
Har du frågor kring 
energi och klimat är 
du välkommen att 
kontakta din kom-
munala energi- och 
klimatrådgivare:

Anders Tång
Söderhamns kommun
TEL: 0270-752 28,  
070-378 69 30
anders.tang@ 
soderhamn.se
BESÖKSADRESS:
Stadsbiblioteket, 
 Söderhamn

Hallå där Ingemar Olofsson, planeringschef på Söderhamn kommun
Du brukar ju cykla till och från arbe-
tet. Hur länge har du gjort det?

– Jag har alltid cyklat till jobbet, går 
det att cykla så gör jag det. Det är roligt 
och nyttigt och så ser man en massa saker 
som man inte hinner se från en bil. 

Jag bor ju i Forsbacka, så det är inte 
långt varken i ur eller skur. Jag har en väl-
digt fin cykelväg till jobbet. Det blir nån 
punktering per år, men det får man räk-
na med. Många gånger är cykeln dessut-

om lämpligare än bilen, den är enklare att 
parkera. 

Hur tycker du att det fungerar vin-
tertid?

– Det fungerar bra att cykla på vintern, 
oftast i alla fall. Vissa gånger är det snö-
modd, då blir det svårt att ta sig fram. Och 
ibland hinner inte snöröjarna med, av för-
ståeliga skäl. Men oftast går det bra, med 
dubbdäck tar man sig fram även på is.

Hur gör du när det regnar?
– Jag brukar ta på mig min jaktponcho. 

Jag brukar dra den över styret, då skyd-
dar den bra. Det ska mycket till innan jag 
blir blöt då. 

Har du nån favoritsträcka att tipsa 
om?

– Längs ån från hamnbron till fors-
backabron, där brukar jag cykla till och 
från jobbet när det är bart. Mot Stugsund 

och neråt Sandarne är det väldigt fint, och 
det finns kartor över Sågverkstrampet att 
hämta på biblioteket. 

Sen brukar jag åka från Forsbacka via 
Svartvik-Brötgrind-Borg, det är också en 
fin sträcka.

Kommer du att delta i European Cy-
cling Challenge? 

– Absolut, det ska jag.
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BOKA DIN ANNONS I 
SOMMARTIDNINGEN!

Tacka skogen för värmen
Fjärrvärme 
är miljösmart
Fjärrvärme är ett av de viktigaste 
verktygen för att energieffektivisera 
vårt samhälle och tar vara på 
resurser som annars går till spillo.
Ett miljösmart alternativ helt 
enkelt! 

Bekvämt 
med fjärrvärme

Som fjärrvärmekund har man det 
ganska bekvämt och det mesta kan du 
justera på egen hand med några enkla 

knapptryck. Du som blivit intresserad 
av fjärrvärme och undrar om du kan 

ansluta till fjärrvärmenätet 
- kontakta oss.

Det kan bli ditt bästa samtal på länge.

Kontakta oss gärna 0270-766 10 www.soderhamnnara.se



Är det lönsamt att installera en 
egen solcellsanläggning?

– Ja, absolut. Jag tycker inte att solel
system borde subventioneras med bi
drag över huvud taget. Det är lönsamt 
ändå, om det görs på rätt sätt. Solcel
ler skall spara köpt el. Det nya bidraget 
i form av en skattereduktion innebär att 
alltför stora system premieras.

Du har ju själv en anläggning på 
taket. Hur mycket får du betalt för 
elen som solcellerna levererar?

– Vårt solcellsystem levererar drygt 
2 000 kWh/år. Hälften används direkt i 
huset och bromsar elmätaren och den 
andra hälften exporteras ut till elnätet. 
De sparade energin är värd 115 öre/kWh. 

De flesta elhandelsbolag köper 
överskottet till spotpris vilket i mars 
var 25 öre/kWh och nätbolaget betalar 
5,6 öre/kWh för att solcellerna minskar 
nätförlusterna. Dessutom tillkommer se
dan 1 januari 60 öre/kWh i skattereduk

tion. Totalt ersätts överskottet med om
kring 90 öre/kWh. Om vi säljer elcertifi
kat för överskottet ger det ytterligare 15–
20 öre/kWh. Det innebär att ersättningen 
för överskottet är nästan lika hög som 
värdet på den sparade energin. 

Det finns idag elhandelsföretag som 
betalar ett högre pris än spotpriset för 
överskottet. Men på sikt kommer ersätt
ningen att bestämmas av spotpriset.

 Hur ska man dimensionera sin an-
läggning? 

– Skattereduktionen betalas för upp 
till 30 000 kWh/år. Det innebär att villa
ägaren kan fylla hela taket med solcel
ler och få hög ersättning för överskottet. 
Men skattereduktionens livslängd blir 
högst 10 år och sedan blir ersättningen 
för överskottet lågt. 

Slutsatsen är att solcellssystem lång
siktigt skall dimensioneras för att spa
ra köpt el. Jag rekommenderar en vil
laägare att installera omkring 3 kW el
ler motsvarande 20 kvadratmeter sol
celler. Då blir överskottet omkring 50  
procent.

Hur ser taken i en svensk småstad 
ut om tio år?

– Installation av solceller har redan 
idag jämförbar lönsamhet med andra åt
gärder för att spara energi. Det innebär 
att om tio år kommer tak med  solceller 
att vara en vanlig syn i våra städer.

Hallå där Björn Karlsson,  professor i energiteknik 
vid högskolan i Gävle

Solceller fortsätter att öka i Sve
rige. 2014 installerade vi 36,2 MW, vilket 
är nästan dubbelt så mycket som 2013 
års 19,1 MW. Många vill investera i solcel
ler för miljön, ekonomin och känslan av 
självförsörjning.

Den sammanlagda solcellskapaciteten 
var 79,4 MW i slutet av 2014 och produce
rar uppskattningsvis 75 GWh per år. Det 
motsvarar den årliga energianvändning
en i drygt 3 300 svenska eluppvärmda ge
nomsnittshus, där användningen beräk
nas vara 22 700 kilowattimmar per år/hus.

– Sveriges installerade effekt är fort
farande mycket låg i jämförelse med de 
länder som ligger främst. Italien får i dag 
cirka tio procent av sin totala elproduk
tion från solen medan Sverige bara får 

0,06 procent. Vi ökar alltså från en myck
et låg nivå, säger Johan Lindahl på Upp
sala universitet som har tagit fram den 
svenska statistiken på uppdrag av Ener
gimyndigheten.

– Allmänheten har överlag en väldigt 
positiv inställning till solceller och det 
som är unikt med tekniken är att det hy
potetiskt finns flera miljoner potentiella 
investerare, som kan ha helt olika anled
ningar att installera solceller. Vissa gör 
det för ekonomins skull, andra för mil
jön eller för känslan av att vara självför
sörjande, säger Johan Lindahl.

Nytt för 2015 är skattereduktionen 
som trädde i kraft i början av året. Det 
innebär att privatpersoner som levererar 

el till nätet kan få 60 öre extra per kWh 
från staten, utöver ersättningen från el
handlaren. Skattereduktion söker man 
hos Skatteverket.

För att räknas som mikroproducent 
och ha möjlighet att få skattereduktion 
får säkringen i anslutningspunkten inte 
överstiga 100 ampere. 

Att solceller ökar i Sverige gör att vi 
följer den globala trenden med växan
de solcellsmarknad, som främst drivs av 
Kina och Japan. 

Sverige fördubblar solcells
kapaciteten – för fjärde året i rad

Mats Andersson och hans före
tag Energibanken i Jättendal AB är 
Sveriges äldsta och enda renodlade 
oberoende solcellskonsult. Han har 
mer än 30 års erfarenhet av solceller 
och har under lång tid följt utveckling
en på nära håll. 

Mats arbetar mest med större an
läggningar men vet förstås också mas
sor om det som villa och fritidshusä
gare funderar på. 

Vad är det viktigaste att tänka på 
för en villaägare som vill ha sol-
celler.

– Taket bör var orienterat mellan 
sydväst och sydost – söder är ju bäst. 
Optimala taklutningen ligger mellan 
30–50 grader. 

Mycket viktigt är det att inte träd el
ler andra objekt skuggar den aktuel
la takytan, åtminstone mellan klock
an 9–15 under tiden mars till och med 
september.

Hur stor anläggning ska man skaf-
fa sig?

– Årsproduktionen får inte överstiga 
mängden köpt energi per år – i så fall 
blir man nettoproducent och då gäller 
andra regler. En bra placerad anlägg
ning producerar cirka 900–1 000 kWh 
per kW (cirka 6–7 kvadratmeter sol
cellsyta).

Är alla solceller likadana? Hur ser 
man skillnaden och hur vet man 
vad man får vid köpet ?

– Den vanligaste solcellsmodulen 
har kristallina kiselceller och det kan 
vara svårt för en privatperson att be
döma kvalitén. 

De allra flesta fabrikaten som säljs 
på svenska marknaden är bra men 
är man osäker kan man till exem
pel  kontakta Energibanken som kan 
 hjälpa till.

Om man gör upp med en leve-
rantör om solceller och montage, 
 vilka krav är viktiga att ställa? 
(om en gubbe ramlar ner under 
montaget, är jag som villaägare 
ansvarig?) 

– Här gäller samma krav som när 
man anlitar vilken entreprenör som 
helst för ombyggand av huset eller 
andra installationer.

Vem sköter papper och kontakt 
med nätägaren. Jag som bestäl-
lare eller leverantören? 

– Den behöriga elektrikern som ska 
ansluta anläggningen till fastighetens 
elnät gör en anmälan till nätägaren.

Hallå där Mats 
Andersson, 
 solcellskonsult, 
Energibanken i 
Jättendal AB 

Installerad solcellkapacitet i Sverige

Under 2014 installerades det totalt 36,2 MW solcellseffekt i 
Sverige, varav 1,1 MW var fristående system och 35,1 MW 
nätanslutna. Den kumulativa kapaciteten uppgick till 79,4 MW 
i slutet av 2014, av vilket 9,5 MW är fristående och 69,9 MW är 
nätanslutna system. KÄLLA: JOHAN LINDAHL, IEA-PVPS TASK 1

Om du vill veta mer om sol
energi kontakta kommunens 
energi och klimatrådgivare. 
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European Cycling Challenge (ECC) 
är ett projekt som sträcker sig över hela 
Europa, där olika städer tävlar mot var
andra. Det är redan många gävleborgare 
som använder cykeln för daglig transport, 
och ECC ska få fler att upptäcka att det går 
att cykla till och från arbetet istället för att 
ta bilen.

Många mindre regioner går sam
man och bildar lag, och Gävleborg deltar 
gemensamt under namnet ”Gävleborg re
gion”. Deltagarnas resultat laddas upp på 
en hemsida via appen ”Cycling365”, eller 
via en dator. 
• Resor till och från arbetet, dagishämt

ningar och andra resor när du använ

der cykeln för transport räknas. Logga 
inte motionsturen.

• Projektet pågår 1–31 maj, men du kan 
anmäla dig när som helst under den 
perioden.

• Du loggar din resväg via appen ”Cyc
ling365”, eller så fyller du i den senare 
med datorn.

När projektet sedan avslutas kom
mer all data att sammanställas och an
vändas i stadsplaneringsarbetet. Det kan 
hjälpa kommuner att göra om besvärliga 
korsningar, dra om cykelvägar eller kan
ske göra nya cykelvägar. Du får motion, 
spar bensinpengar, skonar miljön och gör 
samhällsnytta, allt på en gång!

Cykla till jobbet i maj!

Android:

IOS:

Gör din arbetsplats till en cykelvänlig 
arbetsplats! Kontakta din energi- och 
klimatrådgivare för mer information!

Surfa in på regiongavleborg.se/ecc2015  
och skapa ett konto.  
Fyll i lag ” Gävleborg region”. 
Vill ni ha en egen ”undergrupp” på er 
arbetsplats? Det går att ordna, hör av er!

När du påbörjar din 
färd, tryck på ”Start”, 
och sedan på ”Stop” 
när du är framme.

Tryck på ”Save track” 
om du vill  registrera 
din resa. 
Om inte, tryck på 
” Delete track”.

Ladda ner appen och logga in:

1 Se till att din telefon 
har GPS-funktionen 
igång.

3

4

5

2

Mer information finns på  
regiongavleborg.se/ecc2015

Frågor? Kontakta din energi- 
och klimatrådgivare, eller 
maila mobilitetskontoret@
regiongavleborg.se

SÅ HÄR GÖR DU:
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Vill du inspirera  
dina arbetskamrater 
till att börja cykla? 

0270-42 84 94 • 070-246 68 22 • www.energibrunnar.se

Vi borrar bergvärme & vattenbrunnar
samt utför kompletta vattensystem

Borra för vatten!

PUMPINSTALLATIONER • VATTENRENING • KOSTNADSRÅDGIVNING

CERTIFIERADE BRUNNSBORRARE

Allt inom 
Värme, Kyla 

och Ventilation
Blomquist • vxl 0278-417 30

0270-42 84 94 • www.blomquistror.se
Hela Hälsinglands Energi- och VVS-företag


