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Solenergi och 
lönsamhet i Finland



Solenergi i Finland

• Årlig produktion med en installerad
kapacitet på 1 kWp: ~850 kWh/kWp

• Solenergi i elnätet: 198 MW (2019)

• Solenergi utanför elnätet: ~20 MW

• Kapaciteten växte 64% under 2019

Uppskattad solelsproduktion 2020 i MWh/h (Fingrid).



Temperaturinverkan på solpaneler

Wp = ”watt peak”. 
Beskriver en 
solpanels
maxkapacitet
under standard
testförhållanden. 
(STC = 1000 
W/m2, 25°C)



Miljöinverkan

• Energiåterbetalningstid för 
solkraftverk: 0,75 ‒ 5 år

• CO2 utsläppsfaktor för elektricitet i 
Finland: 141 kg CO2/MWh

• Ett solkraftverk på 30 kWp kan producera
25,5 MWh per år, vilket motsvarar ca 3,6 
ton mindre CO2 per år.

• Enligt vissa uträkningssätt använder
man utsläppsfaktor för kolkraft istället
(~600 kg CO2/MWh). Tanken är att
solelen rakt ersätter kolkraft. I det fallet
minskar solkraftverken ovan CO2 utsläpp
med ca 15,3 ton/år.

Uppskattad solelsproduktion 2020 i MWh/h (Fingrid).

Total elförbrukning i Finland 2020 i MWh/h (Fingrid).



Kostnad (2020)

• Typiskt egnahemshus:
• <6 kWp
• <5100 kWh/år
• <12000 € (ALV 24%)

• Mindre husbolag:
• 20 kWp
• 17 000 kWh/år
• 27 000 € (ALV 0%)

• Större husbolag:
• 50 kWp
• 42 500 kWh/år
• 62 500 € (ALV 0%)



Solkraftverk till
husbolag



Införskaffningsprocessen

• Anlita en utomstående expert för att undersöka lönsamhet av ett solkraftverk. 

• Utred nödvändiga tillstånd (kommuner har olika bestämmelser).

• Håll en bolagsstämma där beslut görs om införskaffning av solkraftverk.

• Skicka offerter och jämför av erbjudanden. ”Avaimet käteen” paket rekommenderas.

• Installation och ibruktagning. Granskning av utomstående expert rekommenderas!



Dimensionering av solkraftverk

• Tak-/markytan till förfogande begränsar storleken
av kraftverket.

• Solkraftverkets kapacitet bör dimensioneras för 
att maximera självkonsumtionen. Att använda
producerad el själv är mer lönsamt än att sälja

• Självkonsumtionen kan maximeras med
batterianläggning (ej ekonomiskt lönsamt).

• Invertern (växelriktaren) lönar sig dimensioneras
enligt panelernas produktion.

El köpt från och såld till nätet under ett års
tid. Simulation av väldimensionerat solkraftverk.



Att ta i beaktande vid planering

• Placering av paneler
• Takets lutning
• Takets riktning
• Takmaterial
• Skuggningar

• Takets skick och
hållbarhet

• Kabeldragningar och
placering av inverter



Monteringssätt



Monteringssätt



Lagstiftning



Lagstiftning

• Ny lagstiftning gällande småskalig elproduktion under
behandling i riksdagen.

• Lagförslagen är baserade på slutrapporten av arbetsgruppen
för smarta nät vid Arbets- och näringsministeriet.

• 2023: 
• Lokala energisamfund: Invånarna i ett husbolag kan dela

på elproduktionen från ett solkraftverk.
• Balansavräkning: Produktion och konsumtion beräknas

timvis.

• Elöverföring över fastighetsgränser:
• Möjliggör byggandet av solkraftverk utanför fastighetens

gränser.
• Lagförslaget ännu under behandling.



Microgrid

• Ett microgrid är ett lokalt elnät
bestående av flera elproducenter, 
konsumenter och energilagring.

• Möjliggör optimering av 
energianvändning.

• Med tillräcklig produktion och
batterikapacitet kan en microgrid
vid behov koppla loss från elnätet
(för en begränsad tid).



Typiskt husbolag (utan solenergi)

• Varje lägenhet har en elmätare.

• Husbolaget har elmätare för allmän
konsumption (belysning, hissar, 
gemensam bastu osv.)

• Varje lägenhet har möjlighet att ingå
ett eget elavtal.



Solenergi för husbolagets bruk

• Solpanelerna är kopplade via en 
inverter till husbolagets allmänna
system.

• Energi som inte förbrukas säljs till
distributionsnätet.

• Lägenheterna har ingen direkt nytta av 
solenergin.



Solenergi för enskild lägenhets bruk

• Solpanelerna är kopplade via en 
inverter till en enskild lägenhet.

• Energi som inte förbrukas säljs till
distributionsnätet.

• De övriga lägenheterna samt
husbolaget har ingen nytta av 
solenergin.

• Förutsätter vanligtvis tillstånd från 
husbolaget.



Solenergi för gemensamt bruk

• Solpanelerna är kopplade via en inverter
till en för husbolaget gemensam elmätare.

• Förutsätter en gemensam elmätare för 
fastigheten och enskilda elmätare för 
lägenheterna.

• Gemensam fördelning av elproduktionen.

• Endast ett gemensamt elavtal för 
husbolaget. Husbolaget ansvarar själv för 
fakturering av lägenheternas
elförbrukning.

• Förutsätter godkännande av alla i 
husbolaget!



Solenergi för gemensamt bruk (2023)

• Lokalt Energisamfund

• Solpanelerna är kopplade via en inverter till
fastighetens elcentral.

• Hela fastigheten delar på elproduktionen
enligt överenskommelse (t.ex. Enligt
aktieandelar).

• Överbliven produktion säljs av husbolaget.



Solenergi för gemensamt bruk (2023)

Exempel: 
10 kWh producerad el delas mellan 4 användare.

Solel Förbrukning Balans Resultat

Lägenhet 1 2,5 kWh 3 kWh -0,5 kWh Invånaren betalar
för 0,5 kWh

Lägenhet 2 2,5 kWh 5 kWh -2,5 kWh Invånaren betalar
för 2,5 kWh

Lägenhet 3 2,5 kWh 1,5 kWh 1 kWh Invånaren betalar
ingenting

Husbolag 2,5 kWh 2,5 kWh 0 kWh Husbolaget säljer
den 1 kWh som blev
över från lägenhet 3



Solkraftverk utanför fastigheten

• Lagstiftningen under behandling.

• Möjliggör byggandet av solkraftverk
utanför den egna fastigheten.

• Tillåter överföring av el över
fastighetsgränser (med en separat
kabel som inte är kopplad till
distributionsnätet).



KAEV 
Hållbar lokal energiproduktion och lagring



Lokalt energisamfund

• Simulering gjord av en tomt ägd av 
TA kiinteistöt.

• Paneler:
• 106 x LONG Solar 455 Wp

• Inverter:
• 4x Fronius

• Batterianläggning:
• BYD Battery-Box Premium
• 22,8 kWh



Microgrid koncept



Produktion och förbrukning

• Produktion: 35 424 kWh/år

• Självförbrukning: 87,9%

• El såld till nätet: 4259 kWh/år

• Batteriförbrukning: 3044 kWh/år

• CO2: -4918 kg/år



Separat solkraftverk



Källor

https://finsolar.net/

https://aurinkosahkoakotiin.fi/

https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/sahkomarkkinainformaatio/aurinkovoima/#

https://pxhopea2.stat.fi/sahkoiset_julkaisut/energia2019/html/suom0011.htm

https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-
FI/Ajankohtaista/Hiilineutraaliblogi/Aurinkosahkojarjestelmien_hinnat_laskuss(56958)

http://nerc.turkuamk.fi/KAEV-SLEPS-Sustainable-Local-Energy-Production-and-Storage/

https://finsolar.net/
https://aurinkosahkoakotiin.fi/
https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/sahkomarkkinainformaatio/aurinkovoima/
https://pxhopea2.stat.fi/sahkoiset_julkaisut/energia2019/html/suom0011.htm
https://www.hiilineutraalisuomi.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Hiilineutraaliblogi/Aurinkosahkojarjestelmien_hinnat_laskuss(56958
http://nerc.turkuamk.fi/KAEV-SLEPS-Sustainable-Local-Energy-Production-and-Storage/


Tack!
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