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Solkraften 

• Priset på solpaneler har gått kraftigt ned och 
håller nu på att planas ut 
 2010  250 W panel 500 €  2€/W 

2015  250 W panel 150 €   0,6€/W 
 

• Energieffektivitetskraven är på ökande, man 
talar om nollenergihus. 

• Tyskland har redan kommit långt med 
solkraften – i vårt land börjar det hända nu.. 

 



Frågeställningar vid köp 

• Hur mycket kostar det – återbetalningstid? 

• Hur mycket producerar den egna 
anläggningen? 

• Hur dimensionera investeringen – hur många 
kvadratmeter panel?  

• Vem köper eventuell överskottsel som inte 
behövs i det egna hemmet?  

• Får man bygga vad som helst, var som helst? 
Vad säger kommunen?  



Många frågor – finns det svar?  

• Finns en hel mängd färdiga utredningar och 
mätningar på internet.  

– Observera att en bara 2-3 gammal utredning kan 
ha för höga investeringskostnader. 

–  Effektiviteten av solpanelerna har däremot inte 
ökat lika kraftigt som priset gått ned och rent 
tekniskt ger några år gamla utredningar 
användbar information. 



Många frågor – finns det svar?  

• Dimensionering 
– Det lönar sig inte att överdimensionera 

anläggningen eftersom marknadspriset på el är 
lågt (ca 2 - 4 c/kWh) 

– I Nykarleby betalar en kund ca 11 c/kWh för sin el. 
(4,4 c skatter, 3,9 c energi och 2,7 c elnät) 

 

– Värdet på den egna produktionen är nästan  
3-dubbelt i egen användning i jmf. med 
försäljning. Överdimensionera alltså inte.  

 



Många frågor – finns det svar?  

• Eftersom detta med solpaneler omfattar en 
hel del ekonomiska och tekniska aspekter är 
det inte helt fel att även fundera på: 

– någon form av nyckeln i hand lösning. 

– Andelslagsmodell (dvs en andel i större helhet). 



Exempel egnahemshus  

• Egnahemshus och ekonomibyggnad 180 + 60 m2 

• Årlig elförbrukning 23800 kWh (exkl. solpaneler) 

• 3 kW solpaneler, 3 –fas  ca 5300 € (inkl. moms). 

• Årsproduktion ca 3000 kWh, ca 13% av årsbehovet 

• Installation på färdigt hus   ca 2300 € (inkl. moms). 

(möjlighet till hushållsavd.) 

 



Egnahemshus forts. 

• Den ekonomiska årliga nyttan 
– Ifall all el 3000 kWh används i huset är nyttan ca 360 € 

med nuvarande prisnivåer i Nykarleby 
– Ifall 1000 kWh säljs ut och enbart 2000 kWh används i 

huset är nyttan ca 35 € + 240 € = 275 € 
– Ifall 2000 kWh säljs ut och 1000 används i huset är 

nyttan ca 70 € + 120 € = 190 €  
– Ifall allting säljs ut är nyttan 105 € 
– Överdimensionering kan bli en oväntat dyr affär 
– Återbetalningstid i detta fall ca 15-60 år (beror 

naturligtvis på framtida prisutveckling och 
beskattning av el). 



Egnahemshus Nykarleby 

 



Maj 2015 

 



En dag i maj 2015 

 



Juli 2015 

 



En dag i juli 2015 

 

Ifall 3 kW anläggning gick det 5/6 
till försäljning under de två 
timmar då solen stod som högst 



September 2015 

 



En dag i september 2015 

 



Solstrålningen i Finland 
• Exempel på fördelningen av solstrålning under ett  år i 

Egentliga Finland 

  

 



Allmänt om solpaneler 
• Vanlig modulstorlek är 1,6*1 meter och 250W 

• Viktigt är inte värmen utan mängden ljus. 

• Högre effekt med kall 

panel > Kolla Lappland. 

  



Med koppling mot elnätet 

 



På villan 

 



Katternö solpanel 

• Anläggningen består av 18 st. 250 W paneler 
(effekt 4,5 kW), monterad på en roterande bas 
som följer solen. Årsproduktionen uppskattas 
bli ca 6,0 MWh (6000 kWh). 

 



12 kW 3-fas, Ulvila 

45 kW 3-fas, industri Forssa 
- Ej hål i taket. 



30 kW, Ulvila 
- Ej hål i taket. Vikter 
finns. 

 



 3 kW 
Ej hål i taket. 



 



Inverter (växelomriktare) 

Krävs för att ändra solpanelens likström (DC) till 230 V växelström (AC).  
Invertrar kan installeras utomhus (ej gärna sydvägg). Dock helst inomhus. 



Några VIKTIGA ord om elsäkerhet 

• Då det blir avbrott i elnätet får inte kundernas 
anläggningar producera el till nätet. 
– Det kan skada montörer som reparerar nätet 

– Kan söndra egna och grannens elapparater.  

• Det finns strikta krav på skyddsreläet mellan den 
egna produktionen (gäller även 
reservkraftsgeneratorer mm) och allmänna 
elnätet, t.ex: 
 - Spänningsvariatoner +10%/- 15 %  0,2 s 
 - Frekvensvariationer   + 3% / - 5 %  0,2 s 

 

 

 



Elsäkerheten fortsätter 

• Även den tyska mikroproduktionsnormen 
VDE-AR-N-4105 fyller de finska kraven.  

– Dvs ifall ni köper en anläggning från utlandet 
MÅSTE den fylla de finska kraven eller den tyska 
standarden.  

 



Hur gå tillväga ?  

• Kolla upp utbudet av solpaneler – försäkra dig 
om att paneler och installation fyller de finska 
elsäkerhetskraven. 

• Kontakta kommunen 
– Beroende av solpanelanläggningens storlek kan 

det krävas åtgärdstillstånd, bygglov eller inget alls. 

• Kontakta ditt egna elnätsbolag och presentera 
hurdan anläggning som är aktuell 

• Nätbolaget kräver även en ifylld blankett  
 

 

 



 



 



 



 



Hur får jag betalt? 

• Man har rätt att sälja den el man producerar 

• Olika köpande bolag tillämpar olika 
prissättning; börspris, fastpris, grundavgifter 
etc. 

• Nykarleby Kraftverk ersätter månatligen de 
producerade anläggningarna och prisnivån är 
respektive månads börsprisnivå. Utan 
grundavgifter, påslag eller avdrag. 



Hur kan jag följa upp produktion? 

• Sannolikt har solpanelsanläggningen någon 
form av mätning eller webapplikation 

• På sikt kommer det även lyckas med 
uppföljning via t.ex. kundweb.nkab.fi där 
Nykarleby Kraftverks kunder även kan följa 
upp sin egna normala el förbrukning. 

 


