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Sammanfattning
Dermanords anläggning togs fram som ett av möjliga affärs-alternativ för RolReg
Halland.
Kontakt hösten 2017 och fortsatta diskussioner och besök på plats 5 mars 2018
sammanfattas i denna rapport.
Ett första förslag togs fram hösten 2017. Bilaga 1. Vid besök och samtal i mars 2018
stod klart att det skulle ta lång tid att få byggnadstillstånd för det högre hus som först
var planerat. Kommunen kan inte ge besked så nu byggs det 8 m högt och eventuellt om
behov kvarstår 16 m efter 5-10 år.
Frågan om det rekommenderas att sätta upp solcellssystem som behöver flyttas
skickades vidare till solcellskonsult ParadisenergiAB. Bilaga 2.
Från start såg förutsättningarna helt annorlunda ut med låga byggnader.
19 kWp byggnadsintegrerade solceller i fasade monterade vertikalt solcellsmoduler
installerades våren 2018 på nuvarande huvudbyggnad. Installationen har en hög
kostnad men det för att lära känna tekniken, säger VD.
Dermanords ledning eftersträvar miljösmarta och innovativa, byggkonstruktioner och
överväger alternativa energilösningar.

Uppdrag
Ta fram möjliga solelinstallationer i samråd med Dermanord
Mycket har förenklats för att underlätta installation av solceller.

Bakgrund
Fram till 2000 talet var solceller nästan uteslutande installerat off-grid på
sommarställen, båtar, husvagnar och liknande. Denna marknaden är stabil och växer
något. Sedan 2007 började installation av nätkopplade system ta fart. 2017 var ca 20
gånger mer kapacitet nätkopplat än off-grid. Och det mesta av den marknaden sitter på
tak. Installeringen ökar med 50% per år. Installatörer är antingen privata 34% eller
företag eller lantbruk 62% medan 4% var solcellsparker 2017 där Sveriges största
2.7MWp installerades sista juni 2016 i Varberg.
Mitten av december 2018 ska 5.5 MWp installeras på Säve.
Solel finns mest där det bor flest. Linköping har mest i landet men även Uppsala,
Göteborg, Varberg har mycket solel installerat.
På Elsäkerhetsverket kan man kontrollera om installatören är godkänd.
250 aktörer är med i branchföreningen Svensk solenergi. Där finns även mycket
information om förändringar och mycket policyarbete sker här.
Energimyndighetens solelportal är snart klar och där ska man kunna hitta bra
information för att underlätta installation av solel både för företag och privata aktörer.
2015 infördes skattereduktion 60 öre/kWh om säkring högst 100A
Energikommissionen fick gehör för sitt förslag och 1 juli 2016 beslutades att ingen
energiskatt om den inte överförs om man håller sig under effektgränser 255kWp. Gäller
per juridisk person. 2016 infördes även stöd för lagring. 2017 försvann krav på
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Momsregistreringen. 2017 försvann kinatullar dvs modulerna bör gå ned i pris. 2018
höjdes nivån på bidrag till 30%, ansökan sker på länsstyrelsen. 2018 ligger statens totala
summa för bidrag på ca 1000 mkr. Förslag på att sänka nivån till 15% men behålla nivån
2019 ligger nu. Bygglov ska ha underlättats eller slopats men i kommunerna kan
speciella regler fortfarande stoppa vissa installationer.
Förenklad administration vid ansökan av investeringsstödet och möjligt att ansöka
elektroniskt har införts.
Om solcellsinstallatören åtar sig att hjälpa till återstår endast två uppgifter:
1. Välja solcells leverantör
2. Hitta elhandlare som vill köpa överskottselen

Objekt och underlag
Se bilaga 1
Närvärme från pellets från Eksta idag, men funderar på att ersätta närvärmen med en
egen värmepumpslösning som ska om möjligt drivas med el från solen.
Använder ca 100 kWh/ dag till att värma 1000 liter vatten till 100 C från ca 20°C.
Efter en brandriskutredning planeras en sprinklertank på 800 m3 . Kan den fungera som
värmelager? Skall man bygga en damm, eller går ett sådant vatten att nyttjas på något
tilltalande sätt? Nya frågor: Lagring mark/berg? Batterier? Vätgas? Tillverkningen har
även behov av kiselalger. Hur gör man kiselalger på industriellt sätt?
Dermanord rekommenderas att göra en analys av hela energisystemet för att hitta den
bästa totallösningen.
Nuvarande elbehov ger utrymme för ytterligare cirka 70 kWp solel på fasad med
bibehållen hög egenanvändning.
Hur mycket större elbehov ger värmepumpen?
För att värma vatten krävs ca 3,5 kWp en molnfri julidag för att driva värmepumpen att
värma 1000liter vatten. För att täcka behovet sämre dagar kan man gardera med 7kWp.
Fasadmontage väljs för att materialkostnader i nivå med konventionella fasadmaterial
(Särskilt ”lågeffektiv” tunnfilm) och för att det visar företagets miljöprofil på ett
tilltalande sätt.
I bilaga 1 finns en skiss på södervägg av det 16 m höga hus som planerats. Ytan på
väggen blir då: H x B = 15 x 37,5 = 562,5 m². Om ca 7 m2 per installerad kWp för
tunnfilmssolceller fås ett maximalt montage 80 kWp. kWp är ett sätt att standardisera
hur stor effekt som monteras/ges. Det beräknas utifrån vad en systemet ger vid STC
standard test condition, som är 1000W/m2 och 25 °C
Motsvarar 60-65 kWp i idealt läge och en årsproduktion beräknat till
60 MWh vid 90° montage.
Uppskattad egenanvändning av solelproduktionen uppskattas till 65 % och
behovstäckning 25%

RISE Research Institutes of Sweden AB

RAPPORT

Datum

Beteckning

Sida

2018-09-07

7P02088

5 (7)

Undersökningar
Tunnfilm jämfört med kristallint kisel
Det specifika ljusutbytet, tunnfilmssolceller kan ge något bättre utbyte vid diffust ljus,
än vad kristallina solceller gör.
Tunnfilm har mindre känslighet för höga temperaturer.
Vissa undersökningar visar på mindre effektbortfall vid skuggning
Vissa undersökningar visar på risker för skador på tunnfilmsmodulerna för vissa typer
av skuggningar då modulerna är aktiva. Pennliknande skuggor, stolpar och liknande.
Tunnfilmsmoduler kan upplevas som mer estetisk tilltalande än klassiska kristallina
kisel-moduler.
Tunnfilmsmoduler kräver oftast större yta per installerad kWp.
Tunnfilmsmoduler är en etablerad teknik med större delen av marknaden för
byggnadsintegrerade solcellsmoduler.
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BIPV kallfasad

Ekonomi BIPV
Om man räknar med en kostnad av 400kr/m2 för det material som solcellsmodulerna
ersätter sjunker återbetalningstiden från 24 till 14 år. Se bilaga2.
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Anne Andersson

Lisa Ossman

Bilagor

Foto Anne Andersson taget vid besök på anläggningen 5 mars 2018.

RISE Research Institutes of Sweden AB

RAPPORT

Datum

Beteckning

Sida

2018-09-07

7P02088

1 (1)

Bilaga 1

 H x B = 15 x 37,5 = 562,5 m²
 PV-effekt 90 kWp
 Motsvarar 60-65 kWp i idealt läge och en årsproduktion på
65 MWh vid 90° montage
 Uppskattad egenanvändning av solel= 65 % och behovstäckning= 25%

Varför Fasadmontage?
 Materialkostnader i nivå med konventionella fasadmaterial (Särskilt
”lågeffektiv” tunnfilm)
 VISAR företagets miljöprofil på ett tilltalade sätt
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Bilaga 2

Kalkyler med/ utan avdragen alternativkostnad
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Bilaga 2
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Bilaga 3

Risker vid flytt av solcellssystem
Ökad kostnad med ca 30 procent är nog inte helt fel - solcellskonsult
Modulerna är nog inte mer känsliga pga av ålder men varje hantering är en risk
Risker för skador på moduler vid installation:
1. frakt
2. uppbackning
3. montering

Vid om-montering:
1. nedmontering
2. nedpackning
3. frakt till lager
4. frakt tillbaka
5. uppackning
6. montering
Så för normal montering är det tre riskfaktorer. Vid en om-montering så blir ytterligare
sex riskfaktorer
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Bilaga 3
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