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Branschen räknar med tillväxt trots halverat stöd 
Moderaterna och Kristdemokraterna 
anklagas för "miljöslakt" men beslutet att 
halvera stödet till solceller i budgeten 
kommer inte att släcka solenergiboomen. 

Det hävdar Svea Solar, som pekar ut flera 
skäl till varför den svenska solmarknaden 
blir fortsatt het även 2019. 

Solenergin har fått ett genom
brott i Sverige och har tack 
vare bland annat fallande pri
ser och höjt statligt stöd vuxit 
mycket kraftigt även under 
2018. Men nu har ett stort 
frågetecken och mörka moln 
dykt upp. I budgeten för 2019 
som M och KD fickgrönt ljus 
för i riksdagen ingår att det 
statliga stödet på 30 procent 
avinvesteringskostnaden för 
solceller ska halveras från 
nästa år. 

"Det är ett dåligt besked för 
tillväxten för solenergin och 
därmed för alla som vill se en 
så snabb omställning till ett 
förnybart och klimatvänligt 
energisystem som möjligt", 
säger Erik Martinson, vd för 
Svea Solar, som säljer och 
installerar solceller. 

I likhet med bland andra 
branschorganisationen 
Svensk Solenergi bedömer 
han att utbyggnadstakten 
bromsar in om inte en kom
mande regering ändrar till
baka villkoren. 

"Men vi är inte oroliga för 
att det kommer att slå sönder 
marknaden utan räknar 
tvärtom med fortsatt högre 
tillväxt jämfört med de flesta 
andra branscher. Ett bevis är 
att vi har sålt för tre gånger så 
mycket i december jämfört 
med samma månad förra 
året, trots att förslaget om 
sänkt stöd varit känt hela 
månaden",säger ErikMartin
son. 

Som Di berättat tidigare är 
Svea Solar en av de största vin
narna när solenergin har gått 
från nästintill obefintlig i Sve
riges elförsörjning till att bli 

KRITISK. Miljöpartiets 
språkrör lsabella Lövin har 
kallat M/KD-budgeten för 
"miljöslakt': 

en marknad som säljer för 
miljardbelopp. Bland kun
derna finns alltifrån villa
ägare till företag. 

"2018 blir ett rekordår både 
för oss och för branschen. För 
vår del ökar omsättningen 
med över 200 procent jänuört 
med 2017 och kommer att 
landa på över 220 miljoner 
kronor och även vinsten blir 
hygglig." 

Storaförändringar och ned
skärningar på klimat- och 
miljöområdet har utlöst hård 
kritik mot M/KD-budgeten. 
Miljöpartiets språkrör Isa
bellaLövinkallade budgeten 
för en "miljöslakt". 

M och KD har åsin sida till
bakavisat kritiken och bland 
annat hänvisat till ökat stöd 
till så kallade gröna näringar 
och till internationelltklimat
bistånd. Lars Hjälmered, 
Moderaternas energipolitiske 
talesperson, har samtidigt 

motiverat den kraftiga ned
skärningen av investerings
stödet till solcellerna med att 
alla energislag ska klara sig 
på egna meriter. 

Och enligt Svea Solar talar 
alltså mycket för att solcel
lerna kommer att fortsätta 
växa kraftigt. 

"Vår bedömning är att den 
svenskamarknaden kommer 
att gå från glödhet till het om 
stödet sänks. Anledningen är 
att investeringar i solceller· 
trots allt kommer attvara fort
satt attraktiva för kunderna", 
säger Erik Martinson. 

Han pekar ut flera skäl till 
attsolelen sannolikt kommer 
fortsättalockamångakunder. 

"Attelprisernaär historiskt 
höga i kombination med att 
priserna på solcellerna fort
sätter falla gör att exempelvis, 
en typiskvillaägarekanfå till
baka hela sina investering på 
cirka 100 000 kronor på runt 
tio-elva år. Då återstår fort
farande nästan 20 år av sol
panelernas livstid och som 
kan stå för runt 40-50 pro
cent av det årliga elbehovet", 
säger Erik Martinson. 

Ändrade EU-regler som vän
tas göra importerade solceller 
från Kina billigare försvenska 
konsumenter, kan också 
mildra effekten för konsu
menterna. 

"Ändringen gjordes i sep
tember och eftersom det är en 
tidsfördröjning innan pane
lerna från Kina som importe
rats under nya regelverket 
hinner hitkommerprissänk
ningarna troligen att börja slå 
igenom under första kvarta
let nästa år. Det är ju väldigt 
lägligt och kan då förhopp
ningsvis kompenseraför kan
ske hälften av det sänkta 
investeringsstödet", säger 
ErikMartinson. 
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LÄGRE STÖD. Det statliga investeringsstödet till solceller kommer att halveras nästa år. FOTO:TT 

Arets elpriser var de hö på åtta år 
2018 års elpriser var 40 
procent högre än i fjol och 
de högsta på åtta år, 
enligt ny statistik. Det 
mesta talar för att pris
höjningen är en trend som 
är här för att stanna. 

Årets medelpris för el beräk
nas hamna påcirka45 öre per 
kWh, vilket gör dettill 40 pro
centhögre än förra året, enligt 
elbolaget Bixias årsrapport. 

Den främsta orsaken till 
årets höga prisnivå är den 
höga marginalkostnaden för 
kolkraft, står det i rapporten. 

Enligt Arne Bergvik, chefs
analytiker på Jämtkraft, har 
marginalkostnaden under 
året ökat. En bidragande 
orsak är reformer av den 
europeiska utsläppsrätts
marknaden som har höjt 
utsläppspriserna. 

"Vi kan se en generellt ökad 
klimatoro som leder till flera 
politiska beslut om att fasa 
ut kolkraft. I Europa finns det 
inte lika mycket vattenkraft 
som i Norden, och därför är 
detkol-och gaskraftspriserna 
som sätter ribban för hur 

höga elpriserna blir", säger 
han. 

Däremot ska man komma 
ihåg att elpriserna kommer 
från väldigt låga nivåer, 
menar Arne Bergvik. Det 
genomsnittliga elpriset för 
2016 var cirka 27 öre per kWh 
och trots att priset på el har 
stigit markant kan det ses som 
fortsatt lågt. 

"Om vi ska nå klimatmålen 
måste kostnaden för att 
släppa ut koldioxid öka ännu 
mer. Frankrike har tagit 
beslut om att stänga ned all 
sin billiga kolkraft fram till 

FORTSATT HÖGT. Det 
mesta talar för att prisläget 
kommer att hålla i sig. 

2022 och fler liknande förslag 
väntas komma från både 
Nederländerna och 'Iyskland 
under nästa år. Då.blir det 
naturligt att elpriserna sti
ger." 

Årets ovanliga väder har 

även det satt sin prägel hos 
årets elpriser. Den varma och 
torra sommaren har bidragit 
till ett underskott i vatten
magasinen, vilket har gjort 
vattenkraften lidande. Sve
rige har också haft en lägre 
vindkraftsp:roduktion än ett 
"normalår", på grund av det 
generella högtrycket över 
Norden. 

Sverige har sedan 2012 ett 
gemensamt elcertifikat
system tillsammans med 
Norge. Elcertifikatet är ett 
marknadsbaserat stödsystem 

som ska öka produktionen av 
förnybar el på ett kostnads
effektivt sätt. På sikt kommer 
elcertifikatspriserna att 
minska för konsumenten, 
men det väntas inte påverka 
den generella prisökningen, 
menar Arne Bergvik. 

"Årets prisläge håller i sig. 
Elpriserna kommer att vara 
fortsatt höga kommande år 

. och med stor sannolikhet 
också stiga ytterligare." 
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