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Förord 
Malmö stad har genom serviceförvaltningen och de helägda bolagen MKB och Malmö 

parkering ett mycket stort fastighetsbestånd och som har en stor energianvändning men som 

också omfattas av många andra miljöaspekter. Det är fastigheter och lokaler som berör och 

används av en stor del av malmöborna i deras dagliga liv och gärning. Malmö har höga 

miljöambitioner som manifesteras i stadens miljöprogram. Stadens fastigheter, lokaler och 

bostäder är en viktig arena och möjlighet för att arbeta mot en rad av Malmös miljömål.  

 

Denna rapport redovisar en förstudie som gjorts under hösten/vintern 2017/18 och som har 

fokuserats på energiaspekterna och särskilt möjligheterna att öka andelen solenergi i Malmö 

stads energianvändning och vad Malmö stad kan göra för att stimulera till ökad 

solenergiproduktion och -användning även för boende och verksamheter inom kommunen. Ett 

tänkbart mål för Malmö är att sikta mot 15 % solenergi för värme och el i det egna 

fastighetsbeståndet. Det är ett ambitiöst mål men som är möjligt att nå med smarta lösningar 

för minskad energianvändning, smart utnyttjande av solljuset för energiproduktion och smarta 

lagringsmöjligheter för att jämna ut skillnaderna mellan bästa tid för produktion och tiden då 

behoven är störst under dagen, veckan och månaden. 

 

Arbetet genomförts som en del i det regionala Vinnväxtprogrammet Urban Magma med syfte 

att utveckla en eller flera testbäddar för framtidens energiförsörjningssystem där solenergi 

kommer att bli en viktig del. Studien bekostas i huvudsak av medel från Malmö stad. 

 

Tiden för genomförande av förstudien har varit kort. Etablerade samarbeten med Sustainable 

Business Hub och Urban Magma, med energileverantören Eon och upphandlade ramavtal 

med teknikkonsulten ÅF har gjort det möjligt att genomföra projektet. Huvudförfattarna My 

Björk och David Wargert från ÅF och Jon Persson från Eon har gjort ett bra arbete inom den 

tillgängliga tiden tillsammans med projektledaren Jonas Persson från miljöförvaltningen. Vi 

har identifierat intressanta möjligheter som kan genomföras på kort och lång sikt och ge både 

miljömässiga och ekonomiska vinster för Malmö stad, dess invånare och verksamheter. 

 

 

Malmö 2018-04-26 

 

Per-Arne Nilsson 

Avdelningschef miljöförvaltningen 
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Sammanfattning 
Malmö stads mark, byggnader och lokaler är en strategisk resurs och en möjlighet både för att 

uppnå målen i Malmö stads miljöprogram och för att skapa god och sund arbetsmiljö för 

anställda och brukare av kommunala lokaler. Det finns förbättringar och förändring på en rad 

plan som rör hållbarhet som kan öka utnyttjandet, förbättra användningen och minska 

kostnaderna. I ansökan till Stadskontoret i augusti 2017 om medel till den förstudie som 

presenteras i denna rapport nämndes 

- solceller och energilagring som integreras i nya eller befintliga byggnader,  

- energieffektivisering av byggnaderna,  

- ny belysningsteknologi, 

- sunda material som ger bättre miljö,  

- delning och samutnyttjande som kan öka utnyttjandet av lokaler och funktioner och 

- grön teknologi för bättre inomhus- och utomhusmiljö. 

 

I rapporten har fokuserats på den första aspekten om ökad användning av solenergi som är en 

angelägen fråga där det är tydligt att Malmö stad kan minska sina kostnader på kort och lång 

sikt för fastigheter och lokaler. De andra aspekterna med energieffektivisering, belysning, 

sunda material, delning och samutnyttjande samt grön teknologi och naturbaserade lösningar 

erbjuder stora och intressanta möjligheter för att förbättra för miljön och malmöborna men vi 

får återkomma till dessa i senare arbeten. 

 

Malmö stad har ett mycket stort fastighetsbestånd som kommunen äger och förvaltar och 

således har full rådighet över. Tillika är det till största delen kommunala verksamheter som är 

hyresgäster i fastigheterna. Rapporten har ett starkt fokus på potentialen för ökat 

solenergiutnyttjande i kommunens fastigheter då det är ett enkelt och snabbt sätt för Malmö 

stad att gå före och visa hur solenergipotentialen kan utnyttjas bättre men också för att ge ett 

viktigt bidrag till att uppfylla Malmö stads miljöstrategi.  

 

Ökad produktion och användning av solel är en viktig förutsättning för att Malmö stads 

ambitiösa miljöprogram ska kunna realiseras. Möjligheterna är stora genom det fastighets-

innehav som Malmö stad och de egna bolagen MKB och P-Malmö har. Det finns även 

potential för solcellsanläggningar på marken inom de stora markarealer som Malmö stad äger. 

Genom att gå före och var ett gott exempel och arbeta aktivt med information kan Malmö stad 

påverka andra att skaffa solcellsanläggningar, investera i sådana eller att köpa solel. 

 

Priset på solceller och på montage av dem har sjunkit kraftigt de senaste tio åren. Solceller är, 

för anläggningar som uppfyller förutsättningar för subventionerna, lönsamma. Solelen är idag 

huvudsakligen bara möjlig att direktanvända och produktionen är störst mitt på dagen och på 

sommaren. Lagringstekniken behöver utvecklas. En begränsande faktor är att för en 

fastighetsägare som Malmö stad är det mest lönsamt att direktanvända solelen inom de egna 

fastigheterna. Skattereglerna missgynnar att ha en överproduktion som skickas ut på elnätet. 

 

De statliga reglerna och subventionerna för att stimulera till ökad solelanvändning gynnar 

mikroproducenter men missgynnar mellanstora tänkbara producenter som kommuner, 

landsting, stora bostads- och fastighetsbolag etc. Det är en viktig fråga att påverka 

departement och myndigheter för att minska de begränsningar som försämrar incitamenten för 

till exempel Malmö stad.  
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En omvärldsanalys visar att det finns en positiv hållning till solenergi och många intressanta 

initiativ. I en jämförelse med Tyskland är den svenska solenergiandelen synnerligen liten. De 

tyska regelsystemen har stimulerat olika typer av solcellsanläggningar och solel utgör nästan 

8 % av den tyska elanvändningen. 

 

Det finns olika affärsmodeller för hur solelanläggningar kan realiseras och drivas. Den 

vanligaste är att fastighetsägaren själv äger, betalar och nyttjar solcellsanläggningen. Men det 

finns aktörer på marknaden som också erbjuder att finansiera, montera och sköta 

solcellsanläggningen och elen går till fastighetsägaren. Andra modeller på kommande är 

solcellsparker där energibolag producerar solel och levererar till nätet och crowd funding där 

investeringsmedel tas fram genom små insatser från många och där även de som inte har en 

egen fastighet kan var med och initiera ökat solelutnyttjande. 

 

I förstudien har analyserats möjligheterna till solenergiförsörjning av tre av stadsfastigheters 

fastigheter (Stadsbiblioteket, Värnhemsskolan och Ishallen), ett av P-Malmös p-hus (i Hyllie) 

och en markförlagd anläggning (vid Yttre ringen vid Kronetorp). Studien av de fyra 

fastigheterna har utgått från den elanvändning som fastigheterna har på sommaren och 

solcellsanläggningarna har dimensionerats så att de inte ska ge någon överproduktion som 

skickas ut på elnätet.  

 

Det p-hus som analyserats är öppet med parkering på taket. Där blir återbetalningstiden för 

investeringen lång, 30 år om anläggningen får investeringsbidrag, då det är kostsamt att bygga 

ställningar som möjliggör parkering i kombination med solcellerna. För de tre andra 

fastigheterna är återbetalningstiden betydligt gynnsammare, mellan 10-12 år om 

investeringsbidrag beviljas. Beräkningarna är preliminära och det har inte gjorts någon 

noggrannare analys av förutsättningarna på varje byggnad. Resultaten visar ändå att det finns 

stor potential och god lönsamhet för solcellsanläggningarna på taken. 

 

För det markförlagda exemplet som studerats är det svårare att bedöma den ekonomiska 

lönsamheten. Vid Yttre ringen finns risker för vandalisering och stölder och här finns också 

problem med nedsmutsning främst vintertid från den snabba och omfattande trafiken. Den 

skisserade anläggningen är för stor för att kunna få fullt investeringsstöd. 

 

Malmö stad har stora möjligheter att medverka till att solelpotentialen utnyttjas bättre i 

Malmö. Förutom att investera i solcellsanläggningar inom ett antal av de egna fastigheterna 

kan de egna bolagen stimuleras att öka sina investeringar i solceller. För att stimulera 

allmänheten, företag och andra aktörer att investera i solceller och öka solelutnyttjandet kan 

Malmö stad arbeta med information och påverkan.  

 

Ett sätt att driva på utvecklingen är att göra Sege park till ett pilotområde och testbädd för att 

visa hur ett helt bostadsområde, inklusive kommunala och andra verksamheter, kan optimera 

solenergiutnyttjandet. Måna av de befintliga husen i Sege park, liksom många andra 

byggnader, har kulturhistoriska värden och det är särskilt intressant att se hur anläggningar för 

solenergi kan integreras i känsliga byggnader. En intressant möjlighet där är att göra det 

planerade p-huset till en hub i solenergisystemet som både används för produktion men 

framför allt för lagring genom elbilar och batterier. För att kunna visa upp ett sådant 

banbrytande exempel krävs förmodligen att det beviljas undantag från gällande regelverk i 

många avseenden.  En detaljerad förstudie behöver göras för att ge underlag till eventuella 

ansökningar om dispens. Förstudien bör inriktas på att visa potentialen utan de begränsningar 

som nuvarande regelsystem ger. 
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Sammanfattningsvis ges följande förslag till fortsatt verksamhet. 

 

1. För att uppnå det av Kommunfullmäktige antagna målet att år 2030 ska hela Malmö 

försörjas till 100% av förnybar energi föreslås som undermål att minst 15 % av den lokalt 

producerade el-energin ska komma från solenergi, motsvarande mål ska gälla för 

kommunens egna verksamheter. Bedömningen är att detta mål är ambitiöst men realistiskt 

och viktigt för att uppnå det uppsatta klimatmålet. Det bedöms också som ekonomiskt sunt 

och viktigt både för att säkerställa Malmös elförsörjning och för att lokal produktion av  

solel bedöms vara en långsiktigt lönsam investering. 

 

2. Gör Malmö till en föregångsstad för solenergi genom att stimulera innovation och 

utveckling och genom att etablera samverkan och partnerskap med viktiga aktörer. Ett 

långsiktigt och engagerat arbete för ”Solstad Malmö” kan generera både tillväxt, jobb och 

stor miljö och samhällsnytta. 

 

3. Gör en särskild satsning på att göra Parkeringshus till smarta energilager och noder för 

lagring och distribution av solenergi. I framtidens smarta och hållbara energisystem 

behövs sådana noder för att kunna optimera användningen av lokalt producerad energi 

från sol och vind. En del av lagringskapaciteten kan utgöras av parkerade elfordon och 

detta kan kompletteras med stationära batterilager. En möjlighet kan också vara att koppla 

dessa hubbar direkt till lokala användning för trygghet och resiliens till exempel belysning 

och/eller reservkraft vid strömavbrott. Flera samhälls- och miljönyttor skulle kunna 

kombineras och bidra till ekonomisk lönsamhet. 

 

4. Etablera lokala ”testbäddsområden ” för solenergi i Malmö som kan gå före och vissa 

tekniska, sociala och ekonomiska lösningar och modeller för integrering och utveckling av 

solenergi i den byggda miljön. Hyllie, SegePark och Sofielund / Augustenborg är exempel 

på sådana föregångsområden i Malmö. 

 

5. Gör en fördjupad kartläggning av möjligheter och hinder för att uppnå målet med 15% 

Solel i Malmö till 2030 och arbeta systematiskt för att undanröja hinder och utveckla 

möjligheter för att nå målet.  

 

6. Gör en fördjupad utredning om potentialer, möjligheter, hinder och ekonomi för en utökad 

satsning på solenergi i Malmö stads egna verksamheter. Denna utredning bör inte bara 

titta på dagens förutsättningar utan också bedöma framtida möjligheter. 

 

7. Gör en sammanställning på möjligheter att söka extern finansiering till utvecklingsprojekt 

för solenergi i Malmö. 

 

8. Gör en särskild satsning på pedagogik och lärande om solenergi i Malmö och världen. 
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Inledning 
Malmö stads mark, byggnader och lokaler är en strategisk resurs och en möjlighet både för att 

uppnå målen i Malmö stads miljöprogram och för att skapa god och sund arbetsmiljö för 

anställda och brukare av kommunala lokaler. Det finns förbättringar och förändring på en rad 

plan som rör hållbarhet som kan öka utnyttjandet, förbättra användningen och minska 

kostnaderna. I en ansökan till Stadskontoret1 om medel till den förstudie som presenteras i 

denna rapport nämndes 

- solceller och energilagring som integreras i nya eller befintliga byggnader,  

- energieffektivisering av byggnaderna,  

- ny belysningsteknologi, 

- sunda material som ger bättre miljö,  

- delning och samutnyttjande som kan öka utnyttjandet av lokaler och funktioner och 

- grön teknologi för bättre inomhus- och utomhusmiljö. 

 

I rapporten har fokuserats på den första aspekten om ökad användning av solenergi som är en 

angelägen fråga där det är tydligt att Malmö stad kan minska sina kostnader på kort och lång 

sikt för fastigheter och lokaler. De andra aspekterna med energieffektivisering, belysning, 

sunda material, delning och samutnyttjande samt grön teknologi och naturbaserade lösningar 

erbjuder stora och intressanta möjligheter för att förbättra för miljön och malmöborna men vi 

får återkomma till dessa i senare arbeten. 

 

Malmö stad har ett mycket stort fastighetsbestånd som kommunen äger och förvaltar och 

således har full rådighet över. Tillika är det till största delen kommunala verksamheter som är 

hyresgäster i fastigheterna. I rapporten har vi ett starkt fokus på potentialen för ökat 

solenergiutnyttjande i kommunens fastigheter för det är ett enkelt och snabbt sätt för Malmö 

stad att gå före och visa hur solenergipotentialen kan utnyttjas bättre men också för att ge ett 

viktigt bidrag till att uppfylla Malmö stads miljöstrategi.  

 

Solenergianläggningar på tak är ett sätt att samutnyttja marken och byggnaderna i städerna. 

Det är enda källan till energiproduktion som inte tar ny mark i anspråk. Det är också en teknik 

som lämpar sig för lokal energiproduktion och försörjning i olika skalor, allt från ett enskilt 

småhus till stora anläggningar som försörjer många fastigheter. 

 

Förutom att se till möjligheterna att producera el från solceller inom Malmö stads egna 

byggnader, tar vi i rapporten upp hur Malmö stad kan bidra till att andelen solel ökar för alla 

verksamheter och boende inom kommunen. 

 

Malmö stads miljöprogram och mål för andel solenergi 
Malmö har ett ambitiöst och radikalt miljöprogram. Parollen är ”Sveriges klimatsmartaste 

stad” och vad gäller energianvändningen i Malmö stads egen verksamhet är målet att hela den 

egna organisationen ska vara klimatneutral 2020. Det något ambitiösare och mera långsiktiga 

målet är att hela Malmö (all energianvändning för boende och verksamheter) ska försörjas till 

100 % med förnybar energi till 2030. 

 

                                                 
1 Denna rapport är en sammanställning av resultatet av en förstudie av hur klimatsmarta och hållbara byggnader 

och lokaler kan leda till framtida minskade kostnader för Malmö stad (uppdrag Stadskontoret STK-2017-371 till 

miljönämnden). Uppdraget har löpt under fyra månader 1/9 – 31/12 2017. 
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Det finns inga separata mål angivna för andelen solenergi av den totala delen förnybar energi. 

Idag är solenergiandelen i Malmö stads verksamhet 0,16 % och för hela Malmö står den för 

0,05 % av den totala energianvändningen. Om andelen solenergi fördubblas varje år kommer 

den egna verksamheten i Malmö stad att ha nått 15 % solenergi år 2023 och för hela Malmö 

år 2025. 

 

Stort fastighetsbestånd 
När uppdraget från stadskontoret om denna förstudie formulerades var huvudfokus på de 

fastigheter och lokaler som ägs och förvaltas av Malmö stad genom Serviceförvaltningens 

avdelning Stadsfastigheter, men det sades även att Malmös stads bolag skulle involveras. Det 

finns ett stort fastighetsbestånd som ägs och förvaltas av Malmö stads bolag MKB, men 

omfattning, lösningar och strategier för detta berörs inte i förstudien. Av de fastigheter som 

ägs och förvaltas av Malmö parkering är ett exempel med bland tillämpningarna nedan men 

uppgifter om fastighetsbeståndet som helhet redovisas inte i förstudien. Parkeringshusen kan 

vara särskilt intressanta för en framtida utbyggnad av solel både för att hysa solceller och för 

att bidra till lagring av elen. En del av de begränsningar som subventionerna ger avseende 

storlek på energiproduktionen etc avser juridiska personer. Det innebär att de byggnader som 

ägs av Malmö stad, till exempel de som förvaltas av Stadsfastigheter, omfattas av en juridisk 

person medan P-Malmös, MKBs och andra kommunala bolags fastigheter hör till andra 

juridiska personer. 

 

Möjligheter att påverka andra 
Förutom för det egna fastighetsbeståndet och markytorna har kommunen möjlighet till och 

ansvar för att inspirera och ge möjlighet för andra aktörer att minska sin miljöbelastning och i 

detta fall att initiera ett ökat utnyttjande av solenergi. Många av försättningarna och ramarna 

för ett ökat utnyttjande av solenergi sätts på nationell nivå men kommunen har rika 

möjligheter att bistå i arbetet med en övergång till ökat utnyttjande av solenergi. I 

föreliggande rapport har involverats Eon som är en av de centrala aktörer lokalt i Malmö som 

har intresse och möjlighet av att vara med och driva utvecklingen. 

 

Förutom Malmö stads fastigheter, flerbostadshusen och de enskilt ägda småhusen finns en 

stor potential i olika företags och andra verksamheters byggnader och tomter. Här finns ofta 

såväl stora elenergibehov som stora utrymmen som kan utnyttjas. Inom ramen för olika 

affärsmodeller kan företagen och verksamheterna inspireras att bidra till en ökad utbyggnad 

av solenergiutnyttjande. Det skapar goodwill och bättre ranking för företagen inom olika 

certifieringssystem. 

 

De nationella lagarna och reglerna inte är optimala för att understödja ett ökat lokalt 

utnyttjande av solenergi för medelstora och stora aktörer som inte är energiproducenter. Det 

är viktigt att Malmö stad bidrar till att påpeka dessa negativa begränsningar på nationell nivå 

till regering, myndigheter med flera och till att regelsystemen utvecklas. Regel- och 

skattesystemen är nu inriktade på att gynna mikroproducenter (oftast privatpersoner) av 

förnybar el medan större producenter som kommuner, större fastighetsägare, landsting, 

industrier och stora butikskedjor missgynnas. 

 

Ett sätt att skapa intresse för ökad användning av solel hos företag och privatpersoner i 

Malmö kommun är att stadens egna fastigheter förses med solenergianläggningar. Det finns 

stort nyhets- och symbolvärde i solceller och det är en energikälla som en klar majoritet är 

positiva till.  
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Detta arbetssätt tillämpas till exempel av den statliga utredningen Fossilfritt Sverige som har 

en solutmaning där företag, kommuner och andra organisationer kan anta utmaningen och 

lova att ha installerat solceller till 2020, se http://fossilfritt-

sverige.se/utmaningar/solutmaningen/. Malmö är en av de aktörer som deltar i utmaningen 

och som har utlovat att installera 1300 kW till 2020. MKB har också antagit utmaningen och 

åtagit sig att installera 210 kW. 

 

För privatpersoner med egna småhus är skatteregler och subventioner väl utvecklade för att 

göra det förmånligt och attraktivt att installera solpaneler. Malmö stad kan bidra till att öka 

intresset lokalt genom att vara aktiv i energirådgivning, bidra till att uppmärksamma 

möjligheterna i media med mera. Med de nya affärsmodeller som är under utveckling för till 

exempel crowd funding av solenergianläggningar, ökar möjligheterna även för privatpersoner 

och företag som inte har egna fastigheterna att kunna bidra till finansiering och ökat 

solenergiutnyttjande.  

 

Malmö är en testbädd för innovationer för ett hållbarare samhälle. Genom att driva 

pilotprojekt i såväl nyproduktion som i den befintliga staden kan tänkesätt och regelverk 

utmanas och utvecklas. Ett sådant är exploateringsområdet Sege park där det finns möjlighet 

att göra en samlad satsning på solel såväl för de olika bostadsfastigheterna som för 

parkeringshus och kommunala fastigheter. Ett sådant exempel ger uppmärksamhet och 

intresse i breda grupper. 

 

 

  

http://fossilfritt-sverige.se/utmaningar/solutmaningen/
http://fossilfritt-sverige.se/utmaningar/solutmaningen/
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Bakgrund och omvärldsanalys 
För Malmö stads bestånd av fastigheter och lokaler har sedan länge bedrivits ett omfattande 

arbete för att minska och effektivisera energianvändningen. I föreliggande förstudie har 

intresset riktats mot möjligheterna till att utnyttja fastigheterna som bas för 

solenergiproduktion. I arbetsmaterialet för revidering av Malmös översiktsplan framhålls att 

Malmö ska få en ökad försörjning av solenergi. I underlagsmaterialet finns en särskild del 

som visar vilka områden som föreslås för utnyttjande av solenergi, se Figur 1 nedan och Figur 

22 på sidan 50. 

 

Förstudien har haft ett särskilt fokus på möjligheterna att utöka användningen av solenergi 

och då framför allt genom lokal produktion inom Malmö stads fastigheter. Allt lokalt 

utnyttjande av solenergi ställer krav på att antingen kunna lagra solenergin från dag till natt 

men också över kortare eller längre tid från dag till dag eller till månad till månad; eller att 

andra energiförsörjningssystem finn som täcker behovet av tillskottsenergi. 

 

Stadsfastigheters fastigheter och lokaler 
Stadsfastigheters bestånd omfattar fastigheter med en total yta av 1 744 000 kvm BTA. Dessa 

fastigheter har en total takyta om cirka 480 000 kvm (BTA plan 1). Användningen av elenergi 

är 100 GWh varav ca 0,8 GWh produceras i egna solelanläggningar.  

 

P-Malmös fastigheter 
Omfattningen av fastigheterna och energianvändningen kommer att sammanställas i framtida 

utredningar. 

 

MKBs fastigheter 
MKB har ett bestånd av totalt 1 680 792 kvadratmeter bygg- och lokalarea. 

Energianvändningen uppgår årligen till 275 GWh varav 0,075 GWh är egenproducerad solel. 

 

Malmös övriga innehav av mark och byggnader 
Malmö stad är en mycket stor markägare såväl av gator, torg och parker inom 

detaljplanelagda områden och dels av obebyggd mark som reserv för framtida utbyggnad. 

Malmö stad är stadens i särklass största markägare och det ger stora möjligheter att hitta mark 

för energiproduktion och/eller energilagring. 

 

 
 
Figur 1. Utdrag ur arbetsmaterial för revidering av Malmös översiktsplan med föreslagna ytor för solenergiutnyttjande 

(orange skraffering). Planen pekar ut stora områden som till exempel räcker gott för att uppnå 15 % solelförsörjning i 

Malmö. Områden längs Inre och Yttre Ringvägen pekas också ut som lämpliga för solelanläggningar. Källa: 

http://kartor.malmo.se/rest/ol/2.1/?config=../configs-2.1/_test/config_op_aktualisering.js  

http://kartor.malmo.se/rest/ol/2.1/?config=../configs-2.1/_test/config_op_aktualisering.js
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I Malmö finns 17 121 941 m2 parkmark och 19 478 674 m2 gatumark enligt uppgifter från 

Gatukontoret. Dessa ytor ägs av Malmö stad och är tillsammans med kommunens egna 

fastigheter och den oexploaterade fastighetsmarken rödmarkerad på kartan i Figur 2. 

 

 
Figur 2. Malmö stad är den största markägaren inom Malmö kommun. Kommunens markinnehav i rött. (Källa: 

http://malmo.se/download/18.6fb145de1521ab79c0a17abc/1491301329033/%C3%84garkarta+2014-

01+t+OH+u+rubrik.pdf)  

 

Även fritidsförvaltningen har mark och byggnader som är intressanta att utnyttja. I anslutning 

till såväl inomhus- som utomhusbad och ishallar är energiproduktion intressant då baden och 

ishallarna är stora energianvändare. 

 

 
Nyhet från Öresundsbrokonsortiet, http://news.cision.com/se/oresundsbro-konsortiet/r/avtal-klart-for-bygge-av-

solcellspaneler-i-betalstationen,c2421933  

http://malmo.se/download/18.6fb145de1521ab79c0a17abc/1491301329033/%C3%84garkarta+2014-01+t+OH+u+rubrik.pdf
http://malmo.se/download/18.6fb145de1521ab79c0a17abc/1491301329033/%C3%84garkarta+2014-01+t+OH+u+rubrik.pdf
http://news.cision.com/se/oresundsbro-konsortiet/r/avtal-klart-for-bygge-av-solcellspaneler-i-betalstationen,c2421933
http://news.cision.com/se/oresundsbro-konsortiet/r/avtal-klart-for-bygge-av-solcellspaneler-i-betalstationen,c2421933
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Stor potential hos företag och verksamheter 
Företag och verksamheter har en stor potential för utbyggnad av solelanläggningar inom sina 

fastigheter, tomter och andra markutrymmen. Ökad användning av solel ger goodwill och 

möjlighet till exponering i media. I Malmö har till exempel Öresundsbrokonsortiets initiativ 

till solenergiutnyttjande vid betalstationen på Lernacken och tandvårdsprodukttillverkaren 

TePes solcellsanläggning gett uppmärksamhet i media. Malmö stad har möjlighet att bidra till 

denna typ av initiativ genom information och påtryckningar. Olika typer av affärsmodeller är 

möjliga där företaget inte behöver stå för investering och drift själva utan kan hitta samverkan 

med olika leverantörer av helhetslösningar. 

 

Omvärldsanalys 
I omvärldsanalysen tas först upp hur det nationella regelverket ser ut runt solcellsanläggningar 

och vilka utredningar etc som är pågående inom området. Sedan beskrivs ett antal rapporter 

och projekt som är i bräschen inom området. Frågan om solelpotentialen är aktuell på många 

håll och det har gjorts liknande studier som föreliggande arbete om Malmö stad. 

 

Pressinbjudan till tandvårdsföretaget Tepes invigning av sin solcellsanläggning. 

http://www.mynewsdesk.com/se/tepe/pressreleases/malmoes-stoersta-solcellsanlaeggning-invigs-paa-tepe-

2371282  

 

Malmös största solcellsanläggning invigs på TePe 

 
Malmös största solcellsanläggning är installerad på en av TePes produktionsbyggnader. 

 
På onsdag den 17 januari invigs den solcellsanläggning som TePe Munhygienprodukter AB, 
i samarbete med E.ON, installerat på taket till en av sina fabriksbyggnader i Fosieby 
Industriområde. Solcellsanläggningen är den största i Malmö och gör det möjligt att 
använda den energi som produceras på plats direkt i tillverkningen. Anläggningen invigs av 
Joel Eklund, vd på TePe, Peter Jonsson, chef för Hållbar Stadsutveckling på E.ON, och 
Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service. 
På en takyta om cirka 2 600 kvadratmeter har 955 solpaneler installerats med en beräknad 
produktion om cirka 220 000 kWh/år. 
– Vi vill vara drivande i en långsiktigt hållbar utveckling och är stolta över att inviga Malmös största 
solcellsanläggning. Under gynnsamma väderförhållanden kommer vi att kunna tillverka Sveriges 
mest sålda tandborste helt och hållet med hjälp av solenergi, säger Joel Eklund, vd på TePe. 
Installationen är gjord i samarbete med energiföretaget E.ON, som tillsammans med sina kunder 
driver omställningen mot ett hållbart samhälle. 
Investeringen i Malmös största solcellsanläggning välkomnas även av Malmö stad. 
– Malmö stads miljöprogram innehåller ambitiösa mål och ett av dem är att staden ska försörjas till 
hundra procent av förnybar energi 2030. För att nå dit måste både kommun och näringsliv hjälpas 
åt och satsningen på solenergi ser vi som ett positivt steg i det gemensamma arbetet med att göra 
Malmö till Sveriges klimatsmartaste stad, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för 
stadsbyggnad och service. 

http://www.mynewsdesk.com/se/tepe/pressreleases/malmoes-stoersta-solcellsanlaeggning-invigs-paa-tepe-2371282
http://www.mynewsdesk.com/se/tepe/pressreleases/malmoes-stoersta-solcellsanlaeggning-invigs-paa-tepe-2371282
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Statliga regler och skatter för solceller 
Ett av Sveriges energipolitiska mål är att ha en elproduktion år 2040 som till 100 procent 

baseras på förnybar energi. Regeringen ökat anslagen för att uppmuntra fler mikroproducenter 

av förnybar el. Nuvarande regler gynnar mikroproducenter (oftast privatpersoner) men gör det 

mindre lönsamt för producneter som kommer upp i större volymer som kommuner, 

bostadsföretag, landsting och industrier. En sådan negativ regel är att det utgår energiskatt 

även på den el som används i de egna byggnaderna när anläggningen överstiger 255 kW 

installerad effekt. Om man per juridisk person äger flera solcellsanläggningar som var och en 

har en installerad effekt på mindre än 255 kW, där anläggningarna tillsammans har en 

installerad effekt på minst 255 kW, utgår det 0,5 öre/kWh i energiskatt på egenanvänd solel. 

Energiskatt på den överskottsel som säljs betalas av slutanvändaren. 

 

Kortfattat om rådande solcellsförutsättningar 
Investering Investeringsbidrag 

Idag kan privatpersoner och företag söka statliga bidrag för att installera solceller. 
Under 2017 förslog regeringen att öka solcellsstödet för privatpersoner från 20 
procent till 30 procent, vilket har klubbats igenom och gäller beslut som tas från och 
med 1 januari 2018. 30 procent gäller även för företag. 

 

Bygglovskrav 
Solfångare på tak eller vägg påverkar byggnaders yttre utseende. Därför behövs än 
så länge bygglov inom detaljplanelagt område. Men det finns en proposition om 
ändring av Plan- och bygglagen så för att det inte ska krävas bygglov för att på en 
byggnad inom ett detaljplanelagt område montera solcellspaneler och solfångare som 
följer byggnadens form (Prop 2017/18:197). Solfångare på marken eller på 

bygglovsfri byggnad, till exempel friggebod, behöver inget bygglov.  
Kraven kan skilja sig från kommun till kommun. I Malmö stad är det viktigt att 
solcellerna kan integreras med fastighetens arkitektur, vara lämplig för omgivningen 
och vid större anläggningar ska räddningstjänsten konsulteras för att undvika att 
anläggningens placering äventyrar brandsäkerheten (Malmö stad 2014). 

  Elproduktion Elcertifikatsystem 
Idag används ett elcertifikatsystem som är ett marknadsbaserat stödsystem med 
syfte att öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Grundprincipen 
är att producenter av förnybar el får ett elcertifikat av staten för varje MWh som 
producerats. Elhandelsföretagen har samtidigt en så kallad kvotplikt att införskaffa en 
viss mängd elcertifikat i förhållande till sin försäljning och användning av el. Genom 
försäljningen av elcertifikat får producenterna en extra intäkt utöver intäkterna från 
elförsäljningen. På så vis ökar de förnybara energikällornas möjlighet att konkurrera 
med icke förnybara.  
Idag gäller elcertifikatssystemet till 2045 och systemet har utökats med ytterligare 
nya elcertifikat till 2030.  
Skattereduktion på el som matas ut till nätet 
Mikroproducenter med en säkring som inte överstiger 100 ampere är berättigade till 
skattereduktion på 60 öre per kWh för den överskottsel som matas in på nätet.  
Skattereduktionen är begränsad till max 18 000 kr per år. 

Försäljning av överskottsel 
Producenter som skickar in överskottsel på nätet kan även sälja denna till 
elnätsägare/elhandelsföretag. Oftast är ersättningen mellan 10 och 50 öre per kWh, 
men olika elnätsägare har olika villkor. Vid försäljning av el måste man 
momsregistrera sig och betala moms på 25 procent. Om den totala momspliktiga 
försäljningen är högst 30 000 kronor exklusive moms under ett beskattningsår är du 
befriad från moms. 

Energiskatt på överskottsel 
Idag måste varje byggnad ha en egen anslutningspunkt och elmätare. Endast 
elnätsbolaget har nätkoncession vilket innebär att den enskilda energiproducenten blir 
beskattad vid flytt av solel till annan byggnad eller fastighet via elnätet.  

Undantag från energiskatt för egenproducerad el 
Grundregeln i Sverige är att all el som används ska beskattas med energiskatt men 
egenproducerad el som inte matas ut på elnätet och framställs i anläggningar som är 
mindre än 255 kW är idag undantagen från energiskatt. Gränsen gäller per juridisk 
person och undantaget gäller inte om en juridisk person har flera anläggningar som 
sammanlagt innebär en effekt större än 255 kW. I det fallet får producenten istället 
en sänkning av energiskatt till 0,5 öre/kWh. För alla enskilda anläggningar över 255 
kW beskattas även egenproducerad el. 

Tabell 1. Rådande ekonomiska och bygglovmässiga förutsättningar för solceller. 
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Producenter som skickar in överskottsel på nätet kan sälja den till 

elnätsägare/elhandelsföretag. Priset är normalt mellan 10 och 50 öre per kWh, men olika 

elnätsägare har olika villkor. Vid försäljning av el måste man momsregistrera sig och betala 

moms på 25 procent. Om den totala momspliktiga försäljningen är högst 30 000 kronor 

exklusive moms under ett beskattningsår är det momsbefriat (Skatteverket, 2018). 

 

Både fysiska och juridiska personer kan söka statliga bidrag när de ska installera solceller. 

Solcellsstödet för privatpersoner har höjts från 20 procent till 30 procent från och med 1 

januari 2018 (Energimyndigheten, 2018) 

 

Idag används ett elcertifikatsystem som är ett marknadsbaserat stödsystem med syfte att öka 

produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Sedan den 1 januari 2012 har 

Sverige och Norge en gemensam elcertifikatmarknad. Grundprincipen är att producenter av 

förnybar el får ett elcertifikat av staten för varje MWh som producerats. Elhandelsföretagen 

har samtidigt en så kallad kvotplikt att införskaffa en viss mängd elcertifikat i förhållande till 

sin försäljning och användning av el. Genom försäljningen av elcertifikat får producenterna en 

extra intäkt utöver intäkterna från elförsäljningen. På så vis ökar de förnybara energikällornas 

möjlighet att konkurrera med icke förnybara. Idag gäller elcertifikatssystemet till år 2045 och 

systemet har utökats med ytterligare nya elcertifikat till år 2030 (Energimyndigheten, 2018). 

 

Med nuvarande regler kräver solfångare och solceller på tak eller vägg bygglov inom 

detaljplanelagt område. Solfångare på marken eller på bygglovsfri byggnad, till exempel 

friggebod, behöver inte bygglov.  

 

Energimyndighetens solelstrategi 2016 
Energimyndigheten har haft ett regeringsuppdrag att formulera en strategi för 

solelutbyggnaden i Sverige (Energimyndigheten, 2016). Där konstateras att  

”För att solel ska kunna bidra till uppnåendet av målet om 100 procent förnybar energi krävs 

det en ökad nivå på produktionen jämfört med dagens marginella bidrag. Baserat på detta 

kan med en varierad grad av ambition och teknisk utveckling en nivå för produktion av el från 

sol i energisystemet om 5 till 10 procent av elanvändningen anses vara realiserbar för 

Sverige år 2040, vilket motsvarar 7–14 TWh.” (sid 11) 

Energimyndigheten använder sig av ett par nedslagsår för att ge en bild av vad de förmodar 

kommer att bli utvecklingen och vad som krävs för att det ska bli så, se Figur 3. 

 

 
Figur 3. Energimyndighetens bild av utvecklingen fram till att Sverige har 5-10 % solel omkring 2040. 

Illustration hämtad ur Energimyndigheten, 2016. 
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Energimyndigheten har inte identifierat de problem som dagens regelverk ger för större 

organisationer som till exempel kommuner, landsting, bostads- och fastighetsbolag, i sin 

strategi utan de talar om att förenkla och förbättra för ”villaägare, bostadsrättsföreningar, 

lantbrukare och andra aktörer som kan sätta upp solceller på sina byggnader” (sid 19). För 

större aktörer så hänvisar Energimyndigheten till de fördelar som elcertifikatsystemet ger och 

tänker då främst på solelparker som drivs av organisationer som arbetar med 

energiproduktion.  Men inget om att förändra de regler som gör att organisationer med många 

byggnader till exempel snabbt slår i taket för energiskattefrihet, att överföring mellan olika 

byggnader via elnätet inte är ekonomiskt tillgänglig, egen ledningsdragning mellan 

byggnaderna inte är tillåten och att leverans av egenproducerad solel till 

verksamheter/hyresgäster i byggnaderna kräver koncession. 

 

Riksrevisionsverkets granskning 2017 
Riksrevisionsverket gjorde 2017 en granskning av det statliga stödet till solel 

(Riksrevisionsverket, 2017). En av de övergripande frågorna som studerats är om det samlade 

stödet till solel bidragit till Sveriges mål inom energi- och klimatpolitiken på ett 

samhällsekonomiskt effektivt sätt. Främst avser detta om stödet kostnadseffektivt bidrar till 

målet att Sverige ska ha en helt förnybar elproduktion till 2040. Verkets samlade bedömning 

är att det utifrån tillgängliga underlag samt riksrevisionens beräkningar inte är tydligt hur 

specifika stöd till solel kan motiveras. Deras bedömning är således att det, i varje fall i 

nuläget, finns andra förnybara elproduktionsmetoder som är kostnadseffektivare. De olika 

stödformerna redovisas i Tabell 2. 

 

 
Tabell 2  Riksrevisionsverkets sammanställning av typer av solelproducenter och vilka olika stödformer 

respektive grupp av producenter omfattas av (ur Riksrevisionsverket, 2017). 

Riksrevisionsverket använder en indelning i mikroproducenter, småskaliga producenter och 

storskaliga producenter utifrån installerad effekt på solelanläggningarna, se Tabell 3. Verket 

konstaterar att det sammanlagda stödet till mikroproducenter, alla aspekter inräknade, är cirka 

1 kr/kWh. Samtidigt konstaterar de att produktionskostnaderna är högre i små 

solcellsanläggningar än i stora. Produktionskostnaden per kWh är cirka 50 procent högre för 

en anläggning på ett villatak jämfört med en solcellspark (riksrevisionsverket, 2017, sid 7).  

 

Riksrevisionsverket identifierar inte de problem/orättvisor som är inbyggda i 

subventionssystemen avseende det de kallar småskaliga producenter. Till denna mellangrupp 
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räknar de till exempel kommunala fastighetsbolag men nämner inte något om andra i denna 

grupp som till exempel kommuner, landsting, industrier, butikskedjor etc, se Tabell 3.  

 

 
Tabell 3. Definition av olika typer av solelproducenter enligt Riksrevisionsverket (ur Riksrevisionsverket, 2017) 

För till exempel en kommun nås mycket snabbt taket på 255 kW installerad effekt. I 

exemplen som redovisas nedan är det rimligt att ha 255 kW installerad effekt bara på en 

fastighet som ishallen i Malmö. 

 

Lättnader i bygglovkrav för solceller 
Regeringen har lagt fram en proposition i riksdagen om ändring av Plan- och bygglagen 

Proposition 2017/18:197, så att det blir lättnader i bygglov för bland annat solceller. Där sägs 

att:  

Som ett led i regeringens arbete med att förenkla regelsystemet för bygglov, överlämna ett 

större ansvar till de enskilda fastighetsägarna och avlasta byggnadsnämnderna och 

rättsväsendet föreslår regeringen att fler åtgärder undantas från kravet på bygglov i plan- 

och bygglagen. Förslagen i denna proposition syftar också till att underlätta och påskynda 

omvandlingen till förnybar el. Ändringarna innebär att det inte ska krävas bygglov för att på 

en byggnad inom ett detaljplanelagt område montera solcellspaneler och solfångare som 

följer byggnadens form. Åtgärderna ska följa gällande detaljplan. Kommunen ska ha 

möjlighet att återinföra lovplikt i detaljplan. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 

augusti 2018. 

 

Formuleringen om bygglovsbefrielse för solcellspaneler och solfångare som följer 

byggnadens form innebär att det krävs bygglov om panelerna eller fångarna är vinklade för att 

få optimalt solutnyttjande så att de har en annan lutning än taket. lagförslaget är inte beslutat i 

riksdagen ännu. Flera remissinstanser har varit negativa (Arkitekten, 2018).  

 

BBR-krav och miljöcertifiering driver på 
En potentiellt drivande faktor för ökade solcellsinstallationer är hårdare energikrav i 

byggreglerna samt ett ökande intresse för miljöcertifieringar av byggnader. I BBR ställs 

energikrav på byggnaders specifika energianvändning, alltså den energi som går åt till att 

driva fastigheten (värme, tappvarmvatten, kyla, el till fläktar osv.). Installeras solceller på 

byggnader så kan den el som används direkt av byggnadens fastighetssystem tillgodogöras 

vid beräkning av den specifika energianvändningen vilket hjälper till med att uppnå kraven. 

Allteftersom att energikraven skärps i BBR så blir det allt vanligare att solceller installeras för 

att uppnå kraven.  

 

Det finns ett antal olika miljöcertifieringar för byggnader som blir alltmer populära. Dessa 

innefattar bl.a. Miljöbyggnad, Svanen och Breeam. Miljöcertifieringarna ställer i regel ännu 

hårdare krav på byggnadens energianvändning än vad som anges i BBR. Detta gör att 

användandet av solceller för att klara energikrav blir än mer aktuellt. Vidare så premieras ofta 
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användandet av solceller genom att t.ex. ge poäng, högre betyg eller hjälper till med krav på 

användandet av förnybar energi. Dessa aspekter kan tillsammans med de hårdare 

byggreglerna driva på installationen av solceller vid nybyggnation.  

  

Fossilfritt Sverige 
Enligt en rapport från Fossilfritt Sverige (Fossilfritt Sverige, 2017) är trenden att installation 

av solel ökar: ”Priset på solceller har fallit snabbt och lett till en kraftigt ökad efterfrågan på 

den svenska marknaden. Solceller efterfrågas nu allt mer av villaägare och 

bostadsrättsföreningar, företag och andra organisationer. Enligt uppgift från TT hade i mars 

2017 ungefär 10 000 villaägare skaffat solceller. För att möta den nya efterfrågan har 

energibolag utvecklat nya affärsmodeller, som till exempel kan innebära att avbetalningstiden 

kortas avsevärt eller att företag och privatpersoner kan hyra solceller. 

 

Den ökade efterfrågan är global och har gjort det möjligt att importera större mängder 

solceller till ett lägre pris. 2015 kostade en solcellsmodul cirka 8 kronor per watt eleffekt, 

medan priset tio år tidigare var 70 kronor, vilket motsvarar en prissänkning med 89 procent. 

Se Figur 4. Dessutom har det blivit betydligt billigare att installera solelsystem. Mellan år 

2010 och 2015 sjönk priset för att installera solceller på taket från 60 till 15 kronor per watt, 

en minskning på 75 procent. Se Figur 5. 

 

Bara under de senaste åren har produktionen av solel ökat kraftigt – från cirka 1 till 45 

gigawattimmar mellan 2012 och 2016. Om man dessutom lägger till den egenkonsumerade 

elen, som inte skickats ut på elnäten, ligger produktionen av solel redan på cirka 150 

gigawattimmar (enligt uppgift från Jan Lindahl på Energimyndigheten).” 

 

  
Figur 4. Prisutvecklingen för solcellsmoduler under åren 2004-2016 (hämtad från Lindahl, 2016). 

 

 
Figur 5. Prisutvecklingen för installation av solceller (SEK/Wp) under åren 2010-2016 (hämtad från Lindahl, 

2016). 
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Tyskland 
Även om Fossilfritt Sveriges rapport visar på en positiv trend för solel så ligger Sverige långt 

efter till exempel Tyskland. Sustainable Business Hub har nyligen på uppdrag av Malmö stad 

gjort en liten studie av solel i några tyska städer (Sillén, 2017). Den visade att Tyskland 2016 

hade 1,58 miljoner solcellsanläggningar med en installerad effekt på 41,3 GW medan Sverige 

vid samma tidpunkt hade 0,2 GW2. Den tyska solelproduktionen var (2015) 38 TWh medan 

den svenska var 0,1 TWh. Solel motsvarar nästan 8 % av den totala tyska elanvändningen. 

 

En faktor som enligt rapporten drivit på utvecklingen i Tyskland är den höga ersättningen för 

leverans till nätet från små solelanläggningar. I oktober 2017 var den ungefär 1,15 SEK/kWh.  

 

I Tyskland har man en ”Solarbundesliga” där installerad effekt och producerad solelenergi 

jämförs. För städer i Malmös storlek (>100 000 invånare) leder Kaiserlauten som har 404 

watt/invånare. Om Malmö skulle ha lika stor installerad effekt solel per invånare skulle det 

motsvara en elproduktion på 133 GWh vilket är ungefär 5 % av den totala 

elenergianvändningen i hela Malmö kommun (2 426 GWh år 2015).  

 

Stockholms stad 
Stockholm gjorde 2013 en samlad översyn över potentialen för förnybar energi i stadens egna 

fastigheter (Stockholms stad, 2013). Den visade att småskalig vindkraft inte var något 

alternativ då vindhastigheterna är för låga inne i städerna och produktionskostnaderna för 

höga. Däremot för solel var lönsamheten god medan den för solvärme var betydligt sämre. 

Problemet med solvärmen är att den är en ersättning för fjärrvärme och på sommaren när 

solvärmeproduktionen är hög är fjärrvärmepriset lågt så lönsamheten blir för dålig. 

 

I rapporten från 2013 inventerades alla tak på fastigheter som ägs av Stockholms stad men 

möjligheten att installera solenergianläggningar på marken har inte beaktats. Det upprättades 

en solelkarta med en beräkning av instrålande solenergi. Tak med instrålad solenergi >950 

kWh/m2, år togs med i beräkningen och där den potentiellt användbara ytan för solceller var 

>200 m2. Den teoretiska potentiella produktionen av solel blev 243 GWh/år vilket var drygt 

en tredjedel av den elenergi som Stockholms stad använde per år vilket var cirka 660 GWh, se 

Tabell 4. 

 

För solfångare var motsvarande potential 810 GWh/år vilket motsvarade drygt hälften av den 

fjärrvärme som Stockholms stad köpte varje år, som var cirka 1 500 GWh.  

 

                                                 
2 Fossilfritt Sverige anger i sin rapport att det är 45 GWh solel som produceras i Sverige medan Silléns rapport 

anger 97 GWh. Det är oklart varför siffrorna är olika. 
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Tabell 4. Summering av solenergipotentialen för Stockholms stads byggnader med mer än 200 m2 takyta 

(Stockholms stad, 2013, sid 10) 

 

Kalkylkostnaden för produktion av solel år 2013 var enligt Stockholms stads beräkningar 1,06 

kr/kWh fast kostnad för 30 år vid 5 % kalkylränta utan avdrag för eventuellt statligt 

investeringsstöd. Det jämfördes med 0,93 kr/kWh som då var Stockholms stads pris för Bra 

Miljöval-märkt el plus 0,08 kr/kWh i nätavgift. 

 

Rekommendationen i rapporten från 2013 var att dimensionera solcellsanläggningarna efter 

energianvändningen i respektive fastighet sommartid, när solelproduktionen är som högst, så 

att inget överskott uppstår. Dåvarande regler försvårade överföring av el till andra fastigheter. 

Vid försäljning av överskottsproduktion till elnätet så belastades hela produktionen, även den 

som användes i den egna fastigheten, med energiskatt. Den skattereduktion som infördes för 

att kompensera för detta problem betalades med högst 12 000 kr/år för leverans av 20 000 

kWh per år till energibolaget per juridisk person (det vill säga hela Stockholms stad) och inte 

per fastighet. Av rapporten framgår inte hur stor del av den årliga elenergianvändningen i 

Stockholms stads fastigheter som kan täckas via solel om dimensioneringen görs efter 

elenergianvändningen sommartid i respektive fastighet. 

 

Solcellsuthyrning som affärsmodell 
Enligt en artikel i november 2017 i Ny Teknik (Ny Teknik, 2017) har intresset ökat för att 

låna ut sitt tak till solceller. Idén med att ha solceller på taket utan att behöva sköta installation 

och underhåll lockar allt fler företag och privatpersoner. Elektriciteten nyttjas sedan av 

fastigheten och överskottsel säljs till uthyraren. Affärsmodellen är redan väletablerad i USA 

och en av orsakerna till den snabba utbyggnaden av solel där. Modellen bygger på enkelhet 

och minskade energikostnader för kunden. 

Det kommunala bolaget Umeå Energi var en av de första i Norden att erbjuda hyrlösning för 

solceller (Umeå Energi, 2017). De erbjuder sina kunder att via dem köpa eller hyra 

solcellsanläggningar. Erbjudandet gäller för både privatpersoner och företag. I hyrkostnaden 

ingår drift och underhåll av solcellerna.  

Elbolaget Bixias tjänst Solklart innebär att deras företagskunder kan skaffa en helhetslösning 

för solceller (Bixia, 2018). Företagskunden lånar ut taket på sin fastighet till Bixia, som 
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tillsammans med en leverantör sköter hela processen, allt från finansiering och installation till 

drift och förvaltning. En stark motivation till konceptet är att den som lånar ut sitt tak endast 

förbinder sig till att köpa den producerade solelen, och slipper därmed de höga 

investeringskostnaderna. Motsvarande tjänst erbjuds av andra energibolag som till exempel 

Eon. 

 

Sol i Väst 
Bostadsföretag, kommuner och några företag huvudsakligen i Västra Götalandsregionen har 

gått samman i nätverket Sol i Väst som är öppet för offentliga aktörer (Sol i Väst, 2018). 

Detta projekt är en fortsättning på ett par tidigare genomförda initiativ på solenergiområdet i 

regionen. Med start år 2016 ska projektet pågå i tre år. Målet är att bygga ut solelproduktionen 

i Västra Götaland. På lång sikt ska erfarenheter spridas och intresset ökas för solel. Nätverket 

och dess projekt ska bidra till Västra Götalandsregionens mål på 50% minskning av köpt 

energi till 2030 i egna lokaler jämfört med 1995 samt målet att Västra Götalandsregionen ska 

vara oberoende av fossil energi och bränsle till 2020 genom att minska koldioxidutsläppen 

med 80 procent från år 2006.  

 

Solcellsutbyggnaden är en viktig byggsten. En utredning har påbörjats för regionens egna 

fastigheter och som beräknas presenteras under år 2018. Den visar potentialen för egen 

solenergiproduktion på de större sjukhusen i regionen. I detta skede konstateras att det i 

nuläget och inom den närmaste framtiden finns total potential för en toppeffekt på cirka 17,6 

MWp och årlig energiproduktion på cirka 13,6 GWh för nya anläggningar.  

 

Sammanfattningsvis görs bedömningen att det finns stor potential för solenergi inom 

Västfastigheters byggnadsbestånd på de undersökta sjukhusen. Totalt skulle omkring 10 % av 

den totala elanvändningen kunna produceras av solceller på de undersökta sjukhusen. 

 

Solceller på tidigare deponi ger solel i Halmstad 
För ett par år sedan uppmärksammades Halmstad kommun för sin satsning med att anlägga 

solceller på obrukbar deponimark (Hallandsposten, 2013). Solcellsanläggningen är en av 

Sveriges största med sina 2000 solcellspaneler på 250 Wp vardera. Den årliga produktionen 

ligger runt 450 MWh, vilket motsvarar hushållsel till ca 70 – 80 villor. 

– Kan inte vi som kommunalt bolag i samhällets tjänst satsa på det här, då kan ingen annan 

göra det heller, säger Anders Bredfell, kommunikationschef för Hem. 

 

Satsningen är inte ekonomiskt motiverad, utan syftar till att stärka andra värden. Framförallt 

ska satsningen erbjuda kommuninvånarna miljövänlig el samtidigt som det hjälper kommunen 

att marknadsföra sig som en ledande kommun inom solenergi. Satsningen har gett effekter, 

bland annat har privatpersoners intresse för solel ökat och fler solcellsprojekt är på gång inom 

kommunen. 

 

Telge energi och SIFO-undersökning av attityder till solel 
På begäran av Telge energi utfördes en uppdaterad Sifo-undersökning 2017 rörande 

svenskarnas inställning till solceller (Telge Energi/Sifo, 2017). Intresset för solceller är högt 

även i landets mörkaste delar och ju soligare del av landet man bor i, ju större intresse. 

Undersökningen visade att 74 % av svenskarna kan tänka sig solceller på sina egna villor och 

balkonger. Inställningen till solceller i stadskärnan framgår inte. Däremot är man på Lund 

kommuns elbolag Kraftringen positiva till solceller i stadskärnan och menar att solceller inom 

snar framtid kommer vara ett naturligt inslag i stadsbilden (Kraftringen, 2017). 
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Flerbostadshus 
Energiforsk har gett ut en rapport om Framtidens solel till hyresgäster (Jansson & Strandberg, 

2017) om möjligheterna till solel i flerbostadshus. Slutsatsen är att det med nuvarande skatte- 

och eldistributionsregler främst är bostadsrätts- och hyresrättsfastigheter där man sedan 

tidigare har gemensamt abonnemang (för vidare distribution till de boende) som är aktuella. 

Där debiterar fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen respektive lägenhet antingen enligt 

verklig förbrukning eller enligt en fast kostnad som är en del av hyran/månadsavgiften. 

Fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen kan då installera en solelanläggning som kan försörja 

den egna fastigheten direkt utan att distributionen går via det allmänna elnätet.  

 

I en annan rapport från Energiforsk om Solceller i flerbostadshus – hur hanteras överskottet 

på bästa sätt? begrundar författarna hur överskott av solel kan, och skulle kunna, hanteras 

(Larsson et al, 2017). Rapporten sammanfattar problemet med skillnaden i ekonomi mellan 

egen användning och leverans till elnätet enligt Figur 6. 

 
Figur 6. Värde av solelproduktion vid egen användning kontra leverans av överskott till elnätet (ur Larsson et al, 

2017). 

 

Rapportens rekommendationer är: 

 

”Hur kan frågan om produktion av överskottsel lösas?  

Projektet visar att de tre mest verkningsfulla åtgärderna som en fastighetsägare kan 

implementera är:  

• Teckna ett gruppabonnemang för hela byggnaden, inklusive lägenheterna, för att öka 

underlaget för egenanvänd solel.  

• Installera batterier som lagrar överskottet från dag till kväll och samtidigt gör det möjligt att 

kapa effekttoppar vid andra tidpunkter.  

• Använda överskottet för att via en värmepump producera värme/varmvatten.  

 

Genomslag på bred front  

För att solenergi ska slå igenom på bred front även i flerbostadshus föreslås följande 

ändringar i regelverk kring skattereduktion och nätkoncession:  

• Ändra gränsen för skattereduktion på 30 000 kWh/år från att gälla per juridisk person till att 

gälla per anslutningspunkt.  

• Tillåt skattereduktion för andelsägd solkraft.  

• Tillåt flytt av egenproducerad solel via det allmänna elnätet (från anläggningar <255 kW). 

• Möjliggör för intilliggande flerbostadshus att ha en gemensam anslutningspunkt till elnätet, 

genom att begära undantag för koncessionsplikt. 
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Använda solelen i närliggande byggnader  

Grundregeln är att varje byggnad ska ha en egen anslutningspunkt (och elmätare) och att det 

bara är det lokala elnätsbolaget som har nätkoncession, det vill säga rätten att bygga och 

använda starkströmsledningar mellan byggnader. Det betyder att det inte är möjligt att ha en 

gemensam anslutningspunkt för flera intilliggande flerbostadshus, annars skulle ju det kunna 

vara en lösning för den fastighet som producerar ett överskott av solel. Projektet föreslår att 

staten inför ett nytt undantag som gör det möjligt att bygga interna elnät mellan närliggande 

bostadshus.” 

 

Vad blir elpriset framöver? 
Eftersom att solceller är en så pass långsiktig investering så kommer ekonomin i 

solcellsanläggningen att påverkas av hur elpriset förändras på längre sikt. Det är naturligtvis 

svårt att göra säkra antaganden om hur elpriset ser ut om 10-20 år men det finns aspekter som 

pekar på ett högre elpris.  

 

Sett till de framtidsscenarier som tagits fram (se till exempel Energimyndighetens: ”Scenarier 

över Sveriges energisystem 2016”) så utgås ofta från att kärnkraftsproduktion kommer att 

minska och behöva ersättas av andra (klimatvänliga) produktionskällor. En avveckling av 

kärnkraften kan bidra till ökande elpriser då vårt elöverskott minskar och kräver nya 

investeringar i produktionskraft (och sannolikt elnät). Även utbyggnaden av vattenkraften har 

avtagit och troligen kommer inga storskaliga utbyggnader ske inom överskådlig tid heller, inte 

minst pga hårdare miljökrav.  

 

En bättre elinfrastruktur till andra länder kan konkurrensutsätta elmarknaden ytterligare. Med 

tanke på de generellt sett högre elpriser som finns i bl.a. Danmark och Tyskland så kan en 

sådan utveckling driva upp priserna även här i Sverige.  

 

Politiska styrmedel kan också påverka prisbilden, på nationell nivå så kan det t.ex. handla om 

elcertifikat och på europeisk nivå handel med utsläppsrätter. Detta kan troligtvis gynna 

solkraft på bekostnad av andra energikällor och skapa ytterligare ekonomiska incitament för 

solcellsinstallationer. 
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Några tänkbara affärsmodeller 
 

I takt med att marknaden för solceller utvecklas och blir större så börjar också utvecklingen av 

affärsmodeller så smått att ta fart. Som komplement till konventionella entreprenader så 

erbjuder marknaden idag olika upplägg innebärande att fastighetsägaren inte själv behöver 

investera i, eller ha driftansvaret för, solcellsanläggningen. Även solel från solparker, i form 

av energi eller effektandelar, börjar få fotfäste i takt med att produktionskostnaderna, för 

framförallt paneler, sjunkit under de senaste åren. 

 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av principerna för de olika affärsupplägg som går att 

jobba med. 

 

Egen investering i solcellsanläggning 
Detta upplägg innebär att fastighetsägaren upphandlar installation av en solcellsanläggning 

och själv investerar kapitalet. Flera installatörer/solcellsleverantörer erbjuder ett brett stöd 

genom hela processen; förstudie, projektledning, myndighetskontakter (investeringsbidrag, 

bygglov mm), hållbarhetsanalyser etc.  

 

Efter att anläggningen tagits i bruk tar fastighetsägaren själv ansvaret för drift och underhåll 

av, vanligtvis med installationsgarantier på mellan 5-12 år beroende på anläggningsdel. Själva 

solcellspanelen har vanligen en effektgaranti på hela 25 år 

  

Denna typ av upplägg lämpar sig väl för fastighetsägare med tillgång till kapital och som 

känner sig komfortabla med drift och underhåll samt långsiktiga garantier (produkt, 

paneleffekter och växelriktare) från installatör/leverantör. 

 

Lokal solcellsproduktion som tjänst 
En annan modell är att en solcellsleverantör bygger anläggningen på fastigheten och tar fullt 

ansvar för drift och alla anläggningsrelaterade risker under anläggningens hela livstid; 

produktionsnivåer, drifttillgänglighet, ekonomi, juridik etc. Fastighetsägaren köper enbart den 

producerade elen till ett avtalat pris under en, vanligtvis, lång kontraktstid. Utöver detta 

hanterar anläggningsägaren även myndighetsfrågor, elcertifikat, ursprungsgarantier etc. Ofta 

innebär denna typ av upplägg en möjlighet att köpa ut anläggningen från leverantören under 

avtalsperioden om man skulle så önska 

  

För företag och verksamheter kan denna modell vara särskilt intressant. För stora 

verksamheter som har såväl stora elenergibehov som stora utrymmen för solceller, kan det bli 

aktuellt att bygga anläggningar som är större än 255 kW som är förutsättningen för 

energiskattefrihet. Då kan lika gärna en större producent ta ansvaret för anläggningen och som 

har erfarenhet och infrastruktur för att ta hand om driften. 

 

Detta upplägg är en lågriskvariant för fastighetsägaren och möjliggör dessutom en 

solcellslösning oberoende av tillgång till kapital. Affärsupplägget kan dessutom vara lämpligt 

om man vill komplettera med ytterligare energi-/energieffektiviseringslösningar, exempelvis 

batterier, ladd till elbilar, värmepumpar, fastighetsintern energieffektivisering etc och vill att 

detta hanteras på ett bra sätt av en sammanhållande leverantör (inte minst på grund av att 

lösningarna samverkar med varandra). 
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Kund/Fastighetsägare Leverantör av solcellsanläggning 

• Köper el som produceras från 
solcellsanläggningen 

• Ansvarar vanligtvis för bibehållen 
solinstrålning (inte uppföra nya 
byggnader eller vegetation som kan 
påverka produktionen negativt) 
 

• Äger solcellsanläggningen 
• Betalar nyttjanderättsavgift för taket till 

kund/fastighetsägare 
• Säkerställer erforderliga 

försäkringsskydd för 
solcellsanläggningen 

• Söker investeringsbidrag 
• Säljer ”solel” till kund  
• Genomför projektering, installation, drift, 

mätning, underhåll och eventuella 
reinvesteringar 

• Hanterar elcertifikat och 
ursprungsgarantier 

• Hanterar alla frågeställningar rörande 
tillstånd, registreringar och löpande 
inspektioner  

 

Tabell 5. Uppdelning av ansvaret mellan köpare och leverantör av solcellsanläggning när solel tillhandahålls 

som en tjänst. 

 

 El från solparker 
Ett alternativt att över tiden säkerställa att en större andel av Malmö stads elbehov kommer 

från sol är att komplettera takinstallationer med att köpa el från lokala solparker. Fler och fler 

parker bedöms komma till i takt med att de ekonomiska förutsättningarna förbättrats. Som en 

konsekvens av att el från solparker inte är skattefri, samt dessutom inte innebär någon 

besparing vad gäller rörliga nätavgifter, så innebär det fortsatt att det krävs ett premium för 

solelen kontra att bara köpa el från Nordpool. 

 

El från solparker kan köpas antingen genom ett andelsägande eller genom så kallade ”PPA-

kontrakt”, innebärande att kunden köper en avtalad mängd solel på fastpris, vanligen under en 

period om upp till 20 år. 

 

Crowdfunding 

Det finns ett antal bolag som jobbar med så kallade ”crowd funding”-koncept med fokus på 

solceller. Crowd funding (sv: massfinansiering/gräsrotsfinansiering) ger mindre 

investerare/konsumenter/intresserade möjlighet att investera i solceller, även om man har 

mindre goda möjligheter att göra det på sin egen fastighet.  

 

Ett konkret exempel på ett lokalt bolag som satsar på crowd funding med fokus på sol är 

Unisol vars affärsidé går ut på att hyra tak och därefter bygga en solcellsanläggning som 

finansieras genom crowd funding. En fastighetsägare kan i detta fall få solel direkt från sitt 

tak och rent av ha sina egna kunder som investerare.  

 

Ett annat bolag som arbetar med crowd funding är Trine, vilka dock inte har ett Malmö-

orienterat fokus på samma sätt som Unisol. 
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Nya tekniska och praktiska möjligheter  
– fem case i Malmö 
 

För att presentera ett användbart material för fortsatt arbete med att uppnå Malmö stads 

solenergimål har fyra typfastigheter och en markyta analyserats utifrån deras solcellspotential. 

Syftet med analysen är att ge underlag för vidare utredning av förutsättningarna för att 

anlägga fler solceller i Malmö stad. 

 

Urval av typfastigheter och markyta har gjorts så att de kan användas som referens och spegla 

en variation av fastigheter och en hypotetiskt tänkbar markyta i Malmö stad. Tre av 

fastigheterna ägs av Malmö stad, en av P-Malmö och markytan av Trafikverket. 

 

Metod och kriterier 
Beräkningarna och illustrationerna av hur solelanläggningar skulle kunna se ut och vilket 

bidrag de kan ge har utformats för att vara illustrerande typexempel på hur solceller kan 

användas för att generera el som antingen kan användas direkt av fastigheten eller matas ut på 

elnätet.  

 

För att få en variation av typexempel har studerats fastigheter med olika förutsättningar. Vi 

har också studerat ett markområde där markbaserad solkraft kan vara aktuellt.  

 

För de utvalda byggnaderna och markområdet har en översiktlig utvärdering gjorts med hjälp 

av  

- satellitbilder,  

- byggnadernas energiprofil och  

- simuleringar.  

 

Hänsyn har tagits till  

- storlek på takytor där ventilationshuvar, skorstenar, uppbyggnader etc räknats bort,  

- väderstreck,  

- eventuell skuggning,  

- användning av producerad el direkt som fastighetsel i byggnaden,  

- installationskomplexitet och  

- säkerhet (risk för skadegörelse eller oavsiktliga skador). 

 

För simuleringar av solcellsproduktion så har programmet PV Sol använts.  

 

Vid analys av takytor har bedömningar gjorts av taklutning och byggnadshöjder samt höjder 

på omgivande träd och byggnader. Inga platsbesök har gjorts. Därmed finns vissa osäkerheter 

kring de exakta förhållandena. Noggrannheten bedöms dock tillräcklig för att användas som 

illustrerande typexempel på hur utnyttjande av en ökad andel solcellsel kan gestaltas i Malmö 

stad. I exemplen har inte heller takhållfastheten och bärigheten analyserats.  

 

Underlag i form av timvärden för de olika fastigheternas fastighetsel (det vill säga 

fastigheternas egen förbrukning för belysning, fläktar etc men inte förbrukning för 

verksamheten i fastigheten) har tillhandahållits av serviceförvaltningen i Malmö stad samt av 

P-Malmö. Det kan finnas vissa osäkerheter kring elmätarna och vilka delar av fastigheterna de 

täcker upp. Timvärden avser sommarmånaderna då det är då produktionen av solel är högst 
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och förbrukningen av fastighetsel lägst (detta för att se hur stor solelanvändning som kan vara 

aktuell utan att det blir överskott som leds ut på elnätet). Vid simulering av 

solcellsanläggningarna har jämförelser gjorts med energianvändning på sommaren för att se 

hur stor del av elen som kan täckas av solcellsproduktionen.  

 

För dimensionering av takanläggningarna har hänsyn tagits till byggnadernas egen 

förbrukning samt begränsningar av installerad effekt för att hålla anläggningen under 255 

kWp för att undvika energiskatteplikt.  

 

För exemplet på markbaserad solkraft som utvärderats finns ingen egen användning av el 

inom fastigheten utan all el får matas ut på elnätet.  Vid analysen av detta exempel har hänsyn 

tagits till framtida markanvändning, inkopplingspunkter, risk för skadegörelse med mera. 

 

I de framtagna exemplen har enkla lösningar eftersträvats med hjälp av beprövad 

kiselteknologi för solcellerna. Det finns också möjligheter att utveckla detta och analysera till 

exempel fasadintegrerade solcellslösningar, solceller integrerade i solavskärmningar osv. 

Även lösningar som till exempel innefattar tunnfilmssolceller eller andra teknologier kan 

utvärderas i kommande studier. 

 

Utgångspunkter för ekonomiska kalkyler 
Bedömning av kostnaderna för solcellsanläggningarna har gjorts genom erfarenhetsmässiga 

uppskattningar. Referensvärden finns även att hämta i bland annat publikationen National 

Survey Report of PV Power Applications in Sweden 2016 som Johan Lindahl har tagit fram 

(Lindahl, 2016).  

 

Utgångspunkten för de ekonomiska kalkylerna har varit de nu gällande bidragen och 

skattereglerna. Dessa summeras i Tabell 1 på sidan 14. 

 

En uppskattad investeringskostnad presenteras för varje typexemplen med och utan 

investeringsbidrag samt rak återbetalningstid. Investeringsbidraget är högst 30% av 

installationskostnaden upp till 37 000 kr/installerad kWp och kan sökas till och med 2019 

(Energimyndigheten, 2018). 

  

Med dagens regler är solel som kan användas direkt i byggnaden mer lönsam än solel som 

säljs ut på nätet. Detta beror inte minst på att inköpt el innehåller energiskatt som inte 

innefattas i den egenproducerade (så länge solcellsanläggningen är under 255 kWp) 

  

I exemplen har ett värde för el som kan användas direkt av byggnaden satts till 0,8 kr/kWh 

inklusive elcertifikat, elöverföringskostnad och så vidare samt att överskott kan säljas ut på 

nätet till 0,32 kr/kWh. Värdet av elcertifikat har satts till 0,08 kr/kWh (vilket ingår i priset 

0,32 kr/kWh).  

  

Vi har valt en enkel kalkylmodell. Det går att göra mer sofistikerade lönsamhetsbedömningar 

genom till exempel livscykelkostnadsanalyser (LCC) och liknande. Eftersom 

solcellsanläggningar har en så pass lång livslängd så kan kalkyler variera mycket beroende på 

bedömningen av framtida energipriser, ränteutvecklingen etc.  
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Fyra typfastigheter 
Till projektet har levererats data från Stadsfastigheter från sju typfastigheter som är exempel 

på de fastigheter med lokaler för kommunala verksamheter som förvaltas av Malmö stad. Av 

dessa har valts ut tre som analyserats. Därtill har ett parkeringshus valts ut av P-Malmö som 

är ett exempel på de parkeringshus som förvaltas av dem. För alla fastigheterna finns 

timvärden för elanvändningen under juni-augusti. 

 

De fyra är  

- Stadsbiblioteket 

- Värnhemsskolan 

- Ishallen 

- P-hus Arenagatan 

 

Stadsbiblioteket 
Stadsbiblioteket på Regementsgatan 3 bedriver utlåning av framförallt böcker och är en 

välbesökt plats för allmänheten. Verksamheten är öppen året om. Under sommaren används 

energi till fastighetsel framförallt för belysning, ventilation och komfortkyla. 

 

Fastigheten består av en äldre byggnad samt en nyare tillbyggnad. Mellan dessa finns en lägre 

byggnadsdel som binder ihop dem. Det är endast den nyare byggnaden som lämpar sig för 

solceller. Där finns stora platta takytor som inte skuggas av omgivande träd och byggnader. 

Den äldre byggnadsdelens takytor lämpar sig inte för solceller samtidigt som byggnaden har 

ett kulturellt värde som kan påverkas negativt av solceller.  

 

Analys  

I Figur 7 visas den takyta som lämpar sig bäst för solceller. Den takareal som markeringarna 

täcker upp är cirka 1400 m². I praktiken kommer en del av ytan att inte kunna användas på 

grund av takhuvar för fläktar och andra objekt som förhindrar solcellsmontering eller som kan 

generera skugga i den direkta omgivningen. Takytan anses vara relativt enkel att komma åt 

för installation och service av solceller varför installationskostnaden antas hamna 

förhållandevis lågt.  

 

 
Figur 7. Takyta som lämpar sig för solceller.  
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Figur 8 visar den yta som modellerats. Vid val av lutning av solcellerna har 20° använts då det 

ger ett bra utbyte mot infallande sol samt ger mindre skuggning till bakomvarande rad jämfört 

med brantare vinklar. Detta gör att fler rader med solcellsmoduler får plats på den begränsade 

ytan.   

 

 
 

Figur 8 Modell av stadsbiblioteket 

Med konfigurationen i Figur 8 fås en installerad solcellseffekt av 93 kWp. 

Solcellsanläggningen förväntas producera 88 MWh el per år.  

 

Den genererade solcellseffekten är lägre än fastighetens egna förbrukning. Det gör att samtlig 

producerad solcellsel kan förbrukas direkt av byggnaden och inte behöver matas ut på nätet. I 

Diagram 1 visas kurvor som jämför fastighetens energianvändning med solcellernas 

elproduktion. Att all el kan användas direkt av fastigheten är fördelaktigt ekonomiskt jämfört 

med om el säljs ut till elnätet.  

 

 
Diagram 1. Timvärden för Stadsbibliotekets energianvändning och solcellsproduktion. 
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I Tabell 6 sammanfattas data för Stadsbiblioteket.  

 
Stadsbiblioteket 

Takareal lämplig för solceller 1400 m2 

Installerad effekt för solceller  93 kWp 

Utbyte (kWh/kWp) 950 kWh/kWp 

Solelproduktion per år 88 000 kWh 

Fastighetens dimensionerande lägsta 
effektbehov på sommaren 

~150 kW 

Fastighetens energibehov per år 1 843 476 kWh 

Andel producerad solel som förbrukas av 
fastighet 

100%  

Andel av fastighetsel som solceller täcker upp 
på årsbasis 

5% 

Tabell 6. Sammanfattning av Malmö stadsbibliotek 

Ekonomi 

En takanläggning på denna typ av tak har en typisk kostnad på cirka 12 000-13 000 kr per 

installerad kW utan investeringsstöd. Med investeringsstöd så hamnar denna kostnad på cirka 

8 400-9 100 kr/kWp. Detta innefattar installation, växelriktare, solcellsmoduler, kabeldragning 

osv. Totalt uppskattas den modellerade solcellsanläggningen kosta cirka 1 150 000 kr utan 

investeringsstöd och cirka 800 000 kr med investeringsbidrag.  

 

Med de ekonomiska förutsättningar som angivits tidigare och med data från föregående 

avsnitt så resulterar detta i en rak återbetalningstid på cirka 16 år utan investeringsbidrag och 

cirka 11 år med investeringsbidrag. 

 

Då byggnaden har en hög baslast i förhållande till solcellsproduktionen så ses inga risker för 

överproduktion som behöver matas ut till elnätet. 

  

Risker 

Då solcellsanläggningen är placerad på höga platta tak så är risken för eventuell skadegörelse 

låg. Risken för oavsiktliga skador anses också låg då inga personer normalt sett vistas på 

taken.  

 

I detta exempel så har solcellsmodulerna installerats i enkla rader och med en vinkel på 20°, 

detta gör att de inte är alltför känsliga för vind. En ännu lägre vinkel hade dock minskat risken 

ytterligare. Det är viktigt att modulraderna förankras väl i taket.  

 

Diskussion om typfastighet 

Stadsbiblioteket är en mycket intressant fastighet för solceller inte minst på grund av de 

mjuka värden som det skapar. Att en byggnad som används av medborgarna får delar av sin el 

från egenproducerad solel har ett värde i sig.  

 

Utöver detta så lämpar sig denna typ av fastighet mycket väl då verksamhet finns även över 

sommarmånaderna. Det finns ett kylbehov för komfortkylan som väl stämmer överens med 

solelproduktionen. Denna typ av lokaler har typiskt sett ett stort ventilations- och 

belysningsbehov vilket ytterligare bidrar till en hög baslast.  

 

Andra fastigheter som liknar denna typfastighet kan till exempel vara muséer och mässhallar. 

Även vissa likheter finns med exemplet Ishallen.  



31 

 

 

Värnhemsskolan 
Värnhemsskolan på Kungsgatan 44 är en gymnasieskola i centrala Malmö med cirka 1300 

elever. Verksamheten är öppen året om med undantag för sommarmånaderna juni-augusti. 

Energikonsumtion till fastighetsel är framförallt från belysning och ventilation. Det finns inga 

laddbilsstolpar i anslutning till fastigheten. 

 

Värnhemsskolan är kulturhistoriskt intressant miljö och vid en bygglovprövning av en 

solcellsanläggning skulle särskilda krav ställas och en anläggning skulle kanske inte godtas. 

Denna aspekt tar vi inte hänsyn till här utan använder Värnhemsskolan som ett generellt 

exempel på hur stor en anläggning kan vara för att täcka en skolas lägsta elenergibehov och 

hur en sådan anläggning kan placeras på ett tak.  

 

Byggnaderna som fastigheten omfattar visas i Figur 9, där har också ytan som modellerats 

ritats ut. Den markerade ytan motsvarar cirka 1300 m² Det finns många olika tak på 

fastigheten där vissa lämpar sig bra för solceller medan andra är sämre. De norra byggnaderna 

kan anses ha sämre förutsättningar då de är svårare att komma åt och har fler uppstickande 

huvar och liknande som försämrar förutsättningarna. Det finns platta takytor i mitten av 

fastigheten som kan lämpa sig bra för solceller liksom den upphöjda ”entrébyggnaden”. Den 

sistnämnda har en svag taklutning åt norr men här vore det möjligt att montera solceller på en 

ställning med lutning åt motsatt håll.  

 

Analys 

Det som begränsar att en större area modellerats är främst på att en större solcellsanläggning 

kommer att generera en större effekt än vad byggnaden kan tillgodogöra sig. Baslasten för 

byggnaden ligger relativt stabil över året med en liten nedgång över sommaren. De stora 

skillnaderna i elförbrukning mellan sommarmånaderna jämfört med övriga året ligger främst 

under dagtid måndag-fredag. Solcellsanläggningen har dimensionerats för att inte överstiga 

den baslast som ligger under helgerna. I vissa fall kan baslasten tangeras men i princip all 

producerad solel kan tillgodogöras av byggnaden.  

 

Sett enbart till veckodagarna så skulle solcellanläggningen kunna byggas större då 

effektbehovet följer solelproduktion mycket väl, se Diagram 2. 

 

 

 
Figur 9. Värnhemsskolan, översikt 
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Figur 10. Värnhemsskolan, simulerad solcellsanläggning 

I Figur 10 visas modellen över Värnhemsskolan som använts för att simulera 

solelsproduktionen. Då inga större risker anses finnas för skuggning från omgivande 

byggnader så har byggnadshöjder och takvinklar i modellen endast uppskattats relativt de 

byggnadsdelar som finns i direkt anslutning till de modellerade takytorna. Det är främst den 

högre ”entrébyggnaden” i mitten som ger risk för skuggning.  

 

Monteringen av solcellerna följer takets lutning vilken har uppskattats till 15°. Till skillnad 

från när solceller installeras på ett platt tak så behövs därmed inget montagematerial för att 

vinkla upp solcellerna.   

 

Med konfigurationen i Figur 10 blir den installerade effekten 87 kWp. Moduler som skuggas 

av entrébyggnaden har tagits bort liksom moduler som hindras av takhuvar och ljusinsläpp. 

Solcellsanläggningen förväntas producera cirka 80 MWh el om året. 

 

I Diagram 2 ses Värnhemsskolans effektförbrukning samt den genererade solelen för perioden 

1/6-31/7. Solelsproduktionen överstiger inte fastighetens förbrukning under veckodagar men 

vissa helger så är den uppe och tangerar baslasten, men denna överproduktion är i det 

närmaste försumbar.  

 
Diagram 2. Timvärden för Värnhemsskolans energianvändning och solcellsproduktionen 
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I Tabell 7 sammanfattas data för Värnhemsskolan.  

 
Värnhemsskolan 

Takareal lämplig för solceller 1300 m2 

Installerad effekt för solceller  87 kWp 

Utbyte (kWh/kWp) 925 kWh/kWp 

Solelproduktion per år 80 400 kWh 

Fastighetens dimensionerande lägsta 
effektbehov på sommaren 

~82 kW 

Fastighetens energibehov per år 1 378 593 kWh 

Andel producerad solel som förbrukas av 
fastighet 

100 %  

Andel av fastighetsel som solceller täcker upp 
på årsbasis 

6% 

Tabell 7. Sammanfattning av Värnhemsskolan 

Ekonomi 

En takmonterad anläggning av denna storlek som kan monteras direkt mot taket kostar cirka 

10 000–11 000 kr per installerad kW utan investeringsbidrag. Räknat med investeringsbidrag 

så hamnar kostnaden på cirka 7000-7700 kr per kW.  

 

Totalt hamnar anläggningskostnaden på cirka 900 000 kr utan investeringsbidrag och cirka 

640 000 kr med investeringsbidrag. 

 

Detta resulterar i en rak återbetalningstid på 14 år utan investeringsstöd och 10 år med.  

 

Risker 

Risker för skadegörelse anses något högre än för exemplet med Stadsbiblioteket då 

solcellerna ligger längs ett lutande tak vilket gör dem mer exponerade för t.ex. stenkastning. 

Taket ligger dock högt upp och denna risk anses ringa.  

 

Eftersom solcellerna följer takets lutning så är riskerna för vindpåverkan liten.  

 

Diskussion om typfastighet 

I de flesta skolor ligger verksamheten nere under sommaren vilket gör att fastighetens 

energianvändning ofta minskar under den period då solcellerna producerar som mest el. 

Skolor brukar sällan ha komfortkyla som annars används mest när solcellernas producerar 

som bäst.  

 

Skolor kan ofta ha stora takytor där en solcellsanläggning passar. Viktigt att tänka på är att 

anpassa solcellsanläggningens storlek efter fastighetens baslast samt att utvärdera risker för 

skuggning från omkringliggande byggnader.  

 

Många skolor i Malmö har en hög byggnadshöjd vilket minskar risken för skuggning och 

andra ligger på avstånd från näraliggande byggnader vilket gör att det sannolikt går att hitta 

ett flertal skolor som skulle lämpa sig väl för solceller.  

 

Ishallen  
Malmö isstadion på Eric Perssons väg ligger på Stadionområdet i centrala Malmö. 

Verksamheten är öppen året om och nyttjas av allmänheten vid olika idrotts- och 

musikevenemang. Energikonsumtionen är framförallt från belysning, ventilation och andra 

fastighetssystem 



34 

 

 

Hallen invigdes år 1968 och rymmer drygt 1 000 åskådare på ståplats och 4 800 på sittplats. 

På arenan finns flera kiosker, souvenirshop och restaurang med VIP-lokaler. 

 

Intill ligger Baltiska hallen, en inomhushall med ett utseende som liknar isstadions. 

 

Ishallen har en stor takyta vars form är nästan skålformad (se Figur 11) där den norra halvan 

har en lutning åt söder och lämpar sig väl för en solcellsanläggning.  

 

Analys 

I Figur 11 ses ishallen ovanifrån med den lämpliga takytan markerad. Den utmarkerade 

takytan täcker upp cirka 2 500 m². Lutningen varierar på olika delar av takytan, mot mitten 

blir den mer platt medan lutningen upp mot den norra kanten ökar. Det finns också en 

välvning i motsatt riktning. I modellen har en genomsnittlig taklutning på 5° antagits.  

 

 
Figur 11. Ishallen, översikt 

Ishallen lämpar sig mycket väl för solceller med tanke på hur elanvändningen fördelar sig 

över dygnet. Under dagarna finns ett större effektuttag vilket stämmer överens med 

solelproduktionen. Här finns goda möjligheter att anpassa anläggningen för att täcka upp de 

toppar i effektförbrukning som fastigheten har under dagen. 

 

I detta exempel har solcellerna monterats i öst-västlig riktning där två solcellsmoduler lutar 

mot varandra med 10° lutningsvinkel. Denna typ av montering är bra då man vill maximera 

den installerbara solcellseffekten på en given yta. Öst-västligt montage kan även ge en 

jämnare solelsproduktion sett över dagen. Med tanke på att taket dessutom har en lutning mot 

söder (vilket framgår tydligare i Figur 12 där anläggningen visas rakt söderifrån) så ger detta 

goda förutsättningar. Anläggningen har dimensionerats för att inte överstiga byggnadens 

elanvändning. Den installerade effekten på 233 kWp ligger dock nära den gräns på 255 kW 

som diskuterats tidigare. 

 

I Figur 12 och Figur 13 visas modellen som använts i simuleringen. Figur 13 visar närmare 

det öst-västliga montaget.  
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Figur 12. Ishallen, simulerad solcellsanläggning 

 

 
Figur 13. Ishallen, öst-västligt montage av moduler 

Den totala installerade effekten i detta exempel blir 233 kWp och anläggningen förväntas 

producera cirka 220 MWh el om året.  

 

I Diagram 3 ses fastighetens elförbrukning samt solelproduktionen. Här ses tydligt hur 

fastighetens elbehov stiger kraftigt under dagarna vilket mycket väl följer solelproduktionen.  

 

En ytterligare aspekt av denna solcellsanläggning är att den skuggar en betydande del av det 

svarta taket som annars hade absorberat en stor mängd solvärme. Detta kan bidra till ett 

minskat kylbehov i byggnaden.  
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Diagram 3. Ishallen  

 

I Tabell 8 sammanfattas data för Typfastighet 3, Ishallen.  

 
Ishallen 

Takareal lämplig för solceller 2500 m2 

Installerad effekt för solceller  233 kWp 

Utbyte (kWh/kWp) 859 kWh/kWp 

Solelproduktion per år 200 000 kWh 

Fastighetens dimensionerande lägsta 
effektbehov på sommaren 

~130 kW 

Fastighetens energibehov per år 1 713 404 kWh 

Andel producerad solel som förbrukas av 
fastighet 

~100%  

Andel av fastighetsel som solceller täcker upp 
på årsbasis 

12% 

Tabell 8. Sammanfattning av Ishallen 

 

Ekonomi 

Kostnaden för montage på denna typ av tak liknar det för Stadsbiblioteket. Här kan dock 

skalfördelar ofta göra installationen något billigare så att man hamnar i det lägre prisspannet. 

Uppskattningsvis hamnar kostnaden på cirka 12 000 kr per installerad kW utan 

investeringsbidrag och 8 400 kr per kW med investeringsbidrag.  

 

Totalt så blir installationskostnaden cirka 2 800 000 kr utan investeringsbidrag och 2 000 000 

kr med investeringsbidrag. Detta resulterar i en rak återbetalningstid på cirka 17 år utan 

bidraget och 12 år med.  

  

Risker 

Detta tak är väl avskärmat från omgivningen och risker för skadegörelse eller oavsiktliga 

skador anses försumbara.  
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Vindexponeringen kan även den anses vara låg. Dels så skyddas taket av sidoväggar, 

byggnaden ligger mitt i staden och skyddas därmed av omgivande bebyggelse och de 

illustrerade solcellerna är monterade med låg vinkel.  

 

I denna förstudie så har ingen hänsyn tagits till takhållfasthet. I en eventuell projektering så 

bör detta kontrolleras.  

 

Diskussion kring typbyggnad 

Ishallen är ett intressant exempel på en byggnad som har en hög internlast och har en 

energikurva som stämmer väl överens med solelproduktionen. Dessutom med stora takytor 

och inga skuggande byggnader.  

 

Liknande byggnader kan finnas i form av till exempel idrottshallar. Det är dock inte ovanligt 

att idrottshallar har begränsad verksamhet under sommarmånaderna samt att de inte alltid har 

ett kylbehov. Gemensamt för de flesta idrottsanläggningar är dock att de ofta har ett stort 

ventilationsbehov. Återigen är det viktigt att anpassa solcellsanläggningen efter byggnadens 

behov och verksamhet.  

 

Större lokaler som har komfortkyla passar utmärkt för solceller. Här kan Stadsbiblioteket 

nämnas som ett liknande exempel. Byggnader som till exempel muséer, mässhallar osv. har 

på så vis stora likheter med denna typfastighet. En annan typ av byggnad som har likheter 

med denna är simhallar. Dessa har ofta en hög användning av fastighetsel och ofta stora 

takytor.  

 

P-hus Arenagatan 
Parkeringshuset på Arenagatan i Hyllie består av en byggnad med åtta våningar och ett 

garageplan. Elanvändningen kommer främst från ventilation, belysning, hissar samt de 24 

laddpunkter för elbilar som finns (i december 2017 installerades ytterligare 8 laddpunkter men 

energianvändning för dessa ingår inte i de timvärden som legat till grund för denna analys).  

 

Analys 

Parkeringshuset har en stor takyta där det finns möjlighet att installera solceller. Takplanet 

används till parkering vilket gör att monteringslösningar måste hittas som kan samexistera 

med bilparkeringen.  

 

De flesta omgivande byggnader har ungefär samma höjd som parkeringshuset och skuggar 

därmed inte, med undantag för byggnaden sydväst om parkeringshuset. En översikt ses i Figur 

14, den höga byggnaden ses längst ner till vänster (ej färdigbyggd i detta satellitfoto), samt i 

Figur 15 som visar modellen som använts till simuleringen. Exakta byggnadshöjder har inte 

varit kända vid modelleringstillfället utan uppskattningar har gjorts genom att analysera 

våningsplan (antal och uppskattad höjd). Med dessa uppskattningar är det framförallt de 

sydvästliga delarna av parkeringshuset som får viss skuggning. Vid en eventuell projektering 

bör noggrannare analyser göras av omgivande byggnadshöjder. Vid modellering av solceller 

har därför de nordöstliga delarna av taket valts i första hand.  

 

Då byggnaden har så pass många laddpunkter för elbilar så skapas en intressant lösning ur 

miljöperspektiv där elbilar kan laddas med lokalproducerad ren el. Eftersom parkeringshuset 

används mest dagtid följer energilasten solelproduktionen väl.  
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Figur 14. P-hus Arenagatan, översikt (sedd söderifrån) 

 

 

Figur 15. P-hus Arenagatan, simulerad modell 

 

Figur 16. P-hus Arenagatan, principskiss. 

Det finns flera olika lösningar att jobba med när det gäller parkeringshus, men det är viktigt 

att solcellerna samexisterar med bilarna på ett bra sätt. I detta exempel har valts en lösning 

med ett bärverk som monteras ovanför parkeringsplatserna där sedan solcellerna monteras. Då 

kan bilar obehindrat köra under solcellsmodulerna. Jämfört med andra lösningar är risken låg 
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för påkörning av stolpar och liknande. I Figur 16 visas en principskiss för hur bärverket kan 

byggas upp. Längs de röda linjerna placeras pelarna som håller upp bärverket. Dessa 

förankras i betongfundament som förslagsvis placeras längsgående de röda linjerna för att 

vara mindre känsliga för påkörning. Längs med de blå linjerna byggs de tvärgående balkarna 

och upphängningsanordningarna. Placeringen av de blå linjerna illustrerar endast riktningen 

och visar ej antal balkar eller liknande.  

 

Denna lösning kan göras både mindre eller större. Det finns möjlighet att utöka systemet så att 

det täcker upp i princip hela taket, eller om man vill förlänga konstruktion rätt över till andra 

sidan taket för att till exempel uppnå en visuellt mer enhetlig lösning.  

 

Den totala installerade effekten i detta exempel blir 91 kWp och anläggningen förväntas 

producera cirka 82 MWh el om året. Storleken har valts för att följa byggnadens 

energianvändning.  

 

I Diagram 4 visas timvärden för byggnadens elanvändning och för solelproduktionen. I den 

energianvändning som redovisas i Diagram 4 ingår 24 laddpunkter för elbilar. I december 

2017 har ytterligare 8 laddpunkter installerats vilket bör tas hänsyn till vid eventuell framtida 

projektering.  

 

I Diagram 4 ses tydligt att fastighetens elanvändning mycket väl följer solelproduktionen. 

Elanvändningen är dock lägre under helger samt att en nedgång ses under juli månad vilket 

sannolikt beror på att människor som normalt sett parkerar här har semester då.  

 

Solcellsanläggningen kan dimensioneras för att hamna strax under den lägsta lasten för att 

säkerställa att all el går direkt till fastigheten eller som i detta exempel där anläggningen 

anpassats för att inte överstiga effektuttaget under dagtid under de perioder av lägre 

energianvändning som ses under helger och i juli månad. Detta är en anpassning till nu 

gällande regler som ger ekonomiska nackdelar om en anläggning ger överskott i förhållande 

till vad som förbrukas i den byggnad där den är monterad. 

 

 

Diagram 4. P-hus Arenagatan 
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I Tabell 9 sammanfattas data för P-hus Arenagatan.  

 
P-hus Arenagatan 

Takareal lämplig för solceller 3000 m2 

Installerad effekt för solceller  91 kWp 

Utbyte (kWh/kWp) 908 kWh/kWp 

Solelproduktion per år 82 438 kWh 

Fastighetens dimensionerande lägsta 
effektbehov på sommaren 

~50 kW 

Fastighetens elbehov per år 700 493 kWh 

Andel producerad solel som förbrukas av 
fastighet 

~100%  

Andel av fastighetsel som solceller täcker upp 
på årsbasis 

12% 

Tabell 9. Sammanfattning av P-hus Arenagatan. 

Ekonomi 

Som redovisas ovan kräver denna typ av installation en mer komplex monteringslösning där 

pelare och upphängningar måste anpassas för att samexistera med bilar på ett bra sätt. Det ger 

en kostnad om cirka 30 000 kr per installerad kW utan investeringsbidrag och cirka 21 000 kr 

per kW med.  

 

Det ger en totalkostnad på cirka 2 700 000 kr utan bidrag och 1 900 000 kr med.  

Återbetalningstiden hamnar då runt 40 år utan bidrag och cirka 27 år med.  

 

Risker 

Risker för påkörning finns till viss del även om en denna lösning går att byggas så att riskerna 

blir små. För andra typer av monteringslösningar är denna risk större, se vidare diskussion 

nedan.  

 

En annan risk är vindpåverkan. När solceller placeras högt på tak och dessutom friliggande så 

är det viktigt att ta vinden i beaktande. Hyllie är dessutom ett område där det ofta blåser på 

grund av närheten till havet.  

 

Solcellerna är också mer lättåtkomliga vilket ökar risken för stöld. Stöldrisken ökar också 

genom att det är lätt att komma åt med transportfordon.  

 

Diskussion om fastighetstypen 

Runtom i Malmö finns en stor mängd P-hus. Antalet laddpunkter för elbilar ökar och 

förväntas göra så under lång tid framöver. Parkeringshus är väldigt intressanta för solceller. 

Att kunna ladda elbilar med lokalproducerad solel ger en intressant klimatnytta samtidigt som 

det kan hjälpa till att reducera effekttoppar som kommer av elbilsladdningen, åtminstone 

under sommarhalvåret.  

 

Som nämnts finns en viss komplexitet i de fall ställningar för solceller ska kombineras med 

parkeringsplatser. Det kan vara kostnadsdrivande och ge begränsningar för hur mycket 

solceller som går att installera. I de fall parkeringshus inte har takparkering blir det enklare. 

Då kan solcellerna placeras på ett liknande sätt som i de andra typexemplen med 

takmonterade solcellslösningar.  

 



41 

 

Andra möjligheter vid takparkering är carport-lösningar där solceller placeras ovanför de 

enskilda parkeringsplatserna (går även att kombinera med integrerade 

elbilladdningsmöjligheter). Här är det viktigt att tänka på placering av pelare och liknande för 

att minska risken för påkörning.  

 

Vid markparkering finns ytterligare lösningar som kan passa. Här är det enklare att förankra 

ställningar i marken och det går att bygga ställningar där solceller kan placeras över bilar utan 

att pelare behöver placeras i själva parkeringszonen. Se Figur 17 för exempel.  
 

 
Figur 17 Möjlig placering av solceller vid markparkering. 

Solceller som monteras ovanför parkeringsplatser skapar också skugga för bilar som står 

under vilket ger ett mervärde åt dem som nyttjar parkeringarna.  

 

Möjlighet till fasadmonterade solceller kan vara intressant i de parkeringshus som har 

förutsättningar för det. Det kan också ge intressanta utformningsmöjligheter för fasaderna och 

möjligheter att marknadsföra solcellssatsningar.  

 

Vid nybyggnation av parkeringshus kan man redan från början planera för solceller för att 

underlätta de ibland komplexa monteringslösningar som kan krävas. En annorlunda 

utformning av parkeringslayouten och liknande skulle i vissa fall kunna ge möjligheter till en 

smartare montering av solcellsmoduler eller minska risker för oavsiktlig påkörning med mera.  

 

Markanläggning 
Markbaserad solkraft kan vara en utmaning i tätbebyggda områden. Markytor konkurrerar 

ofta med annan markanvändning och med de uttalade mål som finns kring förtätning av 

staden så är det viktigt att tänka långsiktigt vid placering av markbaserad solkraft. Vidare så 

finns större risker för skuggning vid markplacering inne i städer.  

 

Det finns dock exempel på mark som inte kan eller av andra skäl inte kommer att exploateras 

i närtid och som inte har något större värde för alternativ användning. En solelanläggning är 

inte särskilt svår att flytta så mark som kan disponeras under 10-20 år kan vara attraktiv för 

lokalisering av solcellsanläggningar. 

 

Mark i väntan på exploatering 

Den ekonomiska avskrivningstiden för solcellsanläggningar varierar beroende på 

avkastningskraven. Den tekniska avskrivningstiden är lång, upp emot 30-40 år. Malmö stad 

äger mycket mark som kommer att användas för exploatering för bostäder och verksamheter i 
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framtiden. Denna mark finns med bland Malmös stads stora markinnehav som visas i Figur 2 

på sidan 12. Tiden som marken är disponibel för annan användning, som till exempel 

solcellsanläggningar, varierar stort och kan vara allt från några år till flera tiotals år.  

 

Det går inte att säkert veta när en exploatering genomförs så det finns en viss osäkerhet om 

hur länge marken kan disponeras. Med tanke på avskrivningstiden för solcellsanläggningar 

kan inte tiden vara för kort, bör var åtminstone tio år. Samtidigt är kostnaden för att flytta en 

solcellsanläggning inte så stor jämfört med att till exempel flytta en tillfällig byggnad. 

 

Allmän plats 

Malmö stad äger all mark för gator, torg och parker, det som kallas allmän plats och som 

avsatts som sådan i detaljplaner. Denna mark avsätts för att användas för olika typer av 

gemensamma funktioner för trafik, rekreation, lek, möten och så vidare men det finns stora 

ytor som är allmän plats och som är skyddszoner mot vägar och industriområden, bullervallar, 

överblivna snuttar och remsor etc. utan någon aktiv användning.  

 

Vilka ytor som skulle kunna vara aktuella får studeras särskilt. Sett från solcellernas sida så är 

där många krav på att inget skuggar, lutningar, möjlighet till inkoppling till elnätet, 

säkerhetsaspekter, möjlighet till tillsyn och service etc. som ska uppfyllas.  

 

Deponier 

Deponier för jordmassor eller avfall är en typ av mark som kan vara lämplig för 

solcellsanlägningar. Här finns mycket få alternativa användningsområden och marken 

kommer sannolikt inte att exploateras. Markbaserad solkraft kan helt enkelt placeras ovanpå 

sådan mark. I många fall kan deponimark vara känslig för åverkan men det finns lösningar. I 

vissa fall kan t.ex. ett lager med makadam placeras som en buffert mellan deponimarken och 

solcellsanläggningen. Med betongfundament kan då ställningar för solcellsmoduler placeras 

ovanpå utan att det penetrerar markytan. I andra fall kan marken vara känslig för alltför tunga 

installationer med betongfundament men där kan ibland möjligheter finnas att placera 

solcellerna på ställningar på ett sätt som inte skapar för stor tyngd på en liten yta.  

 

Vägar 

Längs med större vägar finns ofta ytor som inte kommer att exploateras och som har ett lågt 

alternativt värde. Ett exempel är vid yttre ringvägen i Malmö, se Figur 18. Speciellt goda är 

möjligheterna till markbaserad solkraft där det är vallar eller markskärningar som har en 

sluttande yta mot söder. Även passager med till exempel bullerplank kan användas för att 

montera solceller.  

 

 
 Figur 18. Yttre ringvägen 



43 

 

Solceller har en yta som är gjord för att ge så lite reflexer som möjligt för att maximera 

solupptaget och därmed verkningsgraden. Det gör också att risken för eventuell bländning för 

bilister inte är så stor. Däremot finns risker genom att solcellerna är lättåtkomliga och kan 

utsättas för skadegörelse i form av till exempel klotter, stenkastning eller stölder.  

 

Ett annat problem med solceller som placeras nära vägar är att det är en smutsig miljö. Bilar 

och långtradare rör upp mycket smuts som sedan kan fastna på solcellsmodulerna. Detta är ett 

stort problem framförallt under vintermånaderna. Detta kan medföra att solcellerna ger ett 

sämre energiutbyte över tid jämför med solceller som monteras på andra platser och leder till 

ökade skötselkostnader för rengöring. 

 

Solceller i nära anslutning till vägar kan vanligtvis inte försörja en fastighet med egen 

förbrukning. All el får istället mats ut på elnätet. Det minskar den ekonomiska nyttan i 

jämförelse med exemplen från typfastigheterna ovan där elen huvudsakligen kan utnyttjas 

direkt i byggnaden. Om det är större markytor/bullerplank som kan utnyttjas så kan 

anläggningen komma upp över 255 kW vilket innebär att energiskatt behöver betalas.  

 

En positiv aspekt av solcellsanläggningar som placeras nära större vägar är symbolvärdet, att 

den ger en tydlig signal till förbipasserande fordon om stadens miljö- och klimatambitioner. 

 

Markbaserad solkraft, Yttre ringvägen 
Längs med yttre ringvägen finns många platser som kan lämpa sig väl för solceller. Inte minst 

vid de bullervallar som ligger i söderläge. Här finns typiskt en lutning på uppskattningsvis 20-

30° vilket ger ett bra utbyte mot infallande sol. Här illustreras en lämplig yta valts ut för en 

sådan anläggning skulle kunna se ut.  

 

Området som tas upp i exemplet ses i Figur 19 och utgörs av den bullervall som finns mellan 

cykel- och gångbron och Katrinetorps trädgård vid avfarten söder om Lindängelund. Området 

ägs inte av Malmö stad utan av Svedab. Området används här endast som ett generellt 

exempel för beräkning av potentialen och inte som ett förslag till ett lämpligt område. 

Aspekter av drift, säkerhet, ansvar, stöldrisker etc. har inte bedömts utan får hanteras i de fall 

markbaserade anläggningar blir aktuella att genomföra. 

 

  
Figur 19. Bullervall där solceller kan vara lämpligt.  

I Figur 20 ses en 3D-bild över bullervallen från västlig riktning och i Figur 21 kan den 

modellerade anläggningen ses. Ett segment av den möjliga ytan har modellerats och 

potentialen har sedan skalats upp för att utnyttja hela det markerade området i Figur 19. 
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Figur 20. Bullervallen sedd från väst 

 
Figur 21. Modell över delyta för solcellsanläggning, sedd från öst. 

I modellen i Figur 21 har bullervallens lutning antagits till 25° och på den modellerade ytan 

går det i denna konfiguration att installera cirka 320 kWp vilket ger en produktion på cirka 

342 MWh per år.  

 

Hela den yta av bullervallen som visas i Figur 19 är cirka 10 000 m². Med utgångspunkt i den 

modellerade delytan så skulle cirka 1 300 kWp kunna installeras längs med bullervallen. Detta 

skulle då generera cirka 1 300 MWh om året.  

 

Längs med yttre ringvägen finns fler sträckor som skulle lämpa sig för solceller. Det finns 

också bullerplank som kan användas. Detta exempel illustrerar att det finns mark som kan 

användas för ett antal större anläggningar.  

 

I Tabell 10 sammanfattas data för Yttre ringvägen.  

 

Markbaserad solel, Yttre ringvägen 

Areal lämplig för solceller 10 000 m2 

Installerad effekt för solceller  1 300 kWp 

Utbyte (kWh/kWp) 1062 kWh/kWp 

Solelproduktion per år 1 300 000 kWh 
Tabell 10. Sammanfattning av Yttre Ringvägen (notera att modellen i Figur 21 endast motsvarar en del av den 

yta/resultat som presenteras i denna tabell). 
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Ekonomi 

Ekonomin för en anläggning av denna typ beror mycket på hur stor anläggningen kommer att 

vara. Exemplet illustrerar möjligheten längs en av många bullervallar. Kostnaderna beror på 

inkopplingsmöjligheter till nätet och andra omständigheter vilka kan variera stort mellan olika 

platser. Därför är det svårt att sätta en siffra på anläggningskostnad.  

 

För större markanläggningar på över 255 kWp måste energiskatt betalas. Dessutom så finns ett 

tak på 1,2 miljoner kronor för det investeringsstöd som finns till solceller. Till skillnad från 

takanläggningar där el kan ersätta köpt el så fås heller ingen besparing på vad gäller 

energiskatt, nät- och certifikatavgifter.  

 

Risker 

Denna markanläggning ligger mer tillgänglig än till exempel solelanläggningen vid 

Öresundsverket, som presenteras nedan, vilket ökar risken för till exempel skadegörelse. I just 

detta exempel ligger den inte i direkt anslutning till bostadsområden och liknande men i 

anslutning till ett blivande större park- och rekreationsområde. För dagen är det inte så mycket 

människor som rör sig här men det kommer att ändras i framtiden. En positiv begränsning av 

tillgängligheten är att områden runt motorvägar inte får beträdas av fotgängare.  

 

En annan risk är nedsmutsning, främst vintertid, från bilar och lastbilar.   

 

 

Sammanfattande analys 
I simuleringarna och beräkningarna i exemplen har utgångspunkten varit det nuvarande 

regelverket avseende skatter, subventioner av olika slag, koncessionsregler med mera. 

Sammanfattningsvis gynnar inte reglerna en mellanstor solelproducent som en kommun eller 

ett större bostadsföretag utan ger en rad försämrande begränsningar. 

 

Begränsningen att en anläggning inte får vara större än 255 kW för att slippa energiskatt kan 

innebära att tillgängliga ytor inte utnyttjas på bästa sätt. Istället för att fullt ut använda ett bra 

tak så kan denna begränsning leda till att det bara delytnyttjas. I slutändan leder detta till en 

systemmässig suboptimering. 
 

En annan begränsning är att investeringsstödet är högst 1,2 MSEK per solelanläggning. Det 

begränsar intresset för anläggningar i större skala vilket också begränsar tillväxttakten för sol 

precis som maxstorleken 225 kW för skattefrihet. 

 

En tredje försvårande begränsning är att solel inte utan skattekonsekvenser får föras över via 

det allmänna elnätet mellan byggnader som hör till samma fastighetsägare. En bra summering 

av förslag till förbättringar är de som redovisas i rapporten ”Solceller i flerbostadshus” 

(Larsson et al, 2017). De förbättringarna skulle kunna bidra till ökad tillväxt för solcellsel 

 

Flera olika perspektiv har beaktats vid analysen av de olika typfastigheterna och markytan. 

Perspektiven har framförallt varit ekonomi, energikurvor, risker, förutsättningar och 

eventuella behov av ytterligare beräkningar. 

 

Med dagens regelverk är det ekonomisk fördelaktigt att varje anläggning/fastighet kan 

förbruka den egenproducerade solelen även när elproduktionen är som störst på sommaren. 

Typfastigheterna Stadsbiblioteket, Värnhemsskolan och Ishallen har alla tre en för varje 

ögonblick större förbrukning än den solel som installerade solceller kan producera. 
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Stadsbiblioteket behöver fortfarande försörjas av ytterligare energitillförsel även när 

solelproduktionen är som störst om modellerad yta installeras, medan Värnhemsskolan och 

Ishallen kan bli självförsörjande genom solelen vissa tider.  

 

Installation av solceller på markytor ger möjlighet att producera stora mängder solel. Dock 

måste elen matas ut på nätet vilket medför skatteplikt. Oavsett den sämre ekonomin på grund 

av skattereglerna bidrar elen till en miljövänligare elproduktion för staden vilket kan, likt 

Halmstad kommun, vara ett motiv som är tyngre än det ekonomiska. 

 

Ur ett riskperspektiv finns en större risk för byggnader med lägre takhöjd att utsättas för 

skadegörelse. Värnhemsskolan bedöms vara den byggnad som har störst risk. Risken kan 

däremot förebyggas genom tydlig kommunikation av värdet och syftet med solcellerna till 

dem som nyttjar fastigheten. Dessutom kan installation av solceller på skolor bidra till ökad 

kunskap och förståelse för solceller och förnybar energi bland skoleleverna. 

För övriga fastigheter med högre byggnadshöjd finns andra risker, såsom ökad 

vindkänslighet. Solceller som monteras på höga höjder behöver kunna stå emot starkare 

vindar. 

 

Risker för skadegörelse har bedömts som små för den analyserade markytan, då den ligger 

avskilt från allmänna platser. 

 

Enligt de siffror som finns tillgängliga för Värnhemsskolan motsvarar den modellerade 

solelanläggningen fastighetens förbrukning på sommaren. Skolan kan således enkelt bli 

självförsörjande genom solel vissa tider på året. Dock behöver fastighetens timvärden 

analyseras ytterligare för att ge en mer exakt bedömning.  

 

Ishallen ett bra exempel på att produktion och förbrukning följer varandra väl. Där är behovet 

av el störst på sommaren, då solinstrålningen är som störst, och lägst på vintern då 

solinstrålningen är mindre.  

 

En förutsättning, som inte kunnat klaras ut inom ramen för denna förstudie, är de olika 

typfastigheternas tak och om de håller för de konstruktioner som simulerats. 

 

Solceller har högt symbolvärde för kommuninvånarna. Majoriteten av svenskarna är positivt 

inställda till solceller och enligt energibolaget Kraftringen kommer solceller inom snar 

framtid att vara ett naturligt inslag i stadsbilden. Stadsbiblioteket är ett bra exempel på en 

representativ fastighet att installera solceller på med tanke på dess centrala läge i Malmö och 

höga besökssiffror.  

 

För Malmö stad finns ett good will-värde i att satsa på solceller på de egna fastigheterna. Det 

visar drivkraft för att nå de nationella och kommunala målen för ökad produktion av 

solcellsel. Det ökar förtroendet hos privatpersoner och företag för Malmö stads ambitioner att 

arbeta för ökat utnyttjande av solenergin.  
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Vad ska göras nu – förslag till fortsatt arbete 
 

Möjligheter och hinder för solenergi i Malmö - Förslag till handlingsplan 
 
1) För att uppnå det av Kommunfullmäktige antagna målet att år 2030 ska hela Malmö 

försörjas till 100% av förnybar energi föreslås som undermål att minst 15 % av den lokalt 
producerade elenergin ska komma från solenergi, motsvarande mål ska gälla för 
kommunens egna verksamheter. Bedömningen är att detta mål är ambitiöst men realistiskt 
och viktigt för att uppnå det uppsatta klimatmålet.  

 

2) Att målet är realistiskt utgår från de i förstudien analyserade tillgängliga ytorna, potential i 
solinstrålning över Malmö kommun, vetenskapliga studier och goda exempel från t.ex. 
Tyska städer. Det bedöms också som ekonomiskt sunt och viktigt både för att säkerställa 
Malmös elförsörjning och för att lokal produktion av solel bedöms vara en långsiktigt lönsam 
investering. 

 

3) Gör Malmö till en föregångsstad för solenergi genom att stimulera innovation och utveckling 
och genom att etablera samverkan och partnerskap med viktiga aktörer. Ett långsiktigt och 
engagerat arbete för ”Solstad Malmö” kan generera både tillväxt, jobb och stor miljö och 
samhällsnytta. 

 

4) Gör en särskild satsning på att göra Parkeringshus till smarta energilager och noder för 
lagring och distribution av solenergi. I framtidens smarta och hållbara energisystem behövs 
sådana noder för att kunna optimera användningen av lokalt producerad energi från sol och 
vind. En del av lagringskapaciteten kan utgöras av parkerade elfordon och detta kan 
kompletteras med stationära batterilager. En möjlighet kan också vara att koppla dessa 
hubbar direkt till lokala användning för trygghet och resiliens t.ex. belysning och/eller 
reservkraft vid strömavbrott. Flera samhälls- och miljönyttor skulle kunna kombineras och 
bidra till ekonomisk lönsamhet. 

 

5) Etablera lokala ”testbäddsområden” för solenergi i Malmö som kan gå före och visa på 
tekniska, sociala och ekonomiska lösningar och modeller för integrering och utveckling av 
solenergi i den byggda miljön. Hyllie, SegePark och Sofielund / Augustenborg är exempel 
på sådana föregångsområden i Malmö. 

 

6) Verka för att kartlägga och testa nya typer av affärsmodeller kopplade till småskaliga och 
storskaliga solcellsanläggningar inom kommunen. 

 

7) Gör en fördjupad kartläggning av möjligheter och hinder för att uppnå målet med 15% Solel 
i Malmö till 2030 och arbeta systematiskt för att undanröja hinder och utveckla möjligheter 
för att nå målet.  

 

Exemplen ovan visar att det finns stor potential och god ekonomi i att bygga 

solcellsanläggningar på tak på en del av Malmö stads fastigheter. Möjligheterna att genomföra 

sådana projekt behöver aktiveras genom att skapa investeringsutrymme och uppdrag till 

serviceförvaltningen att genomföra ett antal projekt så snart som möjligt. 

Malmö stad bör också utveckla och bedöma möjligheterna att gå in i olika typer av större 

solcellsprojekt ungefär motsvarande de som har skisserats som markförlagda anläggningar 

ovan. Det kan vara inom ramen för olika affärsmodeller. 

 

Finansieringsmodellerna för mikroproducenter, det vill säga allmänheten i form av 

småhusägare, är mycket goda och Malmö stad bör inom ramen för energirådgivningen 

ytterligare stimulera utbyggnaden. Det är intressant med utmaningar och att få Malmö att 

placera sig väl i den svenska solcellsligan. 
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Företag och verksamheter är en annan viktig målgrupp för Malmö stads påverkansarbete. 

Företagen behöver uppmärksammas på de möjligheter som finns inom ramen för olika 

affärsmodeller att antingen själva eller i olika samverkansformer med större och mindre 

ansvar för investeringar och drift kunna öka solenergiutnyttjandet i verksamheten. 

 

För mer kreativ och innovativ utveckling av Malmö som solenergistad finns möjligheter att 

använda nutida format för innovationsarbete som offentlig-privat-innovation (OPI) och att 

utnyttja kontakterna, erfarenheter och resurserna hos Climate-KIC Nordic där Malmö stad är 

partner och som har kontor i Köpenhamn. Redan har ett antal intressanta innovationsprocesser 

drivits tillsammans med Climate-KIC och en utveckling inom solenergiområdet ligger väl i 

linje med deras verksamhet.  

 

I Malmö finns intressanta samarbetspartners för utveckling och innovation inom 

solenergiområdet som till exempel Sustainable business Hub och Vinnväxt-initiativet Urban 

Magma där många av medlemsföretagen är inom energiområdet. Malmö stad har också 

mycket goda kontakter med forskning och utveckling inom Lunds universitet och andra 

universitet och högskolor. 

 

Arbete med innovation kan drivas i olika former och Malmö har arbetat mycket med att öka 

stadens innovationskapacitet samtidigt som många intressanta modeller för innovationsarbete 

tillämpats i Malmö. Den Vinnova-stödda Innovationsarenan Malmö sydost och dess 

efterföljare Malmö innovationsarena med bidrag från Tillväxtverket är exempel på mer 

systematiska projekt med mål att öka stadens innovationskapacitet. Exempel på mer konkreta 

processer är innovationstävlingar som den Nordic Built Innovation-finansierade tävlingen om 

Sege park, Sharing for affordable and climate smart living. Det följande förslaget om Sege 

park som ett modellområde är en naturlig fortsatt utvecklingslinje i förhållande till andra 

pågående innovationsinitiativ. 

 

Sege park modellområde med undantag från regler och anpassning till värdefull miljö 

En näraliggande och intressant möjlighet är att göra det kommande exploateringsområdet 

Sege park till ett försöks- och modellområde för solenergiutnyttjande. Sege park ingår som ett 

av tillämpningsområdena i Malmö innovationsarena. Sege park är samtidigt ett av fem 

exempelområden i det Vinnova-finansierade nationella projektet Sharing Cities. En möjlighet 

som bör undersökas är att göra Sege park till en testbädd där det beviljas undantag från 

koncessionsregler och från begränsande skatteregler för att se hur en mer utvecklad modell för 

solenergiutnyttjande kan se ut där inte formella hinder minskar möjligheterna att utnyttja 

solel.  

 

Sege park erbjuder också möjlighet att både visa hur optimerat solenergiutnyttjande kan se ut 

för nybyggda hus och hur solenergianläggningar kan utformas så att de integreras i byggnader 

med kulturhistoriska värden. En stor del av den befintliga bebyggelsen i Sege park ska 

omvandlas till bostäder och verksamheter och samtidigt ska den kulturhistoriskt värdefulla 

miljön bevaras. Detta är en möjlighet som flera av Malmö stadsförvaltningar ser positivt på 

men som kräver samverkan och snabbt agerande så att initiativet kan inarbetas i tidplanen för 

utvecklingen av Sege park.  

 

En modell skulle kunna vara att utnyttja så stor yta som möjligt inom området för solenergi 

och att hantera denna gemensamt mellan fastighetsägarna, där Malmö stad är en som har 

ansvar för förskola och andra kommunala fastigheter. Det planerade parkeringshuset skulle 
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kunna användas som lager genom dels elbilar men också genom att ha batterilager där. En 

annan möjlighet är att utveckla likströmsanvändning av solelen för att minska förlusterna. 

 

För att klargöra förutsättningarna för ett sådant modellområde behöver det omgående göras en 

detaljerad och innovativ förstudie av hur en solcellssatsning i Sege park kan utformas. En 

sådan förstudie behöver visa vilka möjligheter som finns med nuvarande regelsystem och 

vilka nya möjligheter som skulle öppnas om det beviljas dispens från de nuvarande reglerna. 

 

Andra exempelområden 

Goda exempel och initiativ är viktiga att lyfta fram som till exempel Hyllie Solkvarter som är 

ett exploateringsprojekt där markanvisningen just pågår och där solenergilösningar ska 

utvecklas och användas i praktiken. Även inom BID Sofielund arbetas med att utveckla 

användning av solenergi men då genom utveckling av befintliga fastigheter och inte i 

anslutning till nyproduktion.  

 

Konkret kan lösningar som att upplåta stadens mark för energianläggningar och att göra 

tredimensionella fastighetsbildningar användas. Det finns också möjligheter genom servitut 

och andra fastighetsrättsliga regleringar att kunna utnyttja mark och byggnader för 

energiproduktion och -lagring. Redan på Bo01 avtalades om att Eon fick disponera plats på 

tak och fasader för sina energiproduktionsanläggningar. 

 

Affärsmodeller behöver utvecklas till exempel där Malmö stad tillsammans med intressenter 

och leverantörer inom energiområdet utvecklar nya smarta lösningar för energiproduktionen, 

staden upplåter mark och byggnader för produktionsanläggningar och lager och garanterar 

inköp av energin. 

 

Det finns en rad hinder för innovation och samverkan i befintliga regelverk och framför allt i 

befintliga inarbetade affärsmodeller och strukturer. I denna förstudie har det inte varit möjligt 

att kartlägga dessa i detalj men för det fortsatta utvecklingsarbetet är det en viktig fråga. 

 

15 procentmålet och Malmös översiktsplan 
Utifrån frågeställningen ”hur stor yta behövs för att uppnå 15% försörjningsgrad från solen?” 

har beräkningar gjorts för Malmö stad (Björk & Hartman, 2018). Fullständig uträkning finns 

som Bilaga 1. Beräkningen bygger på följande nyckelfaktorer: 15 % målet, solinstrålningen i 

Malmö räknat per km2, Malmös yta, möjlig solenergiproduktion på Malmös yta räknat utifrån 

15 % verkningsgrad (solceller), dagens solenergiproduktion i Malmö, yta som används för 

dagens solenergiproduktion och Malmö stads totala energianvändning. 

 

Reduktionsfaktorer såsom skuggning, snö, smuts, etc. är inte medräknat i resultatet. Den yta 

som beräknats utgår från optimala förutsättningar. Reduktionsfaktorer beräknas stå för 5-20 % 

förlust för olika typer av byggnader (Kamp, 2013). 

 

Idag producerar Malmö stad cirka 1,4 GWh energi från solen per år vilket kräver 0,01 % av 

Malmö stads yta (Miljöbarometern, 2016). Med dagens produktion står energianvändning från 

sol för 0,02 % av den totala energiproduktionen. 

 

För att uppnå 15 % försörjningsgrad från solen behöver Malmö stad producera 1 050 GWh 

per år. För att producera 1 050 GWh per år krävs en yta på 7 km2, vilket motsvarar 4,4 % av 

Malmö stads totala yta. 
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I Malmö stads översiktsplan finns områden utpekade för solcellsanläggning. Om solceller 

installeras på de utpekade områdena har beräkning gjorts för dess energiproduktion per år, se 

Diagram 5. 

 
Diagram 5. Potentiell solenergiproduktion från utvalda ytor i Malmö utifrån Malmö stads översiktsplan. 

Diagram 5 visar att för att uppnå 1 050 GWh så räcker det med de ytor i yttre Fosie som 

pekats ut i översiktsplanen för solenergiproduktion. Sammantaget skulle utnyttjande av de 

fyra utvalda platserna för solelproduktion ge 2 140 GWh vilket motsvarar 30 % av Malmös 

samlade elenergianvändning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 22. Arbetsmaterial för revidering av Malmös översiktsplan med föreslagna ytor för solenergiutnyttjande (orange 

skraffering). Planen pekar ut stora områden som bara delvis behöver utnyttjas för att uppnå 15 % solelförsörjning i Malmö. 

De fyra delområden som ingår i beräkningen i Diagram 5 är markerade med röd text. Källa: 

http://kartor.malmo.se/rest/ol/2.1/?config=../configs-2.1/_test/config_op_aktualisering.js  
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Bilaga 1. 
 

Uträkningar av andel yta som krävs för att nå 15 % målet (presenteras i Diagram 5). 

 

 
 

 

Siffra Enhet Frekvens Källa

Förslag på Malmö stad mål solenergiproduktion 

2030 (beslut av Miljöförvaltningen)

15 %

Solinstrålningen i Malmö räknat per km2 1000 GWh/km2 per år Malmö stad. 2008. Energistrategi 2008.

Malmös yta 158,40 km²

Möjlig solenergiproduktion Malmös yta 100 % 

verkningsgrad 158400 GWh

Möjlig solenergiproduktion Malmös yta 15 % 

verkningsgrad 23760 GWh

Malmö stad dagens solenergiproduktion 1,4 GWh per år Miljöbarometern, 2016

Procentandel av Malmö stads yta som används 

för att producera 1,4 GWh solenergi 0,006%

Yta som används för dagens solenergiproduktion 0,01 km²

Procentandel dagens 

solenergiproduktion/användning 0,02%

Malmö stads totala energianvändning 7000 GWh per år Malmö stad. 2017. Miljörapport.

Energianvändning från solenergi som krävs för 

att nå 15 % målet 1050 GWh per år

Procentandel av Malmö stads yta som krävs för 

att producera 1050 GWh solenergi

4,4%

Yta i km2 som krävs för att producera 1050 

GWh solenergi 7,0 km²


