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Brasklapp

Vi har gjort underlaget efter bästa förmåga, för att ge er ett så bra 
beslutsunderlag som möjligt. 

Men i slutändan är det ni själva som måste värdera de uppgifter ni får 
idag! 



Innehåll ekonomidelen

❖ Investeringskostnader och stöd 

❖ Andra engångskostnader 

❖ Återkommande kostnader 

❖ Intäkter 

❖ Övriga kostnadsrelaterade parametrar 

❖ Om de ekonomiska beräkningarna 

❖ Resultat från de ekonomiska beräkningarna 

❖ Frågor 



Investeringskostnader

Totala investeringskostnaden för nyckelfärdiga anläggningar. 

200 kW

12.1 kr/W

10 kr/W

9 kr/W

14.8 kr/W



Investeringskostnader

Totala investeringskostnaden för nyckelfärdiga anläggningar. 



Investeringskostnader



Investeringskostnader

Fördelning av investeringskostnaden för nyckelfärdiga anläggningar. 



Merkostnad för lantbruk

Lite högre kostnader p.g.a. högre krav 



Investeringsstöd

Investeringsstöd för solel

Landsbygdsprogrammets stöd 

(ROT – endast för privatpersoner) 



Investeringsstöd för solel 

För närvarande 20 % 

Max 1.2 miljoner kr i stöd ( 6 Mkr i anläggningskostnad) 

Beviljade pengar snart intecknade, osäkert om mer pengar kommer

Företag måste ansöka innan installationsarbetet påbörjas



höger eller vänster. Klicka 

på ikonen för att lägga till 

Investeringsstöd till förnybar energi

• Du kan få stöd för att producera förnybar 

energi för eget bruk eller försäljning, samt 

förädling av energiråvara.

• Du kan få stöd om du driver ett företag med 

jordbruks- eller trädgårdsverksamhet och 

ska producera förnybar energi, antingen till 

din egen verksamhet eller till försäljning.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020



höger eller vänster. Klicka 

på ikonen för att lägga till 

Hur stort är stödet?

• Du kan få 40 % av dina utgifter i stöd, 

förutsatt att utgifterna ger rätt till stöd. 

• Stöd beviljas inte till ansökningar som har 

mindre än 100 000 kronor i 

stödberättigande utgifter.

• Högsta stödbelopp:

Norrbotten: 200 000 euro 

Västerbotten: 1 000 000 kronor

per stödmottagare och treårsperiod.



höger eller vänster. Klicka 

på ikonen för att lägga till 

Vad kan jag få stöd för?

✓ Köp eller avbetalningsköp av nytt material 

och ny fast inredning.

✓ Köp av tjänst för att bygga eller rusta upp 

anläggning.

✓ Tjänster som du köper av konsulter för att 

planera och genomföra investeringen om 

det direkt kan kopplas till investeringen.

✓ Programvara direkt kopplad till investering.

✓ INTE betalt för eget arbete.

✓ INTE el till privat bostad på gården.



höger eller vänster. Klicka 

på ikonen för att lägga till 

Vad kan jag få stöd för?

✓ Köp eller avbetalningsköp av nytt material 

och ny fast inredning.

✓ Köp av tjänst för att bygga eller rusta upp 

anläggning.

✓ Tjänster som du köper av konsulter för att 

planera och genomföra investeringen om 

det direkt kan kopplas till investeringen.

✓ Programvara direkt kopplad till investering.

✓ INTE betalt för eget arbete.

✓ INTE el till privat bostad på gården.

Ger ett avdrag på investeringsstödet!



höger eller vänster. Klicka 

på ikonen för att lägga till 

Vad kan jag få stöd för?

✓ Köp eller avbetalningsköp av nytt material 

och ny fast inredning.

✓ Köp av tjänst för att bygga eller rusta upp 

anläggning.

✓ Tjänster som du köper av konsulter för att 

planera och genomföra investeringen om 

det direkt kan kopplas till investeringen.

✓ Programvara direkt kopplad till investering.

✓ INTE betalt för eget arbete.

✓ INTE el till privat bostad på gården.

Ger ett avdrag på investeringsstödet!

F.n. tolkar Länsstyrelserna detta som andelen 

elanvändning i privatbostaden av den totala 

elanvändningen, på årsbasis. 

Det kan innebära stora nedskrivningar av 

stödet!



höger eller vänster. Klicka 

på ikonen för att lägga till 

Frågor och ansökan

Länsstyrelsen handlägger ansökningar och 

fattar beslut om stöd.

Ring oss gärna!

Be att få prata med någon som handlägger 

företagsstöd inom landsbygdsprogrammet.

Norrbotten: 010 – 225 50 00

Västerbotten: 010 – 225 40 00

Ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst 

som finns på jordbruksverket.se

https://nya.jordbruksverket.se/e-tjanster-och-databaser/e-tjanster-stod/foretags--och-projektstod


höger eller vänster. Klicka 

på ikonen för att lägga till 

Frågor och ansökan

Länsstyrelsen handlägger ansökningar och 

fattar beslut om stöd.

Ring oss gärna!

Be att få prata med någon som handlägger 

företagsstöd inom landsbygdsprogrammet.

Norrbotten: 010 – 225 50 00

Västerbotten: 010 – 225 40 00

Ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst 

som finns på jordbruksverket.se

https://nya.jordbruksverket.se/e-tjanster-och-databaser/e-tjanster-stod/foretags--och-projektstod


Växelriktare

Ursprunglig/-a växelriktare ingår i investeringskostnaden 

Livslängden antas ofta till 15 år i beräkningar 

Ny växelriktare inkl. arbetskostnad i beräkningarna 



Andra engångskostnader

Anslutningskostnad till elnätet 

Moms

Anslutning till elcertifikatsystemet 

Bygglov 

Projektledning

Utbildning

Besiktning 

Rivningskostnad 



Anslutningskostnad till elnätet

Befintlig anslutningspunkt 

Elnätbolaget kan inte neka inkoppling på befintligt abonnemang 

Inget av ”våra” elelnätbolag tar idag ut någon anslutningskostnad om inte
säkringsabonnemanget höjs, MEN om det visar sig att elnätet kräver
förstärkningar kan det bli kostnader. 



Anslutningskostnad till elnätet

Ny anslutningspunkt 

Nätföretaget är skyldigt att på skäliga villkor ansluta en anläggning till
elnätet. 

Kostnaderna varierar stort med förutsättningarna. 



Moms 

Avdragsrätten för moms beror på vad anläggningen ska leverera elen till 

Minskad avdragsrätt om viss del av solelen går till privatbostaden
(motsvarande andelen egenanvändning i privatbostaden relativt den
producerade solelen) 



Anslutning till elcertifikatsystemet

Gratis om en gör det själv.

Några elhandelsbolag hjälper till, utan kostnad. 

Om egenanvänd el inkluderas krävs en specialmätare. 

Mer om elcertifikat senare



Bygglov

Generellt krävs inte bygglov för solelanläggning utanför detaljplanerat
område

Eventuellt krävs anmälan 

Prata med kommunen för säkerhets skull  



Utbildning

Driftansvarig bör få en genomgång av anläggningens funktion i samband
med överlämnandet

Ingår i vårt förslag till upphandling 



Slutbesiktning 

Alltid bra med extern besiktning för större projekt 

Bör utföras av besiktningsingenjörer som har god kännedom i LBK 

4000 kr i beräkningarna  



Rivningskostnad 

Osäkert p.g.a. få anläggningar som monterats ned

Vanligt anta att rivningskostnaden = restvärdet varför båda sätts till 0 kr i
beräkningarna 



Återkommande kostnader 

Inmatningsabonnemang 

Underhåll 

Loggning 

Försäkring och revisionsbesiktning 

Avgifter för elcertifikatsystemet 

Kvotplikt 

Skatter 

Kostnaden för ersatt el 



Inmatningsabonnemang

Elnätbolagen i Norrbotten och Västerbotten

 63 A > 63 A

Nettokonsument Alla nio bolag 0 kr/år Ett bolag 2600 kr/år
Resterande bolag 0 kr/år

Nettoproducent Två bolag 2600-2940 kr/år 
Resterande sju bolag 0 kr/år

Tre bolag 1824-2940 kr/år
Resterande sex bolag 0 kr/år



Underhåll 

Underhållsbehovet är litet 



Loggning 

Kostnaden beror på önskemål och system 

0 – 2000 kr/år 



Försäkring 

Etablerat riktvärde saknas 

Rimlig uppskattning av fördyringen 500 – 4000 kr/år (LF) 



Revisionsbesiktning

Ingår i LF:s försäkring 

Uppskattning av fördyringen ungefär samma som försäkring (LF) 

!Om solelanläggningen gör att lantbruket omfattas av revisionsbesiktning
blir fördyringen större!



Skatter 

Energiskatt 

Inkomstskatt 

Moms 



Energiskatt 

För anläggningar < 255 kW ingen energiskatt för egenanvänd el

Vid kostnadsberäkning av den ersatta elen ska energiskatt inkluderas,
vilken är olika för verksamhet och privatbostad



Inkomstskatt 

På såld el och egenanvänd el i privatbostaden 

Om solelanläggningen placeras på privatbostaden blir det helt andra regler 



Moms 

Avdragsrätten för moms beror på vad anläggningen ska leverera elen till 

Mindre avdrag om viss del av elen går till privatbostaden, motsvarande
andelen egenanvändning i privatbostaden relativt den producerade
solelen 

4 – 5 900 kr i beräkningarna



Köpt (ersatt) el

I de ekonomiska beräkningarna tas kostnaden för den ersatta elen med

Mer om elkostnader senare 



Intäkter

Skattereduktionen 

Såld el 

Nätnytta

Elcertifikat 

Ursprungsgarantier 

Restvärde 



Skattereduktionen

Max 100 A säkring 

60 öre/kWh för den el som matas in på elnätet och sen köps tillbaka 

Max 30 000 kWh/år (18 000 kr) 

Hur länge finns den kvar? 



Såld el

Ersättningen varierar mellan elhandelsbolagen 

Vanligast är timspot 

Mer om elpris och elkostnad snart 



Nätnytta 

Ersättning för att förlusterna blir mindre om elen produceras nära
användarna

Ska enligt Ellagen motsvara: 
värdet av den minskning av energiförluster som inmatning av el från anläggningen
medför i elnätsbolagets ledningsnät, och 

värdet av den reduktion av elnätsbolagets avgifter för att ha sitt ledningsnät
anslutet till annat elnätsbolags ledningsnät som blir möjlig genom att anläggningen
är ansluten till ledningsnätet.

Elnätbolagen i länen betalar 0 – 5.9 öre/kWh (december 2019)



Elcertifikat

Hanteras i kontoföringssystemet Cesar 

1 elcertifikat per 1000 kWh (1 MWh) producerad el 

Producenter kan få elcertifikat i 15 år 

Skapad marknad för att främja förnybar elproduktion 

Köpare är aktörer med kvotplikt (elleverantörer, vissa elanvändare som
använder el som de själva producerat, elanvändare som importerar eller
köper el på den nordiska elbörsen samt elintensiva industrier)

Värdet är f.n. några ören och förväntas sjunka ytterligare 



Avgifter för elcertifikatsystemet

Årsavgift för Cesar-konto prel. 200 kr/år från 2021 

Hanteringsavgift 1200 – 3600 kr/år 



Kvotplikt 

Kvotpliktiga måste köpa elcertifikat 

Mängden elcertifikat bestäms av försäljning eller användning av el och den
s.k. kvotplikten (som varierar mellan åren)

Kvotpliktig (bl.a.) om: 
egenanvändningen av el > 60 000 kWh/år och anläggningens effekt > 50 kW (ca 275
m2) 



Ursprungsgarantier 

Elektroniska handlingar för att garantera ursprunget på el 

Hanteras tillsammans med elcertifikat i Cesar 

Värdet är f.n. 0.65 till några öre per kWh 

Förväntas bli ännu lägre med större andel förnybar el 



Elcertifikat och ursprungsgarantier 

Bara relevant för stora anläggningar 



Restvärde

Vid anläggningens ekonomiska livslängd

Vanligt anta att rivningskostnaden = restvärdet varför båda sätts till 0 kr i
beräkningarna



Kalkylränta 

Ekonomisk livslängd 

Rörlig elkostnad och elpriset

Övriga kostnadsrelaterade parametrar



Kalkylränta

Den använda (reella) kalkylräntan är räntan minus inflationen. 

Inflationsmålet är 2 %, men har visat sig svårt att uppnå de senaste åren.
Dessutom har räntan varit låg under ett antal år. 

Vald kalkylränta skiljer sig rimligen om det är egna eller lånade pengar. 

Vi har valt att använda 3 % i referensberäkningarna

I känslighetsanalysen 2.1 – 3.9 % kalkylränta. 



Ekonomisk livslängd

Få svenska anläggningar som varit i drift över 20 år

Normal garanti är 80 % av märkeffekten efter 25 år

Solpanelerna förväntas hålla åtminstone 30 år

Vi har valt att räkna med 30 år som ekonomisk livslängd 

I känslighetsanalysen 21 – 39 år som ekonomisk livslängd 



Rörlig elkostnad 

Elpris (spot) 

Påslag 

Elnätavgift 

Energiskatt 

(Moms)



Elpris historiskt

Ökande trend från 2015



Elpris historiskt

Något ökande trend från 2015

2014 2015 2016 2017 2018 2019



Elpris historiskt

Ökande trend från 2015

2014 2015 2016 2017 2018 2019



Elpris historiskt

Ingen tydlig trend över året, möjligen lite lägre sommartid



Elpris historiskt

Ingen tydlig trend över året annat än billigare på vår/försommar



Elpris historiskt

Ingen tydlig trend över året annat än billigare på vår/försommar

11/2 25/3 5/5 16/6 28/7 7/9 19/10 30/11



Elpris vs vindkraft 2019

Elpriset påverkas starkt av vinden

11/2 25/3 5/5 16/6 28/7



Elpris historiskt

Lite lägre elpris på natten men ingen dipp dagtid  (timpris)



Elpris historiskt

Lite lägre elpris på natten men ingen dipp dagtid  (timpris)



Elpris historiskt, sammanfattning

Något ökande elpris från 2015 

Lite lägre elpris nattetid 

Lite lägre elpris på sommaren, men inte alla år

Lägre elpris under snösmältning och när det blåser 



Framtida elpris



Framtida elpris

Idag låg produktionskostnad 

På grund av avskrivna anläggningar och låga kapitalkostnader 

Många anläggningar närmar sig slutet på sin tekniska livslängd 

Mycket ny elproduktion kommer krävas de närmaste 20 åren 



Framtida elpris

Oerhört svårt att säga 

Lättare att se åt vilket håll olika förändringar drar  

Mer elanvändning drar mot högre elpris 

Teknikutveckling påverkar mot lägre elpris 

Mer variabel elproduktion förväntas ge större prisvariationer 

Elbilar, andra batterier och efterfrågestyrning förväntas dämpa
prisvariationerna 

Hybrit (stålproduktion med vätgas) kommer förmodligen dämpa
svängningarna 

Få vågar göra prognoser om framtida elpris 



Framtida elpris

Oerhört svårt att säga 

Lättare att se åt vilket håll olika förändringar drar  

Mer elanvändning drar mot högre elpris 

Teknikutveckling påverkar mot lägre elpris 

Mer variabel elproduktion förväntas ge större prisvariationer 

Elbilar, andra batterier och efterfrågestyrning förväntas dämpa
prisvariationerna 

Hybrit (stålproduktion med vätgas) kommer förmodligen dämpa
svängningarna 

Få vågar göra prognoser om framtida elpris 



Framtida elpris – Elanvändningen



Framtida elpris



Framtida elpris



Elpris vs vindkraft 2019

Elpriset påverkas starkt av vinden

11/2 25/3 5/5 16/6 28/7



Framtida elpris

Mycket solel i systemet kommer rimligen 
att påverka elpriset.



Solelens påverkan på elpriset 

5 – 13 öre lägre/kWh vid
5 TWh solel/år

22 – 30  öre lägre/kWh
vid 25 TWh solel/år 



Slutsatser om framtida elpris

Solelen påverkar inte elpriset än, men kommer att göra det

Medelpriset kommer (förmodligen) att öka en del

Variationerna kommer (förmodligen) att öka 

Ökade prisfluktuationer ger incitament till tekniska lösningar (bl.a.
batterier) och beteendeförändringar 

Teknik- och samhällsutvecklingen får visa vad som händer! 



Men ….

Vilket framtida elpris ska vi då sätta i våra beräkningar?



Elpris i beräkningarna 

Vi har valt att använda 50 öre/kWh som medelpris



Elpris i beräkningarna

50 öre/kWh i medelpris (spot) 2020 – 2050 i referensfallet 



Elpris i beräkningarna

50 öre/kWh i medelpris (spot) 2020 – 2050 i referensfallet 

Spotpriset på el dagtid under sommaren har antagits till el 45 öre/kWh
(medelpriset 50 öre - 5 öre/kWh) 



Elpris i beräkningarna

50 öre/kWh i medelpris (spot) 2020 – 2050 i referensfallet 

Spotpriset på el dagtid under sommaren har antagits till 45 öre/kWh
(medelpriset 50 öre - 5 öre/kWh) 

Elpriset för köpt el 69 öre/kWh + energiskatt 
(medelpriset 45 öre + påslag 9 öre + nätavgift 15 öre)
(energiskatt 0.5 respektive 25.7 öre/kWh, exkl. moms) 



Om de ekonomiska beräkningarna



Om de ekonomiska beräkningarna

Investeringskalkyl för solel (Mälardalens högskola)

Resultatparametrar 

Vilka beräkningar vi gjort 

Referensvärden och andra val 



Investeringskalkyl för solel



Resultatparametrar

LCOE – visar produktionskostnaden 

Återbetalningstid – visar hur lång tid det tar att betala investeringen,
med angiven kalkylränta

Internränta – visar avkastningen på investerade pengar över den
ekonomiska livslängden 

Om återbetalningstiden = den ekonomiska livslängden, så är
internräntan = kalkylräntan



LCOE

Levelized Cost Of Energy – Genomsnittlig produktionskostnad 



Återbetalningstid

Diskonterad återbetalningstid – antal år det tar innan det ackumulerade 
nuvärdet av kassaflödena blir noll

Nuvärde – Värdet idag av en kostnad eller intäkt som infaller i 
framtiden



Vilka beräkningar har vi gjort?

Fyra ”typlantbruk” 
(Får/Lamm 30 MWh, Nöt 60 MWh, Mjölk 120 MWh, Mjölk 240 MWh)

Steg 1: Ekonomiska beräkningar för några olika märkeffekter (900 kWh/kWp) med
”referensvärden” 

Steg 2: Gjort känslighetsanalys på den ekonomiskt mest intressanta 

Steg 3: Undersökt effekten av olika utbyte 

Steg 4: Gjort några specialberäkningar 



Steg 1: Olika märkeffekt

Typgård Djurenheter 
[st]

Elanvändning 
[MWh,totalt]

Elanvändning 
[MWh,privat]

Säkring 
[A]

P1 
[kW]

P2 
[kW]

P3 
[kW]

P4 
[kW]

P5 
[kW]

Får/Lamm 15 30 10 25 8 12 17

Nöt 60 60 10 50 8 12 20 34

Mjölk 1 100 120 10 63 10 15 20 30 43

Mjölk 2 300 240 10 125 10 20 40 60 86



Steg 2: Känslighetsanalyser

Varierat nedanstående parametrar +/- 10 och 30 % från referensvärdet 

Parameter Enhet

Investeringskostnaden kr/kW

Faktiska lantbruksstödet %

Livslängd för växelriktare år

Andelen egenanvändning (år 1) %

Spotpris på el kr/kWh

Real kalkylränta %

Ekonomisk livslängd år



Steg 3: Olika solelutbyte

Varierat medelutbytet (t.ex. p.g.a. annan lutning) 

800, 850, (900), 950 och 1000 kWh/kWp



Steg 4: ”Specialberäkningar”

Elcertifikat och ursprungsgarantier för all solel

Extra engångskostnader á 10 000 kr (t.ex. moms eller logger)

Extra underhållskostnader á 3000 kr/år

Såld el utan solelavdraget

Ingen skattereduktion

Skattereduktion i 30 år

0 % kalkylränta



Referensvärden och andra val

Investeringskostnader Basvärde

Känslighets-

analys Special-beräkningar Enhet

Investeringskostnad solelanläggning Enligt formel X [kr/kW]

Lantbruksstöd (max 40 %) Beräknas X [%]

Merkostnad för lantbruk Enligt formel [kr]

Växelriktare livslängd 15 X [år]

Ny växelriktare kostnad Enligt formel [kr/kW]

Andra engångskostnader Basvärde

Känslighets-

analys Special-beräkningar Enhet

Anslutning till elcertifikatsystemet 0 [kr]

Kostnad för elcertifikatmätare för egenanvänd el 0 3 000 [kr]

Logger 0 10 000 [kr]

Utbildning 0 [kr]

Överlämning 0 [kr]

Anslutningskostnad till elnätet 0 [kr]

Bygglovskostnad 0 [kr]

Projektledning 0 [kr]

Slutbesiktning 4 000 [kr]

Rivningskostnad 0 [kr]

Med elcertifikat och UG

Återkommande kostnader Basvärde

Känslighets-

analys Special-beräkningar Enhet

Försäkring Enligt formel [kr/år]

Årsavgift för Cesarkonto (elcertifikatsystemet och ursprungsgarantier) 0 200 [kr/år]

Hantering/Administrering av elcertifikat och ursprungsgarantier 0 2 000 [kr/år]

Inmatningsabonnemang för nettoproducenter  63 A 0 [kr/år]

Inmatningsabonnemang för nettoproducenter > 63 A 0 [kr/år]

Underhåll 0 3 000 [kr/år]

Loggning 1 000 [kr/år]

Kvotplikt Ja -

Rörlig medelkostnad för köpt el exkl. energiskatt 0,69 [kr/kWh]

Energiskatt för elanvändning i näringsverksamhet 0,005 [kr/kWh]

Energiskatt för elanvändning i privatbostad 0,257 [kr/kWh]

Moms Beräknas -

Med elcertifikat och UG

Intäkter Basvärde

Känslighets-

analys Special-beräkningar Enhet

Värde Elcertifikat (medel över 15 år) 0,01 [kr/kWh]

Värde Ursprungsgarantier UG (medel över ekonomisk livslängd) 0,01 [kr/kWh]

Elcertifikat och UG för såld el Nej Ja Ja/Nej

Elcertifikat och UG för egenanvänd el Nej Ja Ja/Nej

Nätnytta (för såld el) 0,02 [kr/kWh]

Skattereduktion Ja Nej [kr/kWh]

Skattereduktion, antal år 10 0 [år]

Restvärde 0 [kr]

Andra ekonomiska parametrar Basvärde

Känslighets-

analys Special-beräkningar Enhet

Specifikt medelutbyte 900 X [kWh/kWp]

Spotpris el, dagtid sommarhalvåret 0,45 X [kr/kWh

Påslag på spotpris el (omkostnader + vinst) 20% [%]

Nätavgift 0,15 [kr/kWh]

Elanvändning i privatbostaden 10 000 [kWh/år]

Inkomstskatt för elanvändning i privatbostaden 21,4% [%]

Real kalkylränta 3% X 0% [%]

Ekonomisk livslängd 30 X [år]

Riktning på solpanelerna 100 % syd 50 % öst, 50 % väst -

50 % SO, 50 % SV -

Andel egenanvänd solel Beräknas X [%]

Solpanelernas degradering 0,4% [%/år]

Tillgänglighet 99,9% [%]

Med elcertifikat och UG

Andra val Motiv

Inga anläggningar över 255 kW För att undvika energiskatte-skyldighet

Solelanläggning placerade på näringsfastigheter Fördelaktigt ur skattesynpunkt

Alla anläggningar är anslutna till koncessionspliktiga nät Annars helt andra regler

Bara nettokonsumenter Nettoproducenter ej "möjligt" med gjorda antaganden



Resultat från beräkningarna 

Får/Lamm 15 DE 30 MWh

Nöt 60 DE 60 MWh

Mjölk liten 100 DE 120 MWh 

Mjölk stor 300 DE 240 MWh



Resultat Får/Lamm 

15 Djurenheter

30 MWh totalt

10 MWh privat

25 A



Resultat Får/Lamm 
Basberäkningar

Märkeffekt
Storlek (ca.)

Kostnad (netto)

8 kWp

44 m2

122 tkr 

12 kWp

66 m2

125 tkr 

17 kWp

94 m2

162 tkr 

Genomsnittlig produktionskostnad 1.222 kr/kWh 0.855 kr/kWh 0.767 kr/kWh

Återbetalningstid >50 år 45 år 32 år

Internränta -2.4 % 2.0 % 2.8 %

”Vinst” - 2 772 kr/år 5 069 kr/år



Resultat Får/Lamm 
Känslighetsanalys LCOE – Genomsnittlig produktionskostnad



Resultat Får/Lamm 
Känslighetsanalys Återbetalningstid



Resultat Får/Lamm 
Känslighetsanalys Internränta



Resultat Får/Lamm 
Olika solelutbyte

Utbyte [kWh/kWp] 800 850 900 950 1000

Genomsnittlig produktionskostnad 0.864 kr/kWh 0.812 kr/kWh 0.767 kr/kWh 0.726 kr/kWh 0.690 kr/kWh

Återbetalningstid 47 år 38 år 32 år 28 år 24 år

Internränta 1.2 % 2.0 % 2.8 % 3.5 % 4.2 %



Resultat Får/Lamm 
Specialberäkningar

Genomsnittlig produktionskostnad Återbetalningstid Internränta

Referensvärde 0.767 kr/kWh 32 år 2.8 %

Elcertifikat och ursprungsgarantier 0.929 kr/kWh >50 år -0.2 %

Extra engångskostnader 10 000 kr 0.802 kr/kWh 37 år 2.2 %

Extra underhållskostnader 3 000 kr/år 0.973 kr/kWh >50 år -1.8 %

Ingen skattereduktion 0.767 kr/kWh >50 år -0.1 %

Skattereduktion 30 år 0.767 kr/kWh 20 år 5.8 %

Sydost- eller Sydväst-system 0.824 kr/kWh 40 år 1.8 %

ÖstVäst-system 1.023 kr/kWh >50 år -0.8 %

0 % kalkylränta 0.576 kr/kWh 21 år 2.8 %



Resultat Nöt 

60 Djurenheter

60 MWh totalt

10 MWh privat

50 A



Resultat Nöt
Basberäkningar

Märkeffekt
Storlek (ca.)

Kostnad (netto)

8 kWp

44 m2

119 tkr 

12 kWp

66 m2

111 tkr 

20 kWp

110 m2

169 tkr 

34 kWp

187 m2

275 tkr 

Genomsnittlig produktionskostnad 1.185 kr/kWh 0.782 kr/kWh 0.683 kr/kWh 0.621 kr/kWh

Återbetalningstid >50 år 37 år 26 år 21 år

Internränta -2.1 % 2.0 % 3.8 % 5.1 %

”Vinst” - 3 008 kr/år 6 513 kr/år 13 119 kr/år



Resultat Nöt
Känslighetsanalys LCOE – Genomsnittlig produktionskostnad



Resultat Nöt
Känslighetsanalys Återbetalningstid



Resultat Nöt
Känslighetsanalys Internränta



Resultat Nöt
Olika solelutbyte

Utbyte [kWh/kWp] 800 850 900 950 1000

Genomsnittlig produktionskostnad 0.698 kr/kWh 0.657 kr/kWh 0.621 kr/kWh 0.588 kr/kWh 0.559 kr/kWh

Återbetalningstid 27 år 24 år 21 år 18 år 15 år

Internränta 3.6 % 4.4 % 5.1 % 5.9 % 6.7 %



Resultat Nöt
Specialberäkningar

Genomsnittlig produktionskostnad Återbetalningstid Internränta

Referensvärde 0.621 kr/kWh 21 år 5.1 %

Elcertifikat och ursprungsgarantier 0.702 kr/kWh 26 år 3.9 %

Extra engångskostnader 10 000 kr 0.638 kr/kWh 22 år 4.7 %

Extra underhållskostnader 3 000 kr/år 0.724 kr/kWh 29 år 3.2 %

Ingen skattereduktion 0.621 kr/kWh 35 år 2.3 %

Skattereduktion 30 år 0.621 kr/kWh 15 år 7.5 %

Sydost- eller Sydväst-system 0.667 kr/kWh 25 år 4.2 %

ÖstVäst-system 0.828 kr/kWh 42 år 1.5 %

0 % kalkylränta 0.459 kr/kWh 13 år 5.1 %



Resultat Mjölk mellan

100 Djurenheter

120 MWh totalt

10 MWh privat

63 A



Resultat Mjölk mellan
Basberäkningar

Märkeffekt
Storlek (ca.)

Kostnad (netto)

10 kWp

55 m2

95 tkr 

15 kWp

83 m2

128 tkr 

20 kWp

110 m2

167 tkr 

30 kWp

165 m2

244 tkr 

43 kWp

237 m2

338 tkr 

Genomsnittlig produktionskostnad 0.817 kr/kWh 0.711 kr/kWh 0.676 kr/kWh 0.627 kr/kWh 0.596 kr/kWh

Återbetalningstid 45 år 31 år 28 år 23 år 20 år

Internränta 1.2 % 2.9 % 3.6 % 4.6 % 5.4 %

”Vinst” 2 121 kr/år 4 123 kr/år 5 982 kr/år 10 606 kr/år 16 909 kr/år



Resultat Mjölk mellan
Känslighetsanalys LCOE – Genomsnittlig produktionskostnad



Resultat Mjölk mellan
Känslighetsanalys Återbetalningstid



Resultat Mjölk mellan 
Känslighetsanalys Internränta



Resultat Mjölk mellan 
Olika solelutbyte

Utbyte [kWh/kWp] 800 850 900 950 1000

Genomsnittlig produktionskostnad 0.670 kr/kWh 0.631 kr/kWh 0.596 kr/kWh 0.565 kr/kWh 0.537 kr/kWh

Återbetalningstid 26 år 23 år 20 år 18 år 14 år

Internränta 3.8 % 4.6 % 5.4 % 6.1 % 6.9 %



Resultat Mjölk mellan 
Specialberäkningar

Genomsnittlig produktionskostnad Återbetalningstid Internränta

Referensvärde 0.596 kr/kWh 20 år 5.4 %

Elcertifikat och ursprungsgarantier 0.660 kr/kWh 23 år 4.5 %

Extra engångskostnader 10 000 kr 0.610 kr/kWh 21 år 5.1 %

Extra underhållskostnader 3 000 kr/år 0.678 kr/kWh 26 år 3.9 %

Ingen skattereduktion 0.596 kr/kWh 30 år 3.1 %

Skattereduktion 30 år 0.596 kr/kWh 16 år 7.2 %

Sydost- eller Sydväst-system 0.640 kr/kWh 24 år 4.4 %

ÖstVäst-system 0.795 kr/kWh 39 år 1.9 %

0 % kalkylränta 0.438 kr/kWh 13 år 5.4 %



Resultat Mjölk stor

300 Djurenheter

240 MWh totalt

10 MWh privat

125 A



Resultat Mjölk stor
Basberäkningar

Märkeffekt
Storlek (ca.)

Kostnad (netto)

10 kWp

55 m2

88 tkr 

20 kWp

110 m2

154 tkr 

40 kWp

220 m2

292 tkr 

60 kWp

330 m2

418 tkr 

86 kWp

475 m2

563 tkr 

Genomsnittlig produktionskostnad 0.773 kr/kWh 0.634 kr/kWh 0.564 kr/kWh 0.529 kr/kWh 0.491 kr/kWh

Återbetalningstid 39 år 26 år 23 år 23 år 22 år

Internränta 1.7 % 3.9 % 4.6 % 4.8 % 5.1 %

”Vinst” 2 265 kr/år 5 930 kr/år 12 714 kr 18 174 kr 25 580 kr/år



Resultat Mjölk stor
Känslighetsanalys LCOE – Genomsnittlig produktionskostnad



Resultat Mjölk stor
Känslighetsanalys Återbetalningstid



Resultat Mjölk stor
Känslighetsanalys Internränta



Resultat Mjölk stor
Olika solelutbyte

Utbyte [kWh/kWp] 800 850 900 950 1000

Genomsnittlig produktionskostnad 0.552 kr/kWh 0.520 kr/kWh 0.491 kr/kWh 0.465 kr/kWh 0.442 kr/kWh

Återbetalningstid 26 år 24 år 22 år 20 år 19 år

Internränta 4.0 % 4.6 % 5.1 % 5.6 % 6.1 %



Resultat Mjölk stor
Specialberäkningar

Genomsnittlig produktionskostnad Återbetalningstid Internränta

Referensvärde 0.491 kr/kWh 22 år 5.1 %

Elcertifikat och ursprungsgarantier 0.523 kr/kWh 23 år 4.8 %

Extra engångskostnader 10 000 kr 0.498 kr/kWh 22 år 4.9 %

Extra underhållskostnader 3 000 kr/år 0.532 kr/kWh 24 år 4.3 %

Ingen skattereduktion 0.491 kr/kWh 22 år 5.1 %

Skattereduktion 30 år 0.491 kr/kWh 22 år 5.1 %

Sydost- eller Sydväst-system 0.527 kr/kWh 24 år 4.4 %

ÖstVäst-system 0.654 kr/kWh 33 år 2.6 %

0 % kalkylränta 0.360 kr/kWh 16 år 5.1 %



Resultat Sammanfattning

I alla undersökta fall ryms anläggningarna inom befintligt
säkringsabonnemang och det handlar om nettokonsumenter 

Ju större anläggning (inom säkringsabonnemanget) ju bättre ekonomi 

Med maximal storlek (inom säkringsabonnemanget) blev
återbetalningstiden 20 – 32 år i undersökta ”referensfall” 

Känslighetsanalysen
Investeringskostnad och ekonomisk livslängd påverkar LCOE mest

Investeringskostnad och spotpriset påverkar återbetalningstid och internränta mest 

Därefter varierar vilken parameter som har störst inverkan



Resultat Sammanfattning, forts.

En stor andel elanvändning i privatbostaden är kraftigt negativt 

Med använda antaganden är det inte lönsamt att ansluta sig till
elcertifikatsystemet 

Säkringsabonnemang >100 A är kraftigt negativt p.g.a. utebliven
skattereduktion

Av de testade ”specialberäkningarna” är det uppdelning i ett ÖstVäst-
system respektive utebliven skattereduktion som påverkar mest 

Med egna pengar och utan avkastningskrav (0 % kalkylränta) blir
produktionskostnaden låg och återbetalningstiden markant kortare 



Slutsatser

Att lyckas bra med upphandlingen är viktigt 

Länsstyrelsernas tolkning av minskningen av lantbruksstödet är viktig 

Om du inte vill ändra säkringsabonnemang, välj en så stor anläggning som
nuvarande abonnemang tillåter

För större anläggningar måste säkringsabonnemanget höjas och
elsystemets kapacitet undersökas, och det kan bli stora kostnader 



Slutsatser, forts.

Om lantbruket blir nettoproducent kan ytterligare kostnader tillkomma 

Det kan ev. vara lönsamt att flytta privatbostaden till ett separat
säkringsabonnemang, speciellt om elanvändningen i privatbostaden står
för en stor andel av den totala elanvändningen



Tack!


