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Apoteas vd: "Som företagare vill man vara stolt" 
Solceller på tak har blivit en allt vanligare mycket för att dölja förtjus- 65 procent jämfört med 2016, celler än mer självklart än för kostar cirka 600 000 kronor 

investering och i fjol rusade antalet före- ningen över att anläggningen enligt Statistiska centralby- andra företag, enligt UlfNäs- och ökar driftsnettot på 

tag som installerade anläggningar. 
är den största i sitt slag i Sve- rån. Enligt Energimyndighe- lund, teknikutvecklingschef omkring 45 000 kronor. Med 
rige. ten är det framför allt företag på Vasakronan. en yield (avkastningskrav, red 

"Jag tror inte att alla har insett att det är "Enligt energiberäkning- och organisationer som byg- "Så är det, det är tydligt att anm) på 5 procent ökar det 

lönsamt", säger Pär Svärdson, vd för nät- arnahadedeträcktmednågot ger anläggningar i den ska- det är en bra affär. Vi skulle fastighetsvärdet med 

apoteket Apotea som har byggt den 
mindre effekt för fastighetens Ian. bygga även utan det statliga 900 000 kronor. Det innebär 
årsbehov,rnen att ha Sveriges stödet", säger han. 300 000 kronor i ren vinst 

största takanläggningen i Sverige. åttonde största anläggning Prispress på solcellsmoduler Fastighets bolagets so direkt", konstaterar Ulf Näs-
låter helt enkelt inte lika bra och ett tydligare regelverk är anläggningar med en sam- lund. 

Redan från Nya Uppsala- vinklade panelerna som syns som attvara störst",säger han. den enkla förklaringen till rnanlagd effekt på omkring Men de ekonomiskaincita-
vägen kan man se dem, från vägen den verkliga ökningen, enligt Sara Grettve, 3 900 kW innebär cirka 3,5 menten är större än så. Solcel-
raderna av mörka solcells- anläggningen,diktmonterad Apotea må vara ensamt projektledare på Energirnyn- miljoner kronor per år i mins- ler ger också Vasakronan 
paneleröverApoteasnyinvigda mot taket, döljer sig: 5 560 sol- i sitt slag när det gäller stor- digheten. kade driftskostnader, eller högre poäng när bolaget cer-
lager i Morgongåva. cellsmoduler på en yta mot- lek, men bolaget är inte "Det är ju upp till var och ökat driftsnetto om man så tifierar sina fastigheter och 

"Dedär,deärmestförshow svarande 2,5 fotbollsplaner ensamtorn att bygga solcells- en att göra en kalkyl men vill. kan finansieras med gröna 
off. Det måste ju synas att det ger en produktionskapacitet anläggningar. Den sista april generellt, givet de stöd som obligationer. 
här är en solcellsanläggning", på 1,5 GWh, lika mycket som i år hade 4 993 företag bevil- finns och priserna, så finns det Eftersom solceller ökar "Intresset för hållbara 
säger vd:n Pär Svärdson när årsbehovet för 300 villor, eller jats det statliga stödet för sol- goda förutsättningar och driftsnettot stiger värdet på investeringar gör att vi kan 
Di möter honom på den upp- för en modern 38 000 kva- celler, enligt Energimyndig- många företag tycker att de fastigheten. Med andra ord låna upp pengar billigare tack 
ländska landsbygden, fyra dratrneter stor logistikfastig- heten. I fjol ökade antalet har fått lönsamhet i sin räknarfastighetsbolagethem vare de här satsningarna", 
mil väster om Uppsala. het. installerade anläggningar anläggning", säger hon. investeringen omedelbart. säger UlfNäslui:1:d. 

Det ärnämligen bakom de Pär Svärdson gör inte meden effekt över20 kW med För fastighets bolag är sol- "En anläggning på 50 kW Enligt Johan Ohnell, vd på 
+
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Solkompaniet och ansvarig 
för nätverket Solelkommisio
nen, har Sverige i dag ett tyd
ligt regelverk för sol el. 

"Jag tror inte att alla har 
insett att det skett storafram
steg de senaste tre åren", säger 
han. 

Men det finns fortfarande en 
nagel i ögat på solcells
intressenter. Den som bygger 
en anläggning med en effekt 
över 255 kW måste betala en 
energiskatt på drygt 30 öre 
per producerad kilowatt
timme, trots att elen används 
i den egna fastigheten. 

"Det har gjort att det byggs 
för få stora anläggningar på 
till exempel skolor, sjukhus, 
lager och köpcentrum. Det är 
mycket takyta som går till 
spillo", säger Johan Öhnell. 

Enligt Energimyndigheten 
ärdetettklarthinderförmyn
dighetens målbildattsolel ska 

utgöra 5-10 procent av Sve
riges elproduktion till 2040. 
Sara Grettve anser dock att 
fjolårets reducering av energi
skatten till 0,5 öre per kilowat
timme för den som äger flera 
anläggningar under 255 kW 
men där den sammanlagda 
effekten överstiger 255 kW, är 
enklarförbättring.Dettaefter
som det krävs en anläggning 
på omkring 1800 kvadratme
ter för att nå upp till 255 kW. 

"Det ska ju till ett ganska 
stort tak för att ens kunna 
komma över det", säger hon. 

Apoteas vd är dock märk
bart indignerad över att nät
apoteketmåste betala energi
skatt trots att man i stort sett 
bara producerar för den egna 
förbrukningen. 

"Man kan ju tycka att det 
är direktkontraproduktivt att 
lägga en straffskatt på ett 
beteende som alla är överens 

om borde premieras", säger 
Pär Svärdson. 

Trots regelverket var det 
ändå en självklarhet för Apo
tea att spräcka taket på 255 
kW, och därmed få en mindre 
lönsamhet i anläggningen. 

"Det blir en helt annankom
munikationnärmankan säga 
att man är klimatneutral än att 
vi har minskat vårt klimat
avtryck", säger Pär Svärdson. 

Det är just kommunikatio
nen, både den interna och 
externa, som Pär Svärdson 
lyfter först när han förklarar 
varför Apotea valde att instal
lera solceller 

"Som företagare vill man 
vara stolt över företaget och 
som ledare är jag övertygad 
om att medarbetarna gör ett 
bättre jobb om de också är 
stolta. Och jag är helt säker på 
att de här frågorna kommer 
att bli viktigare när de yngre 

11JI1Fakta 

Stöd och energiskatt 
Alla kan söka investe

ringsstöd på 30 procent av 
installationskostnaden, 
maxbeloppen är 1,2 Mkr. 
Ansökan görs hos läns
styrelsen. Stödet gäller till 
utgången av 2020. 

För anläggningar under 
255 kW utgår ingen energi
skatt. 

Så kallade mikroprodu
center, där såkringen vid 
anslutningspunkten inte 
överstiger 100 ampere, får 
skattereduktion på 60 öre 
per kilowattimme upp till 
18 000 kronor per år för det 
överskott man säljer till sitt 
elbolag. 

För anläggningar med 
en effekt över 255 kW beta
lar man effektskatt på drygt 
30 öre per kilowattimme i 
fastigheten. 

Har samma ägare flera 
anläggningar med en sam
manlagd effekt över 255 
kW, men där varje anlägg
ning ligger under 255 kW, 
utgår en reducerad energi
skatt på 0,5 öre per kilowat
timme. 

blir helt 

än 

PÄR SVÄRDS0N, VD FÖR AP0TEA 

generationerna väljer var de 
ska köpa sina apoteksvaror", 
säger han. 

"Sedan är det klart att 
miljöinsatser blir lättare om 
de äri närheten av lönsamhet. 
Men det viktiga är att det är 
lönsamt, inte exakt hur lön
samt. Mankanjuocksåse det 
som att vi har bundit vårt 
elpris på minst 25 år", fortsät
ter Pär Svärdson. 

Han anser att det i slut
änden faller tillbaka på den 
egna inställningen: 

"Det påminner om hur 
företag serpåsponsring.Alla 
tycker att det lönar sig men 
vad ett företag väljer att 
sponsra sammanfaller ofta 
med vd:ns intressen " 

PATRIK 
HÖISETH 

patrik.hoiseth@di.se 08-573 650 79 

GER PERSPEKTIV. På taket till Apotea i Morgongåva ligger 
5 560 solcellsmoduler på en yta motsvarande 2,5 fotbolls
planer. Det ger en produktionskapacitet på l,S. GWh. 

Skaffa solceller 
- så går det till
Med egna solceller på 
taket minskar företagets 
behov av inköpt el, vilket 
sänker utgifterna. Det 
finns flera saker att tänka 
på för den som ska instal
lera en anläggning. 

Solceller är en långsiktig 
investering som håller i minst 
30 år och både minskar före
tagets behov av inköpt el och 
höjer värdet på fastigheten. 

I stort sett all kostnad lig
ger i installationen. En bra 
utgångspunkt är att prata 
med kommunens energi-och 
klimatrådgivare, vilket är 
gratis. Här är några andra 
tips från Solkompaniet. 

Se på grundförut

sättningarna 

Finns det ett oskuggat tak? 
Finns det elförbrukning året 
runt'? Om svaret ärja på båda 
frågorna så finns det goda för
utsättningar för en solcells
anläggning. 

Sök investeringsstöd 

Blankett finns hos 
Energimyndigheten men 
ansökan görs hos 
länsstyrelsen. 

Gör en för

studie 

Om taket är 
platt med 
få skuggande 
objekt, som 
rör och takhuvar, 
gå vidare till punkt 4. 

111=1Fakta 

Om taket är mer komplicerat, 
låt ett konsultbolag göra en 
förstudie. Konsultenkommer 
också att optimera anlägg
ningen utifrån taket, elför
brukningen och gällande 
regelverk. 

Bygglovsfrågan 

Kolla med kommunen 
om det krävs bygglov. För
modligen kommer reglerna 
kring bygglov att förenklas 
den 1 augusti . Men än så länge 
kan det krävas bygglov. 

Välj installatör 

Ta in offerter från 
olika installatörer. Se till att 
välja en installatör som är 
registrerad för elinstallatio
ner hos Elsäkerhetsverket, 
har dokumenterad erfaren
het, goda vitsord och kvali
tetsprodukter. 

Solcellerna på plats 

När anläggningen är 
byggd:ansök om elcertifikat 
hos Energimyndigheten. 

För större anläggning 

För den 
som har 

byggt flera 
solcells

anläggningar 
eller en stor 

kandetvarabra 
att teckna ett 

serviceavtal, 
alternativt ha egen 

övervakning av sol-
cellerna. (Di) 

Så mycket kostar en egen solcellsanläggning 

Storlek i kW 
Kräver takyta, kvm 
Kostnad, kronor/kWh 
Total kostnad, kronor 
lnvesteringsstöd, kronor/år 
Kostnad för företaget, kronor 
Anläggningens livslängd, år 
Arlig elproduktion, kWh 
Värde el!. öre/kWh ,·, 
Årlig el besparing, kronor 
Återbetalningstid, år 

MINDRE STÖRRE 

50 250 
500 2 500 

1?"00 10000 
600 000 2 500 000 
-180000 -750000
420 000 1 750 000

30 30 
47000 237 000 

90 90 

42000 214000 
10 8 

·:, Värdet på elen är beräknat på dagens elpris, elskatt, rörlig elnätsavgift och skattereduk
tion. Ingen ökning av elpriser/energiskatt/elnätsavgift inräknad. 




