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Solcellsparker är en aktuell fråga för många lantbruksföretag och innan företagen investerar i en 

solcellspark eller arrenderar ut mark till en solcellspark finns det frågor som måste redas ut. Till 

exempel finns det idag en möjlighet att välja om man som lantbrukare antingen ska arrendera ut 

marken till ett företag som monterar och ansvarar för solcellerna eller om man som lantbrukare själv 

ska stå för hela investeringen och inte blanda in något annat företag eller om man kan använda 

marken till andra ändamål till exempel jordbruk. 

 

Syftet med studien har varit att ta fram underlag, en investeringskalkyl och känslighetsanalyser som 

lantbrukare ska kunna använda sig av vid beslutsprocessen om vad marken ska användas till och 

vad som är mest lönsamt. Studien har fokuserat på markbaserade solcellsparker för elproduktion 

och för att kunna få relevanta fakta har ett fallföretag använts som utgångspunkt. Fallföretaget är en 

gård i östra Småland med potatisodling och relativt hög elförbrukning sommartid. Fallföretagets 

elförbrukning är nästan 1 GWh/år. 

 

Metoden i studien har varit att göra en litteraturstudie där fakta inhämtats från bland annat 

webbaserade källor, branschföretag och vetenskapliga artiklar. Inhämtad fakta har använts för att 

göra en investeringskalkyl och känslighetsanalyser för en solcellspark på 10 hektar och en årlig 

produktion på 0,8 GWh per hektar. 

 

Resultatet av studien visar att som lantbrukare investera i en solcellspark ger ett årligt överskott på 

20 671 kronor per hektar exklusive finansiering och att arrendera ut marken till ett solcellsföretag 

ger en årlig inkomst på cirka 6 000- 12 000 kronor per hektar men det som måste beaktas är risken. 

Inklusive finansiering med ett bottenlån på fastigheten och ett bottenlån på solcellerna ger det ett 

årligt överskott på 66 303 kronor per hektar. Att själv investera i solceller är en hög risk eftersom 

lönsamheten styrs till stor del av energiskatten och Nord Pools spotpris och det enda man kan 

påverka är politiken som beslutar om energiskatten. Eftersom Nord Pools spotpris helt styrs av 

tillgång och efterfrågan är den inte påverkbar men det spelar också en roll till vilket elbolag man 

levererar överskottselen. Intäkten för såld överskottsel kan skilja på 14 öre per kWh vilket ger stora 

konsekvenser i investeringskalkylen. Känslighetsanalyserna som har gjorts visar att 

investeringskalkylen inte har så stora utrymmen att spela på utifrån de förutsättningarna som 

används i denna studien men eftersom elpriset är volatilt kan det ändras under kort tid. 

 

Finansieringen av solcellsparken har skett genom två bottenlån där båda lånen har en bunden ränta 

på 5 år. För att kunna göra en rimlig bedömning av lönsamheten har resultatet presenterats exklusive 

finansieringen men även ett resultat inklusive finansiering. 

 

Studien har fokuserat på en solcellspark på 10 hektar och utgått från den fakta som finns men det 

som hade varit intressant att ta reda på är vilka förhandlingsmöjligheter det finns samt vilka 

skalfördelar som ges om solcellsparkens yta blir större. 

Slutsatsen i denna studien är att utifrån fallföretagets förutsättningar  är  det mest lönsamt att som 

lantbrukare själv investera i en solcellspark om man är villig att ta risken och kan lösa finansieringen 

men att arrendera ut marken är också lönsamt och ger en stabil inkomst med betydligt lägre risk. 

Sammanfattning 



 

 

 

 

Solar parks are a current issue for many agricultural companies, and before companies invest in a 

solar park or lease out land for a solar park, there are issues that need to be sorted out. For example, 

today there are an opportunity to choose whether you as a farmer should either lease the land to a 

company that assembles and is responsible for the solarcells. Or if you as a farmer should be 

responsible for the entire investment and not mix in another company or if you can use land for other 

purposes such as agriculture. 

The purpose of the study has been to produce data, an investment calculation and sensitivity analyzes 

that farmers should be able to use in the decision-making process about what the land should be 

used for and what is most profitable. The study has focused on land-based photovoltaic parks for 

electricity production and in order to obtain relevant facts, a case company has been used. The 

company is a farm in eastern Småland with potatoes and relatively high electricity consumption in 

the summers. The company's electricity consumption are almost 1 GWh / year. 

The method in the study have been to make a literature study where facts have been obtained from 

for example web-based sources, industry companies and scientific articles. Obtained facts have been 

used to make an investment calculation and sensitivity analyzes for a solar park of 10 hectares and 

an annual production of 0.8 GWh per hectare. 

. The results of the study shows that for  a farmer is investing in a photovoltaic park, an annual 

surplus of SEK 20,671 per hectare excluding financing and leasing the land to a photovoltaic 

company provides an annual income of approximately SEK 6,000-12,000 per hectare, but it must 

also be considered is a risk. Including financing with a mortgage on the property and a mortgage on 

the solar cells gives an annual surplus of SEK 66,303 per hectare. Investing in a photovoltaic park 

is a high risk because profitability are largely governed by the energy tax and Nord Pool's spot price 

and the only thing you can possibly influence is the policy that decides the energy tax. Since Nord 

Pool's spot price is completely governed by supply and demand, it is not influential, but it also plays 

a role to which electricity company you deliver the surplus electricity to. The income for sold 

electricity can differ by 14 öre per kWh, which has major consequences in the investment 

calculation. The sensitivity analyzes that have been done show that the investment calculation does 

not have as much room to range based on the assumptions used in this study, but since the electricity 

price is volatile, it can change in a short time. 

The solar park has been financed through two mortgages where both loans have a fixed interest rate 

of 5 years. In order to make a reasonable assessment of profitability, the result has been presented 

without financing but also a result including financing. 

The study has focused on a solar park of 10 hectares and are based on existing factst exist, but it has 

been interesting to find out what negotiation opportunities there are and what economies 

opportunities that have been given if the solar park's area becomes larger. 

The conclusion of this study based on the conditions of the case company is that it is most profitable 

as a farmer to invest in a photovoltaic park if you are willing to take the risk and can solve the 

 

 

Summary 



 

 

 

 

financing, but renting out the land is also profitable and provides a stable income with a significantly 

lower risk.  



 

 

 

 

Lantmästare‐ kandidatprogrammet är en treårig universitetsutbildning vilken 

omfattar 180 högskolepoäng (hp). Inom programmet är det möjligt att ta ut två 

examina, en lantmästarexamen 120 hp och en kandidatexamen 180 hp. En av de 

obligatoriska delarna i denna är att genomföra ett eget arbete som ska presenteras 

med en skriftlig rapport och ett seminarium. Detta arbete kan till exempel ha formen 

av ett mindre försök som utvärderas eller en sammanställning av litteratur vilken 

analyseras. Detta arbete är utfört under programmets tredje år och arbetsinsatsen 

motsvarar minst 10 veckors heltidsstudier (15 hp). 

 

Solcellsparker är en kraftigt växande bransch och för att få en större del inhemsk 

produktion av energin vi konsumerar är solceller ett bra alternativ och 

solcellsparkerna kan placeras i anslutning till där energin kommer förbrukas. 

Jag tror solcellsparker är framtiden för många lantbruk och kan bli en viktig 

inkomstkälla för att få ekonomi på mark som inte kan odlas och för att ekonomin 

är avgörande vid investeringar kommer denna studien fokusera på det ekonomiska 

utfallet. 

 

Ett stort tack till Jan Larsson som agerat handledare och till er som hjälpt till med 

fakta och kunskap och tack till Erik Hunter som varit examinator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alnarp, maj 2022 

Filip Axelsson 
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1.1. Bakgrund 

Energin från solen är något som har använts sedan långt tillbaka och redan på 

Archimedes tid år 212 före Kristus kan man se hur han använde strålarna från solen 

för att rikta de mot lättantändliga mål på fiendens skepp så de tog eld, det kunde till 

exempel vara mot seglet. Man kunde även se hur Anasaziindianerna som utnyttjade 

sluttningarna i western i Amerika för att på så vis kunna få in så mycket ljus som 

möjligt under vintern samtidigt som de under sommaren fick så mycket skugga som 

möjligt. Samhällets intresse för solenergi har hela tiden vuxit och med tanke på alla 

möjligheterna som finns har det sedan länge varit en stor energidebatt världen över 

(Hinrichs & Kleinbach 2002).  

 

Solcellsparker är en högaktuell fråga för många lantbruksföretag och innan 

företagen investerar i en solcellspark eller arrenderar ut mark till en solcellspark är 

det många frågor som måste redas ut. Det finns en del forskning på ämnet att ta del 

av och det har gjorts en del studier tidigare men marknaden har förändrats mycket 

de senaste åren och mycket ny teknik har kommit. Till exempel finns det idag en 

möjlighet att välja om man som lantbrukare antingen ska arrendera ut marken till 

ett företag som monterar och ansvarar för solcellerna eller om man som lantbrukare 

själv ska stå för hela investeringen och inte blanda in något annat företag eller om 

man kan använda marken till andra ändamål till exempel potatisodling (Braun 

2022). 

 

Väljer man som lantbrukare att arrendera ut marken till ett företag avtalar man oftast 

en fast summa som lantbrukaren får och sedan sköter företaget resterande del. Det 

är en smidig lösning för lantbrukaren eftersom denne inte behöver engagera sig 

något nämnvärt och det är en liten risk. 

 

Väljer man som lantbrukare att själv investera i solceller och inte kopplar in något 

annat företag är det desto mer att ta hänsyn till och det blir väsentligt mer jobb. 

1. Inledning 
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Fördelen med den lösningen är att man förhoppningsvis kan få ut några kronor 

extra. 

1.2. Mål 

Målet med studien är ta reda på vilka parametrar som påverkar det ekonomiska 

utfallet för en markbaserad solcellspark på jordbruksmark samt att göra en 

investeringskalkyl där alla parametrarna är inkluderade. Materialet kommer sedan 

användas för att ställas mot företag som arrenderar mark för solceller och mot att 

odla marken. 

1.3. Syfte 

Syftet med studien är att ta fram underlag, en investeringskalkyl och 

känslighetsanalyser som lantbrukare kan använda sig av vid beslutsprocessen om 

vad marken ska användas till och vad som är mest lönsamt för lantbrukaren. 

1.4. Frågeställning 

Frågeställningen i denna studie kommer att vara: 

Är det mest lönsamt att investera i en solcellspark själv, arrendera ut mark för en 

solcellspark eller odla på marken? 

1.5. Avgränsning 

Studien har avgränsats till att undersöka lönsamheten för elproduktion genom 

markbaserade solcellsanläggningar på ett lantbruk med potatisodling. 

Studien fokuserar på lantbruk med potatisodling eftersom elanvändningen skiljer 

sig mycket från lantbruk med andra verksamheter. 

Solcellsparken kommer inte placeras tillsammans med potatisodlingen utan den ska 

placeras separat. 

Studien kommer endast ta hänsyn till fallföretagets elförbrukning. 

Solcellsparkens geografiska plats utgår från fallföretagets adress. 
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2.1. Allmänna faktorer 

2.1.1. Miljöpåverkan 

I en undersökning som gjordes 2007 jämförde man mängden luftutsläpp från 

solceller mot energislag som solcellerna kan ersätta vilket i detta fallet var fossila 

bränslen. Undersökningen visade att för varje kilowattimme el som produceras av 

solcellerna så blir det minst 89 % mindre luftutsläpp jämfört med fossila bränslen 

och för att det ska vara jämförbart har man räknat solcellens livscykel ända från 

tillverkning till återvinning (Fthenakis et al. 2008).  

 

Eftersom solceller ger en fossilfri elproduktion är det med tanke på miljömässig 

hållbarhet väldigt aktuellt att utveckla denna produktionen. Samtidigt har politiken 

stort inflytande när det ska göras större satsningar eftersom det påverkar samhället 

vilket betyder att det hela tiden kommer nya lagar och regler som investeringen 

måste ta hänsyn till (Lewis 2005). 

2.1.2. Solinstrålning 

Den solstrålningen som träffar markytan kallas för globalstrålning och det är den 

totala solstrålningen både direkt från solen och den diffusa strålningen som bland 

annat bildas av att strålningen reflekteras av moln. De två främsta faktorerna som 

påverkar globalstrålningen är molnigheten och solhöjden. Solhöjden varierar 

mycket över året beroende på dagslängd och ger stora regelbundna svängningar 

medan molnigheten varierar mest med årstiderna. För att kunna mäta 

globalstrålningen använder man instrument som mäter infallande strålningseffekten 

per ytenhet vilket oftast anges i kWh/m2. I Sverige varierar globalstrålningen 

mellan 750 kWh/m2 i nordväst till 1050 kWh/m2 i sydost (SMHI 2017). 

2. Litteraturstudie 
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Figur 1. Karta för globalinstrålningen i Sverige (SMHI 2017). 
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2.1.3. Skuggning 

För att kunna maximera solpanelernas effektivitet måste hänsyn tas till solens 

infallsvinklar under dagen och året, avståndet mellan raderna, lutningen på 

panelerna, solhöjden samt panelernas höjd. Med solhöjden menas vinkeln mellan 

horisonten och siktlinjen mot solen. För en optimal elproduktion bör ingen 

skuggning ske men beroende på omständigheterna kan det finnas en viss tolerans 

av skuggning (Energiforsk 2017).  

 

 

 

 

Figur 2. Modell som illustrerar panelernas skuggning och vinkel med hänsyn till 

solinstrålningen. α=solhöjd, β=panellutning, r=radavstånd, l=panelens längd 

(Energiforsk 2017). 

2.1.4. Livslängd och effektminskning 

Solcellernas livslängd och effektminskningen beror mycket på hur och vart 

solcellerna installeras. De solcellerna som installerades redan på 80-talet producerar 

fortfarande el vilket betyder att livslängden är minst 40 år. Det som påverkar mest 

är vilken typ av solceller man använder sig av samt yttre faktorer. Det finns tre olika 

sorters solceller där monokristallina och polykristallina solceller förväntas ha en 

verkningsgrad på minst 80 % efter 30 år medans tunnfilmssolceller har något 

kortare livslängd. När det kommer till yttre faktorer kan effektminskningen skilja 

mellan 0,2 % till 1 % per år. Vid tuffa förhållanden där solcellerna är utsatta för 

mycket snö och vind räknar Svea Solar med att effekten minskar med 1 % per år. 

Vid mer lättare förhållanden och mildare väder räknar man med en effektminskning 

på 0,2 % per år. Kylan är inget som påverkar solcellerna nämnvärt utan ett svalare 

klimat ger i regel bättre effektivitet eftersom när solcellerna blir för varma sjunker 

effektiviteten vilket gör att Sverige har ett lämpligt klimat. 
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Det man bör tänka på när man installerar solceller är att inte ha träd och större 

buskage i närheten eftersom en gren som trillar ner på solcellerna kan skada 

panelerna och förkorta livslängden avsevärt (Svea Solar 2022a). 

2.1.5. Elproduktion 

Något som är väsentligt när man ska räkna på en investering av en solcellspark är 

hur mycket el som solcellerna genererar. Här måste man ta två saker i beaktning 

och det är hur många kWh varje installerad kW ger samt verkningsgraden på 

solcellerna. Det är svårt att sätta en exakt siffra på hur många kWh varje installerad 

kW kommer generera eftersom det påverkas mycket av vart i landet de placeras 

men en kW ger cirka 800-1100 kWh/kW per år vilket betyder att produktionen blir 

ca 300 000-900 000 kWh per hektar. När det gäller verkningsgraden på solcellerna 

utvecklas det konstant med tanke på att det hela tiden kommer ny teknik men här 

brukar man säga att idag är verkningsgraden cirka 17-20 % (Svea Solar 2022b); 

(Jämtkraft u.å.); (Solkompaniet u.å.). 

 

Tekniska verken Linköping byggde en solcellspark 2020 på en areal av 13 ha. Den 

totala installerade effekten är 12 MW och den förväntade årliga produktionen är 

11,5 GWh. Per hektar blir den installerade effekten 923 kW/ha och den förväntade 

årliga produktionen 885 000 kWh/ha vilket ger en effektivitet på 959 kWh/kW 

(Tekniska verken u.å).  

 

2016 byggdes solcellsparken Solsidan i Varberg med en storlek på 6 hektar och en 

förväntad årlig produktion på 3 GWh vilket blir 500 000 kWh/ha (Varberg Energi 

u.å).  

 

År 2020 byggdes Bredstorp solpark i Tranås med en totalstorlek på 3,5 ha och med 

en förväntad årlig produktion på 1,12 GWh blir det 320 000 kWh/ha (Tranas Energi 

u.å). 

2.2. Ekonomiska faktorer 

2.2.1. Investeringskostnad för solcellspark 

Investeringskostnaden för en solcellspark är cirka 4-6 miljoner kronor per hektar 

(Skog 2022); (Solkompaniet u.å.). 

2.2.2. Inflation 

Inflation är ett begrepp som Sveriges Riksbank använder för att visa på ökningen 

av den allmänna prisnivån på varor och tjänster. Riksbanken har antagit ett 
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inflationsmål på 2 % per år för att man ska kunna använda det som ett trovärdigt 

riktmärke när man gör kalkyler (Sveriges Riksbank 2022). 

2.2.3. Arrendeintäkt 

Jordbruksverket gör vartannat år en arrendeprisundersökning för att ta reda på de 

genomsnittliga arrendepriserna och 2020 låg arrendepriset för åkermark på 1 945 

kronor (Jordbruksverket 2021). För att arrendera ut mark till en solcellspark är 

arrendeintäkten cirka 6 000- 12 000 kronor per hektar och år (EnergiEngagemang 

2021). 

2.2.4. Kostnader för skötsel 

En solcellsanläggning är lättskött om man ser till solcellerna och den tekniken det 

kräver men man bör kontrollera den varje år för att garantera att inget är skadat eller 

har fel (Energimyndigheten 2019a); (Solkompaniet u.å.). 

 

I en intervjustudie av energimyndigheten anger man att växelriktaren är det största 

osäkerhetsmomentet i en solcellspark och att man bör räkna med att byta den minst 

en gång under solcellsparkens livstid. Att byta växelriktaren skulle enligt intervjuer 

med solcellsföretag kosta ca 8 % av den totala investeringskostnaden om man 

räknar med en större anläggning. Man kan också räkna på att kostnaden är ca 900 

kr/kW (Energimyndigheten 2017).  

2.2.5. Investeringsstöd 

Tidigare har man kunnat ansöka om investeringsstöd till en solcellsanläggning men 

sedan den 1 januari 2021 är det inte möjligt längre (Länsstyrelsen Kalmar 2022).  

2.2.6. Elpriset för inköpt el 

Under våren 2022 har elpriserna fluktuerat och blivit en stor samhällsfråga i 

debatter och media. Elpriset sätts på en avreglerad marknad som de nordiska 

länderna har tillsammans och där priset följer utbud och efterfrågan. Eftersom vi 

ännu inte har någon teknik att lagra större volymer med elektricitet måste 

konsumtionen ske samtidigt som produktionen. Det gör att efterfrågan på 

elektricitet är väldigt säsongsbetonad eftersom det på sommarhalvåret när det är 

varmt och ljust går åt mindre el än på vinterhalvåret när det är mörkt och kallt. 

Eftersom det är svårt att styra produktionen av el gör det att elpriset är ganska 

volatilt vilket gör det svårberäkneligt i kalkyler. 

 

Elpriset styrs också av andra länders elförsörjning där importen av el, olja och gas 

från Ryssland är en dagsaktuell fråga. Till exempel importerar Finland en 
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betydande mängd elektricitet från Ryssland kontinuerligt medans i Danmark är kol-

och gaskraftverk en viktig del. Eons rörliga elpris för perioden 2012-2021 i 

prisområde 4 har medelpris på 0,45 kr/kWh (Råvarumarknaden 2012) (EON 

2022a); (EON 2022b). 

 

Figur 3. Rörligt elpris EON elområde 4 2012-2021 (EON 2022b). 

2.2.7. Elpriset för överskottsel 

Att sälja överskottselen är en grundsten i lönsamheten för en solcellspark och det 

kan skilja mycket beroende på vilket elbolag som köper överskottselen. De flesta 

elbolagen brukar utgå från Nord Pools spotpris eftersom det hela tiden följer den 

aktuella energitillgången på energimarknaden, Eon utgår från Nord Pools spotpris 

minus 4 öre/kWh, Kraftringen utgår från Nord Pools spotpris, Bixia utgår från 

spotpris, Telge Energi utgår från timspot & ursprungsgaranti + 10 öre/kWh och 

Fortum utgår från Nord Pools spotpris. 2015 till och med mars 2022 var medel på 

Nord Pools spotpris 0,50 kr/kWh i elområde 4 (EON 2022c); (Kraftringen u.å.);  

(Bixia 2021); (Telge Energi u.å.); (Fortum u.å.). 

 

 

Figur 4. Nord Pools genomsnittliga spotpris 2015-2021 (Elpriser24 2022); (Elen.nu 

u.å.). 
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2.2.8. Energiersättning 

När överskottselen som produceras i en solcellsanläggning skickas ut på elnätet är 

det till en stor fördel för elnätsägaren eftersom denne inte behöver transportera dit 

el från andra områden utan istället kan använda lokalproducerad el. Det är en fördel 

eftersom när man transporterar el längre sträckor skapas förluster som elnätsägaren 

måste ta höjd för när de köper el. På grund av detta är elnätsägaren enligt ellagen 

skyldig att betala ut en energiersättning till elproducenten, även kallat nätnytta eller 

överföringsersättning. Energiersättningen varierar beroende på omständigheterna 

med avstånd och minskade kostnader för elnätsägaren men generellt ligger den på 

cirka 2 öre/kWh. (Energimarknadsbyrån 2020). 

2.2.9. Moms och skatt 

Mervärdesskatt måste man som elproducent betala om försäljningen går över 

30 000 kronor per år och då gäller 25 % på den sålda elen (Energimyndigheten 

2019b). Energiskatt på såld el ska betalas om anläggningen överstiger kraven för 

mikroproducent vilket betyder att man producerar max 500 kW. Producerar 

anläggningen över 500 kW ska energiskatt betalas och det måste även anmälas till 

Skatteverket. Betalar man energiskatt behöver man dock inte betala skatt på den 

elen man köper in (Skatteverket 2022). 2021 var energiskatten 44,5 öre/kWh och 

från 1 januari 2022 är energiskatten 45 öre/kWh inklusive moms 

(Energimarknadsbyrån 2022). 

2.2.10. Elcertifikat 

Elcertifikatsystemet är ett system som bildades 2003 och grundtanken är att det ska 

öka den fossilfria elproduktionen. Den svenska staten vill att det ska vara lönsamt 

att bygga ut solcellsparker som genererar förnybar el och med hjälp av elcertifikat 

får investerarna en extra inkomst som kommer från elkonsumenterna. För varje 

producerad megawattimme får solcellsparksägaren ett elcertifikat (1) och 

elcertifikatet kan fås i högst 15 år. Producenten lägger sedan ut elcertifikatet till 

försäljning på marknaden där priset styrs av utbud och efterfrågan (2). Sedan den 1 

januari 2012 ingår även Norge i det svenska systemet vilket betyder att både Norge 

och Sverige handlar på den svenska elcertifikatmarknaden. För att det ska finnas en 

efterfrågan på elcertifikat måste elleverantörer och vissa elkonsumenter enligt lag 

köpa ett viss antal elcertifikat enligt ett kvotsystem som grundas på elförsäljningen 

eller elanvändningen (3). För att elleverantörerna inte ska behöva betala för något 

de inte konsumerar läggs istället kostnaden för elcertifikatet på elfakturan till 

konsumenten (4). Eftersom elleverantörer och vissa elkonsumenter måste köpa ett 

visst antal elcertifikat varje år enligt kvotplikten måste de också annullera ett antal 

elcertifikat varje år för att fullgöra sin plikt (5). Priset för elcertifikat är cirka 0,15-

0,2 öre/kWh (Energimyndigheten 2022); (EON 2020). 
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Figur 5. Illustration av elcertifikatsystemet (Energimyndigheten 2022). 

2.2.11. Ursprungsgarantier 

För att elkonsumenterna på ett säkert sätt ska kunna ta reda på var deras el kommer 

ifrån har staten infört ett system likt elcertifikatsystemet där elproducenterna får en 

ursprungsgaranti för varje megawattimme de producerar. Lagen om 

ursprungsgarantier berör elproducenter och elleverantörer. Ursprungsgarantierna 

som elproducenten fått av staten säljs sedan på den öppna marknaden och köparna 

är elleverantörer som vill ha el från till exempel solcellsparker. Elleverantörerna får 

då köpa ursprungsgarantier motsvarande den mängden el de ska sälja och när den 

inköpta elen sålts vidare till kunden annulleras ursprungsgarantierna. Priset för 

ursprungsgarantier är cirka 1 öre/kWh (Energimyndigheten 2018); (Ahrberg 2021). 

 

2.2.12. Finansiering 

Bottenlån kan tas upp till 75 % av fastighetens marknadsvärde och resterande del 

kan tas som topplån eller läggas in genom andra finansiärer. Amorteringstakten på 

ett bottenlån beror på fastighetens belåningsgrad men det finns inget statligt 

amorteringskrav i detta fallet. Amorteringen bör motsvara avskrivningstakten som 

ska spegla investeringens livslängd. Räntan kan vara rörlig eller bindas på fem år 

på 2,99 % (Mörstam 2022, muntlig); (Swedbank u.å.). 

 

2.3. Sammanfattning litteraturstudie 

Livslängden är minst 40 år och effektminskningen är cirka 0,3 % per år. 

Elproduktionen kan variera mellan 300 000- 900 000 kWh/ha. 
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Invsteringskostnaden är 4- 6 miljoner per hektar. Inflationen är 2 % per år och det 

är Riksbankens antagna inflationsmål. Kostnaderna för skötseln är liten men 

växelriktaren kan komma att behövas bytas och den kostar cirka 8 % av 

investeringskostnaden. Elpriset för inköpt el är medel 0,45 kr/kWh 2012-2021. 

Elpriset för överskottsel utgår från Nord Pools spotpris och har medel 0,50 kr/kWh 

2015-2022 för elområde 4, Telge Energi betalar spotpris + 0,1 kr/kWh. 

Energiersättning fås för lokalproducerad el och är cirka 0,2 kr/kWh. 25 % moms 

måste betalas när försäljningen överstiger 30 000 kr/år. Enegiskatt betalas när man 

producerar över 500 kW och är 0,36 kr/kWh. Elcertifikat kan fås i 15 år och de säljs 

för cirka 0,0015-0,002 kr/kWh. Ursprungsgarantier fås för varje producerad 

megawattimme och de kan säljas för cirka 0,01 kr/kWh. Finansiering kan lösas 

genom bottenlån på fastigheten och på solcellerna med en bunden ränta på 5 år på 

2,99 %. 
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3.1. Litteraturstudien 

Studien grundas i fakta hämtat från litteratur genom Google Scholar, Primo, 

Epsilon och Google.  

Sökord; solceller, solcellspark, arrende, investeringskalkyl, solar cell park, 

agricultural. 

3.2. Fallföretaget 

Studien görs på ett fallföretag för att kunna få fram trovärdiga och relevanta siffror 

och för att kunna ha ett företag att utgå ifrån. Fallföretaget fokuserar på 

potatisodling, lagring och vidareförädling vilket är lämpligt i denna studien 

eftersom gården har en stor elkonsumtion. 

Gården ligger i Målilla, Småland. På gården odlas det 500 ha växtodling fördelat 

på 25 ha träda, 160 ha matpotatis, 23 ha jordgubbar, 290 ha spannmål, 0,5 ha 

sötpotatis, 0,5 ha hallon och 1 ha sparris samt 350 ha skog. På gården finns det även 

en hel del mark som inte odlas och inte levererar något netto. 

3. Material och metod 
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3.2.1. Fallföretagets elförbrukning 

Gårdens elförbrukning är mellan 45 000 kWh per månad på vintern och 180 000 

kWh per månad på sommaren och är hämtat från fallföretagets elfakturor för 2021. 

 

Tabell 1. Fallföretagets elförbrukning månadsvis 2021. 

3.3. Kalkyler 

3.3.1. Investeringskalkyl 

I denna studien har det gjorts en investeringskalkyl med hjälp av nuvärdesmetoden 

där kalkylen diskonterar kassaflödet till dagens nuvärde vilket kan visa om en 

investering är lönsam eller inte. 

 

Mallen för investeringskalkylen är gjord i Microsoft Excel och är uppdelad i tre 

delar. Den första delen är uppbyggd på formler se bilaga 1, 2 och 3, den andra delen 

är förutsättningar där alla siffror är ifyllda manuellt se tabell 2 och bilaga 4 och den 

tredje delen är resultatet se tabell 3 och bilaga 5. 

 

Den första delen ”Förutsättningar” är antaganden som grundas på fakta från 

litteraturstudien, uppgifter från fallföretaget och historiska data.  

Den innehåller kalkylränta, inflation, areal, årlig elproduktion, egen förbrukning är 

fallföretagets elförbrukning 2021 och produktionstapp/år.  

Kostnader: skötsel, arrende för jordbruket och energiskatt producerad el.  

Intäkter: inköp el, såld el, elcertifikat, ursprungsgaranti och energiersättning.  

Bottenlån fastighet: avbetalningstid, lånesumma och låneränta. 

Bottenlån solceller: avbetalningstid, lånesumma och låneränta. Solcellerna belånas 

till 75 % och resterande finansiering sker genom belåning av fastighet. 
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Investering: investeringskostnad och restvärde. 

 

 

Tabell 2. Förutsättningar för investeringskalkylen. 

 

Den andra delen som enbart är uppbyggd på formler är uppdelad i åtta delar. Den 

första är år där kalkylen baseras på 30 år.  

Den andra delen är den totala elproduktionen varje år. 

Den tredje delen är investeringskostnaden år noll samt det totala restvärdet år 30 

inklusive inflation.  

Den fjärde delen innehåller samtliga intäkter i nominella termer. Egenanvänd el 

eftersom företaget inte behöver köpa in el längre, såld överskottsel, elcertifikat de 

första 15 åren och ursprungsgaranti. 

Den femte delen innehåller samtliga kostnader i nominella termer. Skötsel, arrende 

för jordbruket och byte av växelriktare år 15 (8 % av investeringskostnaden). 
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Den sjätte delen innehåller nuvärdesberäkning inklusive finansiering och där ingår 

bottenlånen, kassaflöde, diskontering och nuvärde. 

Den sjunde delen innehåller nuvärdesberäkning exklusive finansieringen och där 

ingår kassaflöde, diskontering och nuvärde. 

Den åttonde delen är beräkningar för lån och då uppdelat i bottenlån på solcellerna 

samt bottenlån på fastigheten. För båda lånen ingår kolumner för resterande skuld, 

amortering, räntekostnad och summa att betala till banken.  

 

Den sista delen ”Resultat” är uppdelad i två likadana delar där det skiljs på resultat 

inklusive finansiering samt resultat exklusive finansiering. 

I delen ”Resultat” ingår summa nuvärde, återbetalningstid, annuitetsfaktor samt 

årligt överskott.  

 

3.3.2. Känslighetsanalys 

Känslighetsanalys är gjord för att kunna se vilken lägsta nivå investeringskalkylen 

klarar av för att få nuvärde noll och är beräknad på spotpris såld el, kalkylränta och 

årlig elproduktion. Känslighetsanalyserna utgår från att allt annat är lika och dessa 

värden erhålls var för sig Delen för känslighetsanalysen har ljusröd färg i 

investeringskalkylens mall.  

3.4. Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet handlar om att studien ska vara relevant och tillförlitlig. 

Validitet betyder att studien innehåller fakta som är relevant i sammanhanget för 

att kunna ange när och i vilka situationer studien är användbar. Det handlar om att 

använda resurserna på rätt sak och vid rätt tillfälle. Denna litteraturstudien är gjord 

genom kvalitativa metoder vilket betyder att datan har samlats in och bearbetats på 

ett mer annorlunda och systematiskt sätt än om den vore gjord på kvantitativa 

metoder. Reliabilitet är ett begrepp som förklarar studiens trovärdighet och 

pålitlighet. För att kunna ha en hög validitet krävs en hög reliabilitet vilket betyder 

att studien måste vara pålitlig för att kunna användas vid rätt tillfälle (Gunnarsson 

2020).   

 

I denna litteraturstudien kan validitet vara en svårighet eftersom lönsamheten i 

investeringen till stor del bygger på Nord Pools spotpris vilket är fluktuerande. Det 

som stärker validiteten är att kalkylen inte bygger på antagande utan utgår från 

medelpriset av Nord Pools spotpris från de senaste tio åren vilket också stärker 

studiens reliabilitet. För att studien ska ha en hög reliabilitet har endast trovärdiga 

och säkra källor använts till litteraturstudien till exempel myndighetssidor och 
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branschföretag. Invsteringskalkylen är gjord genom en nuvärdesberäkning vilket är 

en modell som används för att beräkna om en investering är lönsam. Studien tar 

också stöd i vetenskapliga artiklar för att förstärka trovärdigheten och pålitligheten. 

Eftersom denna litteraturstudien använder sig av ett fallföretag på en specifik 

geografisk position kan validiteten ifrågasättas eftersom vissa uppgifter som till 

exempel solinstrålningen påverkas av positionen och på så vis blir utfallet endast 

relevant för den platsen med de omständigheterna samt att fallföretaget har ett 

ställverk på anslutande mark. Dock finns det begränsat med platsspecifik fakta utan 

i studien har fakta använts från befintliga anläggningar på andra geografiska platser 

i Sverige. 
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Resultatet av studien visar att en investering i solcellspark exklusive finansiering är 

lönsam utifrån fallföretagets förutsättningar och ger ett årligt överskott på 20 671 

kronor per hektar vilket kan jämföras med att arrendera ut marken till 

solcellsföretag där arrendeintäkten är cirka 6-12 tusen kronor per hektar och år. 

Överskottet kan också jämföras med att arrendera ut marken för jordbruksändamål 

där arrendeintäkten är cirka 1 945 kronor per hektar. Vid beräkning exklusive 

finansieringen visar känslighetsanalysen att kalkylen klarar ett spotpris på 0,58 

kr/kWh, en kalkylränta på 5,6 % och en årlig produktion på minst 738 273 kWh/ha. 

Känslighetsanalyserna utgår från att allt annat är lika och dessa värden erhålls var 

för sig. 

 

Investeringskalkylens årliga överskott inklusive finansieringen är 66 303 kronor per 

hektar vilket visar på att den är lönsam. Känslighetsanalysen visar att en egen 

investering klarar ett spotpris på 0,53 kr/kWh, kalkylränta på 16,6 % och den årliga 

produktionen måste vara minst 602 010 kWh/ha. 

 

Investeringskalkylen påverkas av flera avgörande faktorer men de som är mest 

svårberäkneliga är intäkten för såld el eftersom den utgår från Nord Pools spotpris 

samt energiskatten. Spotpriset styrs helt av tillgång och efterfrågan vilket betyder 

att vi endast kan spekulera i hur det priset kommer se ut i framtiden. I kalkylen har 

medelpriset för de senaste tio åren använts. Energiskatten är 36 öre/kWh och den 

är svårberäknelig eftersom den påverkas mycket av energipolitiken. Andra 

avgörande faktorer såsom antalet kWh som kommer produceras är mer beräkneliga 

och på det området finns det mer fakta. Intäkten för inköpt el är 75 % av priset för 

såld el och har en mindre påverkan, likaså intäkten för elcertifikat. 
 

4. Resultat 
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Tabell 3. Resultat och känslighetsanalyser inklusive finansiering samt exklusive 

finansiering. 
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Syftet med denna studie har varit att ta fram fakta och siffror på markbaserade 

solcellsanläggningar för att sedan kunna jämföra om det är mest lönsamt för en 

lantbrukare att investera i solcellsparken själv, arrendera ut marken till ett 

solcellsföretag eller bruka marken. Studien har till stor del svarat på 

frågeställningen men däremot kan lantbrukare behöva göra små justeringar i 

investeringskalkylen för att fungera på andra geografiska platser.  

 

Resultatet visar att det är mest lönsamt att själv investera i en solcellspark men det 

man måste ta i beaktning är risken man tar som lantbrukare. Att arrendera ut marken 

till ett solcellsföretag är inte riskfritt men det är betydligt mindre risk än att investera 

själv eftersom man har arrendekontrakt att luta sig mot och man är som lantbrukare 

garanterad är årlig summa. Denna studien bekräftar också tidigare forskning att som 

lantbrukare arrendera ut marken och få en stabil inkomst är den bästa lösningen 

men att investera själv kan ge ett större årligt överskott. 

 

Som första resultat presenteras det årliga överskottet inklusive finansieringen vilket 

kan ifrågasättas. Det grundas i att resultatet inklusive finansieringen ger 

finansieringen ett tillskott till nuvärdet som ersättning till risken och det är tveksamt 

i jämförelse med andra alternativ. Att beräkna resultatet inklusive finansieringen 

ger en bra överblick över kassaflödet. 

 

Utifrån känslighetsanalyserna kan vi se att investeringskalkylerna behöver ett 

relativt högt spotpris om man jämför med historiska spotpriser och det kan vara en 

orosfaktor som inte är påverkbar. Dock är solcellsenergi en viktig del i landets 

energiförsörjning vilket borde göra att politiken ser till att det är lönsamt med 

solcellsparker eftersom de kan styra det till stor del genom energiskatten. Det är det 

intressantaste i denna undersökning att vi till stor del är beroende av vilka beslut 

våra politiker fattar och att de styr lönsamheten till så stor grad.  

 

Studien har genomförts som en litteraturstudie vilket är det mest rimliga eftersom 

det finns mycket fakta och information på internet och i rapporter. Vill man 

utveckla studien hade en intervjustudie eller enkätstudie kunnat göras för att få mer 

information från personer i branschen. För att kunna göra en fysisk undersökning 

5. Diskussion 
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hade man behövt ha tillgång till en befintlig solcellspark eftersom tekniken är dyr 

men då hade resultatet blivit väldigt begränsat och oanvändbart för andra 

lantbrukare på andra geografiska platser. 

 

5.1. Vidare forskning 

Det som inte har tagits med i denna studie men som hade varit intressant att 

undersöka är vilka förhandlingsmöjligheter det finns vid en investering eftersom 

mycket bygger på vad man får för den sålda elen samt om det går att binda priset 

för såld el och i så fall hur lång tid köparen är beredd att binda priset. 

Något som heller inte undersökts men som kan ha en stor betydelse är om 

överskottselen ska säljas ut på elnätet eller om det kan finnas intresse av andra 

företag att köpa in elen och på så vis kunna marknadsföra sig som mer miljövänlig 

eller till och med få en helt fossilfri produktion. Det skulle till exempel kunna vara 

närliggande sågverk eller livsmedelsindustri. 

Det hade också varit intressant att undersöka vilka skalfördelar man kan dra nytta 

av om parkens storlek dubbleras eller blir ännu större. 

5.2. Slutsats 

Slutsatsen av denna studien är att utifrån fallföretagets förutsättningar  är det mest 

lönsamt att som lantbrukare själv investera i en solcellspark om man är villig att ta 

risken och kan lösa finansieringen men att arrendera ut marken är också lönsamt 

och ger en stabil inkomst med en betydligt lägre risk. 
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Elproduktionen= årlig produktion per hektar (800 000 kWh) - årligt 

produktionstapp (0,3 %) (effektminskning) blir 7 976 000 kWh efter det första året.  

Invsteringskostnad= totala investeringskostnaden år 0 (40 000 000 kr) samt totala 

restvärdet år 30 (9 056 808 kr).  

Egenanvänd el= egen förbrukning (940 000 kWh) * priset för inköpt el (0,45 

kr/kWh) (intäkt eftersom lantbrukaren inte behöver köpa in el vid egen investering) 

ger 431 460 kr för det första året.  

Såld el= elproduktion (7 976 000 kWh) - egenanvänd el (940 000 kWh) * priset för 

såld el (0,6 kr/kWh) – energiskatt (0,36 kr/kWh) + energiersättning (0,02 kr/kWh) 

ger 1 856 947 kr första året. 

Elcertifikat= elproduktion (7 976 000 kWh) * priset för elcertifikat (0,002 kr/kWh) 

(kan endast fås i 15 år) ger 16 271 kr första året. 

Ursprungsgaranti= elproduktion (7 976 000 kWh) – egenanvänd el (940 000 kWh) 

* priset för urprungsgaranti (0,01 kr/kWh) ger 71 767 kr första året. 

Skötsel= skötselkostnad (5 000 kr/ha) * areal (10 ha) blir 51 000 kr första året. 

Arrende jordbruk= arrendekostnad för jordbruksmarken (1 945 kr/ha) * areal (10 

ha) (utebliven intäkt) blir 19 839 kr första året. 

Växelriktare år 15= totala investeringskostnaden (40 000 000 kr) * 8 % blir 

4 306 779 kr år 15. 

Samtliga intäkter och kostnader är beräknade med inflation. 

 

Bilaga 1- Investeringskalkyl del 1, intäkter & 
kostnader     
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Nuvärde inklusive finansiering: 

Bottenlån fastighet= hela lånesumman år 0 (10 000 000 kr) och sedan summan till 

banken från bilaga 3 som blir 699 000 kr första året. 

Bottenlån solceller= hela lånesumman år 0 (30 000 000 kr) och sedan summan till 

banken från bilaga 3 som blir 2 097 000 första året. 

Kassaflöde= investeringskostnad (4 000 000 kr/ha) + intäkter (inköp el 0,45 

kr/kWh, såld el 0,60 kr/kWh, elcertifikat 0,002 kr/kWh, ursprungsgaranti 0,01 

kr/kWh, energiersättning 0,02 kr/kWh) + kostnader (skötsel 5 000 kr/ha, arrende 

jordbruk 1 945 kr/ha, energiskatt 0,36 kr/kWh) + bottenlån fastighet (10 000 000 

kr) + bottenlån solceller (30 000 000 kr) ger ett underskott på 481 394 kr för det 

första året. 

Diskontering= kalkylränta (5 %) ^ år vilket blir 0,952 första året. 

Nuvärde= kassaflöde * diskontering vilket blir -458 470 kr första året. 

Nuvärde exklusive finansiering: 

Kassaflöde= investeringskostnad (4 000 000 kr/ha) + intäkter (inköp el 0,45 

kr/kWh, såld el 0,60 kr/kWh, elcertifikat 0,002 kr/kWh, ursprungsgaranti 0,01 

kr/kWh, energiersättning 0,02 kr/kWh) + kostnader (skötsel 5 000 kr/ha, arrende 

jordbruk 1 945 kr/ha, energiskatt 0,36 kr/kWh) vilket blir 2 314 606 kr första året. 

Diskontering= kalkylränta (5 %) ^ år vilket blir 0,952 första året. 

Nuvärde= kassaflöde * diskontering vilket blir 2 204 387 kr första året. 

 

Bilaga 2- Investeringskalkyl del 2, nuvärde     
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Bottenlån fastighet: 

Resterande skuld (vid årets slut) = resterande skuld året innan (10 000 000 kr) – 

årets amortering (400 000 kr/år) ger 9 600 000 kr första året. 

Amortering (rak amortering) = hela lånesumman (10 000 000 kr) / avbetalningstid 

(25 år) ger 400 000 kr per år. 

Ränta= resterande skuld året innan (10 000 000 kr) * låneräntan (2,99 %) vilket blir 

299 000 kr första året. 

Till banken= amortering (400 000 kr) + ränta (299 000 kr) blir 699 000 kr första 

året. 

Bottenlån solceller: 

Resterande skuld (vid årets slut) = resterande skuld året innan (30 000 000 kr) – 

årets amortering (1 200 000 kr/år) ger 28 800 000 kr första året. 

Amortering (rak amortering) = hela lånesumman (30 000 000 kr) / avbetalningstid 

(25 år) ger 1 200 000 kr per år. 

Ränta= resterande skuld året innan * låneräntan (2,99 %) vilket blir 897 000 kr 

första året. 

Till banken= amortering (1 200 000 kr) + ränta (897 000 kr) blir 2 097 000 kr första 

året. 

 

Bilaga 3- Investeringskalkyl del 3, lån     
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Förutsättningar för investeringskalkylen, räntor, årlig produktion, intäkter, 

kostnader, bottenlånen samt investeringskostnad och restvärde. 

 

 

 

Bilaga 4- Investeringskalkyl del 4, 
förutsättningar     
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Investeringskalkylens resultat uppdelat i resultat inklusive finansiering samt 

resultat exklusive finansiering. Under resultatet finns känslighetsanalys på spotpris, 

kalkylränta och årlig produktion för respektive beräkningar. 

 

 

 

 

Bilaga 5- Investeringskalkyl del 5, resultat     


