderlagen och målet har varit att få så rättvisa och konkurrenskraftiga anbud som 
möjligt för lantbruken. När anbuden har inkommit har en panel bestående av represen-
tanter från Energikontor Norr, RISE (bedriver forskning med inriktning mot bl.a. solceller), 
lantbruksekonomer från Ludvig & Co och Hushållningssällskapet och projektägaren LRF 
granskat anbuden och utifrån anbudskraven valt att rekommendera vissa leverantörer. 
Projektets rekommendationer till lantbrukarna har framförallt baserats på vad priset blir per 
installerad kW, vilka komponenter och montagesystem som föreslås och vilka produkt-
garantier som kan garanteras. Att det inte har blivit tillräckligt många affärer mellan 
lantbrukarna och solcellsleverantörerna kan också bidra till att intresset har minskat från 
solcellsleverantörernas sida. Projektet kan också konstatera att lantbrukarna inte har haft 
den köpkraft som vi hade hoppats på och när investeringsstödet på 40 % från Jordbruks-
verket togs bort (den 9/4, 2020) och inte blev ersatt av andra stöd gjorde det att kalkylen 
inte gick ihop eller att återbetalningstiderna blev för långa för många av lantbruken.  

 
Webbinarie om solcellsparker för intresserade lantbruk 20/1                                               
För de 9 intresserade lantbrukarna/markägarna (5 i Norrbotten och 4 i Västerbotten) 
genomfördes ett webbinarie 20/1, 2022. Projektet redovisade generella förutsättningar för 
solcellsparker i norr med bl.a. teknik, ekonomi, affärs- och arrendemodeller, mark- och 
tillståndsfrågor samt gav en bild av energibolagens/nätägarnas intressen. Webbinariet 
avslutades med att lantbrukarna/markägarna fick ge sin bild av möjligheterna att gå vidare, 
om det fortsatta intresset, vilket projektstöd och behov de har nu och framöver. Ett av 
lantbruken kunde rapportera att det nu fanns goda möjligheter för dem att komma vidare 
med sin solcellspark med hjälp av Skellefteå Kraft.  

 
Solar Electricity in the North                                                           
Projektgruppen har tagit fram en engelsk kortversion om att producera solel i norr, se: 
https://energikontornorr.se/projekt/soliga-lantbruk-i-norr/ 

 
Webbinarie elnätsbolag och nätägare 17 mars                     
När elnätsbolagen i Norrbotten och Västerbotten visade intresse anordnade projekt Soliga 
lantbruk i norr ett webbinarie 17/3 med bl.a. en föreläsning av Anders Mannikoff, Vd 
Herrljunga elektriska, som gjort omfattande kartläggningar i samverkan med Uppsala 
universitet av sitt elnät och om deras förutsättningar för att ta emot solel. Medverkade 
gjorde även Mattias Persson, RISE, som forskar inom elkraftsystem och som har haft mycket 
samarbete med olika elnätsbolag tidigare. 

 
”Föreläsning” för elnätägarna 22/4                                             
En digital föreläsning för elnätägare anordnades 22/4 med professor Math Bollen, LTU 
Elkraftteknik som föreläste om frågeställningar kring elnät och solel som elnätbolagen 
framfört till projektet. 

 
 



4:e gemensamma upphandlingen                                               
När den 3:e gemensamma upphandlingen genomfördes avtog intresset från solcellsle-
verantörerna att lämna anbud på grund av flera orsaker bl.a. att merparten av dem var 
överhopade med uppdrag, en del installationer hade blivit uppskjutna på grund av 
försenade transporter, brist på komponenter och troligen till viss del även uteblivna affärer 
från lantbruken. I början av 2022 antog projektgruppen att energipriserna troligen skulle 
fortsätta att stiga över hela landet och mot bakgrund av detta och trots det svaga intresset 
från solcellsleverantörerna vid 3:e upphandlingen beslutade projektgruppen att genomföra 
ytterligare en 4:e upphandling. Den omfattade 9 lantbruk/gårdar (6 i Västerbotten och 3 i 
Norrbotten). Anbudsförfrågningar skickades ut till 23 solcellsleverantörer under vecka 13 
och med sista anbudsdag 30/4. Totalt inkom endast 3 anbud (1 anbud/gård) för Norrbot-
tensgårdarna från en enda leverantör. Några av leverantörerna återkom genast efter att de 
fått anbudsförfrågningarna och lämnade besked att de inte har möjligheter att lämna anbud 
beroende på att de var fulltecknade med uppdrag och inte hade resurser att ta fram 
konkurrenskraftiga anbud.  

Sammanfattning av gemensamma upphandlingarna: Projektgruppen kan i efterhand, för 
de 4 gemensamma upphandlingarna, se att priset/nyckelfärdig solcellsanläggning och 
installerade kW har ökat avsevärt under senare delen av 2021 och våren 2022 med en 
prisökningar över 40 %. Elpriset för norra Sverige, elområde 1 och 2 har inte stigit i den takt 
som förutspåddes. Bästa/lägsta priset uppnåddes i samband med 1:a upphandlingen 
(hösten/vintern 2020) och 2:a upphandlingen (våren 2021) då lägsta anbudet motsvarande 
storlek för anläggning på 49 kW blev 6 729 kr per installerad kW, se diagram nedan. 
Prisskillnaden mellan 1:a och 4:e upphandlingen är mer än 100 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Handledning till student                   
Projektet, har via RISE i Umeå bistått med handledning för en student med idéutveckling 
och genomförande av ett examensarbete som görs på programmet Miljö- och hälsoskydd på 
Umeå Universitet. Examensarbetet kommer att bli en potentialstudie av lämpliga marker 
(lantbruk, deponier etc.) i Norrland i syfte att kartlägga vilka mängder mark som skulle vara 
möjligt att bygga solcellsparker på och parallellt få en sammanställning av möjligt årliga 
tillskott till elproduktionen i Norrland. 
  
Guide för solcellsparker 

 

I projektet har det tagits fram en ”guide” vilken är tänkt att hjälpa markägarna som är 
intresserade att undersöka och kanske få till en solcellspark på sin mark. Guiden omfattar 
bl.a. vilken roll vill markägaren ha (affärsmodeller), undersöka möjligheter och kostnader för 
anslutning till elnätet, undersöka/bedöma markens förutsättningar, vilka (om) tillstånd 
krävs, hur hitta intresserade köpare av elen, samt om det finns finansiering. Den innehåller 
även hjälp att göra en ekonomisk uppskattning av solcellsparken, förslag på hur lokal 
ägandesamverkan kan åstadkommas, förslag på en förhoppningsvis bättre arrendemodell. 

 

Extern projektutvärdering                       
En extern utvärderare upphandlades under mars 2022 och uppdraget gick till Student 
Consulting, som har genomfört 2 marknadsundersökningar av projektet under vecka 17-18, 
2022. 200 unika seminarie-/webbinariedeltagare har fått möjlighet att svara på en webb-
enkät om kvalité och innehåll av genomförda kompetensinsatser. 27 svar inkom, vilket ger 
13,5 % svarsfrekvens. Den andra marknadsundersökningen omfattade 50 lantbrukare som 
deltagit i någon av de gemensamma upphandlingarna av solcellsanläggningar, som fick 
möjlighet att svara på en webbenkät om hur de upplever projektets upphandlingshjälp och 
kvalité och där svarade 9 lantbrukare, vilket ger 18 % svarsfrekvens, se bifogade bilagor. 

 
 
Slutseminarium 10/5               
Projekt Soliga lantbruk i norr slutseminarium genomfördes 10/5 på Grans Naturbruks-
gymnasium i Öjebyn med närmare 30 personer som deltog på plats och strax under 20 
personer som deltog digitalt. Projektgruppen redovisade om vad som uppnåtts under 
projekttiden och slutseminariet avslutades med ett föredrag av Bengt Stridh, Mälardalens 



Universitet, om framtidens solcellsanläggningar och om solel för lantbruk och mer storskalig 
produktion s.k. agrivoltaics där solcellsproduktionen och brukande av jorden kan ske 
parallellt. Efter lunch besöktes Agro Park i Öjebyn och där visades och presenterades den 
aktuella produktionen för solcellsanläggningen, som varit i bruk i drygt 1 år. 
Solcellsanläggningen på Agro Park har fungerat som förebild och pilotupphandling, där 
projekt Soliga lantbruk i norr bistod Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten med 
upphandling, utvärdering och rekommendationer av slutlig solcellsleverantör. 

 
 
Vilka var målen för projektet? 

Projektmål 

Övergripande målsättningen för projektet har varit kompetenshöjning om solel, ökad 
användning av solel samt ökad självförsörjning av el för lantbruk i norra Sverige.  

• Producera mer egen förnybar el 
• Bli mer självförsörjande på energi 
• Bli mindre sårbara för avbrott i elförsörjningen 

 

Delmål i projektet    Uppfyllt Ej uppfyllt 

- Framtagning av anpassat material om solel för lantbruk i X                     
Västerbotten och Norrbotten 

- Ökad kunskap om förutsättningarna för produktion och X                               
batterilagring av solel hos minst 100 deltagande lantbruk 

- Minst tjugofyra (varav minst tolv i Västerbotten och tolv  X se* 
Norrbotten) har genomfört eller påbörjat investeringen av                    
en solcellsanläggning  

- Genomförande av kompetensutvecklingsinsatser inkl. upp- X                     
följning på sex platser i regionen (3 i Västerb. och 3 i Norrb.)  

- Undersöka förutsättningarna för batterilagring i anslutning X                       
till solcellsproduktionen, se resultat seminarium 14/1, 2021 

- Ta fram ett utbildningsmaterial som svarar mot tidigare X     
genomförd workshop och förstudie 

- Ta fram och sprida information om utbildningsmaterial X                   
på webben som kompletterar Solelportalen, framförallt med                                        
information specifik för norra Sverige, se:  

https://energikontornorr.se/projekt/soliga-lantbruk-i-norr/ 



- Ta fram ett underlag/offertförfrågningar avseende solcells- X                      
anläggningar för lantbruk och initiera till gemensamma                           
beställningar av solcellsanläggningar     

- Att projektets aktiviteter, insatser, resultat uppmärksammats i X           
regionala och nationella medier under projekttiden, se länkar:  

- Att löpande informera om projektet till prioriterad målgrupp X                   
via LRF:s nyhetsbrev och Energikontor Norr och andra intressenter                                           
genom inbjudningar etc. se projektsidan: 

https://energikontornorr.se/projekt/soliga-lantbruk-i-norr/ 

 

* När investeringsstödet på 40 %, utan förvarning drogs in av Jordbruksverket 9/4, 2020 
avtog intresset för många av de tilltänkta lantbrukens investeringar av solcellsan-
läggningar. I samband med Jordbruksverkets beslut 9/4, 2020 lovades att nya 
pengar/investeringsmedel skulle ersättas senare, men varken under 2021 eller 2022 har 
det återförts. Det indragna stödet och att många väntat på nytt stöd har starkt bidragit 
till att antalet genomförda investeringar sannolikt inte kommer att uppnå projektmålet. 

(Projekt Soliga lantbruk i norr har med hjälp av skrivelser och via Region Norrbotten och 
Region Västerbotten uppvaktat Näringsdepartementet/Jordbruksverket utan att få något 
besked angående möjligheten till fortsatt investeringsstöd för förnyelsebar energi.)  

 
Extern utvärdering                    
Med hjälp av extern utvärderare, Student Consulting, har det genomförts 2 marknadsunder-
sökningar av projektet under vecka 17-18, 2022. 200 unika seminarie-/webbinariedeltagare 
har fått möjlighet att svara på en webbenkät om kvalité och innehåll av genomförda 
kompetensinsatser. 27 svar inkom, vilket ger 13,5 % svarsfrekvens. 50 lantbrukare som 
deltagit i någon av de gemensamma upphandlingarna av solcellsanläggningar har fått 
möjlighet att svara på en webbenkät om hur de upplever projektets upphandlingshjälp och 
kvalité och där svarade 9 lantbrukare, vilket ger 18 % svarsfrekvens. Utifrån enkätsvaren får 
projektet genomgående ett väldigt högt betyg, se bifogade bilagor Marknadsundersök- 
ningar. Majoriteten av de svarade är mycket intresserad av att investera i solel och kommer 
att göra det när tillfälle ges.  

 

Spridning av aktiviteter och resultat                     
Att kommunicera ut projektets verksamhet, aktiviteter och resultat har varit en framgångs-
faktor i arbetet och för att nå projektets mål. Kommunikationen har varit en integrerad del 
av projektstrategin. Energikontor Norr har ansvarat för kommunikationsarbetet och med 
hjälp av LRF:s interna kommunikatörer har projektet och utvecklingsarbetet kontinuerligt 
marknadsförts och synliggjorts. Projekt Soliga lantbruk i norr har tagit fram bl.a. följande 
material:  



Material från seminarierna:                           
- Energieffektivisering, Solelteknik, Solelekonomi                                               
- Checklista för den som vill skaffa en solcellsanläggning för egenanvändning                       
- Upphandlingsunderlaget; Förfrågningsunderlag, Anbudssammanfattning och 
Entreprenadkontrakt                          
- Studentrapport om solel och batterier                         
- Broschyr ”Solar Electricity in the North”                        
- Filmer till Solsafari 2021                                                 
- Guide för solcellsparker                                                  
- Mall för beskrivning av förutsättningar för solcellspark  

Materialet redovisas här: https://energikontornorr.se/projekt/soliga-lantbruk-i-norr/ 

Projektets aktiviteter och resultat har kommunicerats direkt med den prioriterade 
målgruppen, aktiva lantbrukare, via seminarier och webbinarier och via samverkans-
partnernas hemsidor och övriga informationskanaler. I all kommunikation har projektets 
finansiärer framhållits. Projektinsatserna har även lyfts fram på olika sätt via Energikontor 
Norr hemsida och nyhetsbrev, LRF:s hemsida, nyhetsbrev och Land Lantbruk, via 
Länsstyrelsernas Norrbruk, i länstidningarna VK, Norran, NK, NSD, PT och Radio 
Västerbotten och Radio Norrbotten, se exempel nedan (kopiera länk och klistra in i 
webbläsaren): 

- Satsning ska ge fler lantbruk med solel i norra Sverige - LRF  

- Bönderna i norr som satsar på ett hållbarare jordbruk - LRF  

- Soliga lantbruk i Norr - Luleå tekniska universitet, LTU  

- Satsning på solel för lantbruk - (affarerinorr.se)  

- Dissar solceller – mot sin egen vilja: "Omöjligt" – Kuriren  

- Projektet ger soluppgång i norr - LRF  

- Sunny Farms in the North | RISE  

 
 

Har ni samarbetat med andra i ert projekt?   Ja 

Där det funnits möjlighet har samarbete skett med andra relevanta energi- och hållbarhets- 
projekt som pågår i länen och nationellt och som legat i linje med de regionala och 
nationella energistrategierna bl.a. Projekt Gröna Näringar, Agro Park, Projektet Arctic Solar, 
Projektet SunCold, Solsafari, Regionala livsmedelsstrategin Nära Mat och med andra aktörer 
inom solel regionalt och nationellt vid behov.  

 
 



Resultat efter projekttiden                     
Efter projektet förväntas den information och det upphandlingsunderlag som tagits fram, 
samt erfarenheter från gemensamma upphandlingarna och de första beställarna, leda till att 
ytterligare lantbruk i norr installerar solceller. Enligt den genomförda marknadsunder-
sökningen är majoriteten av de svarande mycket intresserad av att investera i solceller och 
kommer att göra det när tillfälle ges. Genom projektets aktiviteter ska länets potential för 
solel bättre tillvaratas och förutsättningar för en långsiktigt hållbar energiförsörjning 
säkerställas. Projektet förväntas förbättra energiförsörjningen och samtidigt stärka 
konkurrenskraften och i förlängningen medverka till mer lönsamma lantbruksföretag och 
bättre förståelse för hållbara energilösningar i länet. 

 
Vad händer med verksamheten när projektet avslutats?                  
När projektet avslutats ska projektaktörerna Energikontor Norr, RISE, Ludvig & Co, 
Hushållningssällskapet och LRF ta vara på alla värdefulla kunskaper och erfarenheter som 
uppnåtts och driva utvecklingsarbetet vidare i egen regi eller i samverkan med de övriga och 
även nya potentiella samverkanspartners, som gärna vill jobba med förnyelsebara och 
hållbara energilösningar för lantbruket, övrigt näringsliv och samhället. Energikontor Norr 
och RISE skissar för närvarande på två projekt med fokus på solcellsparker, ett mera FoU-
inriktat och ett mer mot implementering. Det förs även diskussioner med LTU Elkraftteknik 
om ett projekt kring elnät och solceller.  

 
Vilka erfarenheter har projektet lett till?           
Insikten om att det krävs samverkan och utbyte med andra aktörer för att utforma 
attraktiva erbjudanden om utvecklingsinsatser, nå potentiella deltagare och uppnå ett bra 
resultat. Det innebär att också få bättre kunskap om vad andra aktörer kan erbjuda och 
utifrån detta kunna anpassa utvecklingsinsatserna och genomförandet utifrån säsong, 
vårbruket och skördeperioder. Med fyra genomförda upphandlingsomgångar har 
upphandlingsunderlaget och -processen stegvis förbättrats.  

 
Vilka rekommendationer skulle du ge till andra som vill genomföra liknande projekt?  
Ännu mer samverkan med andra aktörer för att planera och utforma attraktiva erbjudanden 
och för att kunna nå potentiella deltagare. Det innebär också bättre kunskap om vad andra 
aktörer kan erbjuda utifrån lokala och regionala förutsättningar, genomfört grundliga 
förstudier och omvärldsspaningar, god framförhållning, förankring och förtroende hos 
regionala finansiärer. Svårigheten att göra upphandlingar för andra kan vara svårt när själva 
investeringsbeslutet ska tas av andra. Att ställa hårdare ”krav” på faktisk investering om 
vissa kostnadsnivåer uppnås skulle göra det mer attraktivt för leverantörer/installatörer att 
lämna anbud, kanske genom att upphandlande partner går in med en delinsats i och med 
att ett underlag tas fram och att de fortsatt är med i upphandlingen.  

 
 



Integration                         
För att Västerbotten och Norrbotten ska kunna växa och utvecklas krävs att man tar tillvara 
hela befolkningens kunskaper och kompetens och där det ges möjlighet ska projektet arbeta 
för ökad integration och mångfald. Hållbara energilösningar behöver ständigt utvecklas med 
ny kunskap och nya metoder och här kan länets nya invånare bidra med värdefulla 
kunskaper. Ett flertal lantbrukare från andra europeiska länder har etablerat verksamhet i 
länen och de har blivit inbjudna till möten, erbjudits plats i projektet och flera av dem har 
deltagit på seminarier/webbinarier och fortsatt fått ta del av projektinformationen. Genom 
att göra en engelsk sammanfattning av informationsmaterialet, Solar Electricity in the 
North, har projektet även försökt nå lantbrukare utan goda kunskaper i svenska språket.  

 
Jämställdhet                   
Inom projektet har jämställdhet eftersträvats och uppmuntrats och hänsyn har tagit till olika 
gruppers skilda behov, förutsättningar och villkor. I rekryteringen av nya medarbetare, 
sammansättningen av styrgrupp och vid planering av projektaktiviteter har jämställdhets-
perspektivet tillgodosetts. I alla genomförda projektinsatser har jämställdhet eftersträvats 
exempelvis i samband med inbjudningar, föreläsningar, webbinarier, seminarier och möten 
med samverkanspartners, externa partners och i kontakten med lokal- och länsmedia. 
Projektet ska bidra till hållbar tillväxt och insatserna ska vara utformade så att de når till 
exempel både kvinnor och män, funktionshindrade och invandrare oavsett ursprungsland. 

 

Miljö            
Projektet har verkat utifrån länens klimat- och miljömål och LRF:s ställningstaganden för hur 
de gröna näringarna ska bidra till att nå EU:s 2020-mål. Projektets satsning på sol-el går helt 
i linje med klimat- och miljömålen och för att skapa ett långsiktigt hållbart Västerbotten och 
Norrbotten. I samarbete med regionala energi- och miljöaktörer ska det gjort insatser för att 
skapa ett långsiktigt hållbara regioner där sociala, ekonomiska och ekologiska 
hållbarhetsaspekter vägts samman. 

 
Övriga resultat och effekter      

Förväntas några resultat eller effekter utöver de som redovisats ovan?  

Hade projektet genomförts även utan stöd?  Nej 

Har stödet bidragit till att verksamheten finns kvar?   I hög grad 

Har projektet bidragit till:  

Ökad kompetens eller lärande   Ja 

Nya samarbeten eller nätverk   Ja 

Ny eller innovativ teknik, produkter eller tjänster  Ja 



Ökad lönsamhet för ditt företag   Nej (projektägare) 

En bättre miljö    Ja 

Ett bättre klimat    Ja 

Fler jobb     Ja 

Utveckling av den lokala landsbygden   Ja 

 
 
Projektekonomi 

Av projektets totala budget på 4.720.00 kr har projektet förbrukat ca 4,63 milj kr (98 %) och 
90.258 kr (1,9 %) återstår av projektmedlen. Drygt 136.000 kr/månad har nyttjats under 
projekttiden 1/9, 2019 – 30/6, 2022 (34 månader), se separat ekonomiredovisning. 

 
Avvikelser från gällande projektbeslut             
(Redogör för eventuella avvikelser/förändringar från gällande projektbeslut, hur de uppkommit och hur de 
påverkat projektets genomförande/måluppfyllelse/resultat/kvalitet). 

Inga större avvikelser kan rapporteras som påverkat projektets genomförande förutom att 
projektet sökt och beviljats projektförlängning t.o.m. 30/6, 2022, vilket inneburit effektivare 
nyttjande av projektmedlen och möjligheten att genomföra ännu fler lyckade och 
efterfrågade projektaktiviteter. 

 
 
Publicering av projektet 

Vem kan kontaktas vid frågor kring projektets genomförande? Här skall du ange en 
kontaktperson som kan svara för projektets genomförande. Kontaktuppgifterna kan 
publiceras i en databas öppen för allmänheten.  

Monalisa Hamberg, LRF projektstöd, 010-184 44 51    
monalisa.hamberg@lrf.se 

Håkan Stenmark, LRF Norrbotten/Västerbotten 070-600 93 34  
hakan.stenmark@outlook.com  

 
 

Härmed intygas att ovan lämnade uppgifter är korrekta (undertecknas av projektledaren). 

Ort och datum Projektledarens underskrift Namnförtydligande 

Luleå 2022-06-20 …………………………………………………… Håkan Stenmark 

 


