
Se över dina inköp och investeringar idag. Är de lönsamma jämfört med solceller? 

Jämför din bil med solceller! Vad kostar det a? äga en bil varje år om man betalar den kontant? 
h?ps://msverige.se/aega-bil/vad-kostar-det-a?-ha-bil/kalkyl/bilkalkyl/ 

Volvo V70 (diesel) från 2015 – 63 780 kronor per år! 

• Nypris: 181 000 

• Värdeminskning: 30 000 

• ReparaLoner och service: 6 000 

• Bränsle : 10 800 

• Ska? och besiktning: 1 920 

• Försäkring: 3 960 

• Däck: 1 500 

• Övrigt: 9 600 

TOTALT 63 780 kronor 



Renovering av badrum 2020  

För en husägare konkurreras solceller med andra investeringar som behöver göras hemma. Vad är 
kostnaden för en totalrenovering/byggnaLon av 10 kvadratmeter kaklat badrum med 
standardpla?or, dusch och badkar? Köpet finansieras med bolån. Badrummet har en livslängd på 15 
år.  

148 900 kr exklusive ROT-avdrag  

• Arbete: 65 400  

• Material: 50 000  

• Inredning: 33 500  

• Summa: 148 900  

Avgår ev. ROT: – 32 700  

Pris e^er ROT-avdrag: 
116 200 kronor 
Lånekostnader första 
året 50 års löpLd vilket 
ger 2% amortering per 
år Ränta 2,05%, utan 
ska?eredukLon  

Räntekostnad  2 382

Amortering 2 324 

Totala lånekostnader – 4 706 kr 



Vi utgår från aM diM hus är eM enplanshus med söderläge med 30 graders lutning och 
betongpannor på taket. Solcellsanläggningen kommer då aM ge ca 10 000 kWh i årlig elprodukTon 
med betydande intäkter och besparingar under hela sin livslängd på 30 år.  

• Nypris solcellsanläggning: 117 000 (nyckelfärdigt, inklusive moms, e6er solcellsbidrag 20%)  

• Underhåll: 500 (Byte av växelriktare en gång under livslängden, kostnad 15 000kr)  

• Bränsle: 0  

• Ska? och besiktning: 0  

• Försäkring: 0  

• Övrigt: 0  

Kostnad – 500 kronor om året  

Fördelen med en solcellsanläggning Tll skillnad från andra inköp och investeringar vi gör hemma är 
framförallt två saker + Det är inte eM underhållsbehov aM installera en solcellsanläggning + 
Solcellsanläggningen ger, förutom en 14% värdeökning vid försäljning även besparingar och 
intäkter under sin livslängd på 30 år.  

Låt oss nu L?a närmare på intäktssidan av en solcellsanläggning Besparing egenanvänd el  

Om du använder 30% av din egenproducerade el från solcellsanläggningen själv så slipper du betala 
följande elavgi^er för varje kWh el som du köper:  
Spotpris 40  
ElcerLfikat 5  
UrsprungsgaranLer 2  
Elöverföringsavgi^ 20  

Lånekostnader första året 
50 års löpLd vilket ger 2% 
amortering per år Ränta 
2,05%, utan 
ska?eredukLon  

• Räntekostnad        2 398 

• Amorteringar         2 340 

Totala lånekostnader – 4 738 

Totala kostnader – 5 238  



Energiska? 43,4 
Totalt: 110,4 öre/kWh  

Med en årlig elprodukTon på 10 000 * 30% = 3312 kronor i årlig besparing  

Försäljning översko?sel  
Spotpris+påslag: 65  
ElcerLfikat: 5  
UrsprungsgaranLer: 2  
Ska?eredukLon 60  
Nätny?a: 2   

Totalt: 134 öre/kWh  
 
Med en årlig försäljning på 10 000 * 70% = 9 380 kronor i intäkter 

Totala besparingar + intäkter = 9 380 + 3312= 12 962 kronor  

Slutsatsen vi tydligt kan dra är a? ni får en  

+ Förbä?rad privatekonomi med 7724 kronor per år om det finansieras med e? bolån  

+ En investering som betalar av sig själv  

+ E? hus som har få? en värdeökning med sänkta dri^kostnader  

+ Ökar i värde med i genomsni? 14% vid en försäljning  

+ En framLdssäker lösning som är kompaLbel med laddning av el-och hybridbilar  

För priset 117 000 kronor, nyckelfärdigt med 30 års garanT!


