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Yttrande över motion av Stina Svensson (FI) 
och Teysir Subhi (FI) om uthyrning av 
solceller 
 

Till Göteborgs kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

Den av Stina Svensson och Teysir Subhi väckta motionen avslås. 

---- 

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar: 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkade bifall till yrkande från SD den 29 maj 2020 om att 
avstyrka motionen. 

Karin Pleijel (MP) yrkade bifall till yrkande från MP och V den 29 maj 2020 om att 
tillstyrka motionen. 

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkade bifall till yrkande från M, L och C 
den 3 juni 2020 om att avstyrka motionen. 

Kommunstyrelsen beslutade utan omröstning att avstyrka motionen. 

Elisabet Lann (KD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 3 juni 2020. 

 
 
Göteborg den 3 juni 2020 
Göteborgs kommunstyrelse 
 

 

Axel Josefson 

Mathias Sköld 
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Yrkande angående – Motion av Stina 
Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om 
uthyrning av solceller 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Motionen avslås 

Yrkandet 
Motionärernas ambition om att öka användningen av solceller är god, och delas av oss i Alliansen. 
Men de praktiska implikationerna som förslaget innebär kan inte rättfärdigas av goda intentioner. 
Som framgår av tjänsteutlåtandet så skulle miljöeffekten av förslaget vara minimal eller icke-
existerande medan den ekonomiska risken är desto större, Göteborg Energi har även i sitt utlåtande 
avstyrkt motionen med hänvisning till bland annat dessa argument. Vi kommer därför yrka avslag 
på motionen.  

Kommunstyrelsen 
                                          

   
  

Yrkande 
Särskilt yttrande 
Datum 2020-06-03 
 

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet 
Kristdemokraterna 
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Yrkande angående – Motion av Stina 
Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om 
uthyrning av solceller 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

1. Motionen bifalles. 

Yrkandet 
Vi rödgrönrosa i Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ välkomnar denna 
motion kring att privatpersoner och fastighetsägare ska erbjudas möjlighet att hyra 
solceller från Göteborg Energi. 
 
Umeå Energis lyckade införande av denna lösning från 2017 har varit mycket uppskattad. 
Hittills har inte en enda abonnent valt att säga upp hyresavtalet, och det kommunala 
energibolaget uppger att de har nått en ny målgrupp av solcellsanvändare. Företrädesvis 
unga familjer som inte kan eller vill ta lån för investeringar, eller som upplever eget 
ägande och ansvar för solceller som krångligt.  
 
De ekonomiska riskerna kring investeringar i solceller, och osäkerhet kring framtida 
politiska beslut kring subventioner, kommer med all expansion av stadens investeringar i 
solceller och är inte unik för hyrerbjudandet. Att erbjuda ytterligare en väg in till solceller 
utöver att informera om köp eller om del av solcellspark är ett komplement som ökar 
produktionen av el från solceller totalt sett och är därför värt att utforska. 
 
Att starta erbjudandet i Göteborg behöver inte vara större åtagande gällande 
riskexponering. Det kan till exempel ske i form av pilotprojekt med ett begränsat antal 
anläggningar för uthyrning, vilket skulle minska risktagande. Med fördel kan Umeå 
Energis modell kopieras rakt av där de i dagsläget har satt ett tak på antal möjliga 
uthyrningar. 
 
Vi rödgrönrosa anser att Göteborg bör ligga i framkant bland svenska kommuner för att 
möjliggöra för fler att producera solel. 

Kommunstyrelsen  
  
  

Yrkande 
2020-05-29 
 

(MP, V) 
  
Ärende nr 3.1 
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Yrkande – Motion om uthyrning av solceller 

Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Avslå motionen 

 

Yrkandet  
Det är viktigt att hushållen i Göteborg får kunskap och möjligheter att installera solceller.  

När Göteborgs Energis ägardirektiv var uppe för beslut på KF 2002-05-14 föreslog SD att 

följande skrivning skulle tillkomma:  

§ 9 Bolaget har ett ansvar i att underlätta för kunderna/kommunmedlemmarna vad 

gäller minskad energiförbrukning. Bolaget ska stimulera, underlätta och köpa 

privatpersoners egenproducerade el. Främst från privatbostäders solpaneler 

 

Motionen föreslår att man ska ges möjlighet att hyra solceller. Det skulle dock bara 

innebära fördyringar och mer byråkrati. 

Redan idag finns det många privata aktörer som säljer och installerar solceller. Flera 

elbolag köper dessutom egenproducerad el från privatpersoner. 

Om man idag köper solceller kan man få förmånliga statliga subventioner som gör att en 

omställning kan gå snabbare. 

Även utan subventioner så kan en solpanel betala sig på 5-6 år. Att i det läget införa ett 

uthyrningssystem med solceller förefaller både krångligt och överflödigt. 

 

 

Kommunstyrelsen  
  

  

Yrkande  

2020-05-29 

 
                                                  
  

                                                    Ärende 3.1 
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Motion av Stina Svensson (FI) och Teysir 
Subhi (FI) om uthyrning av solceller  
Motionen 
Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) föreslår kommunfullmäktige att ge 
Göteborg Energi AB i uppdrag att påbörja uthyrning av solceller till privatpersoner och 
fastighetsägare i staden. 

Motionärerna framhåller att höga investeringskostnader kan vara en begränsande faktor 
till spridningen av solceller som tänkbar energikälla. Göteborg Energi AB driver idag ett 
positivt arbete med solcellsparker där även privatpersoner kan hyra in sig. Göteborg 
Energi AB tipsar också privatpersoner om hur de kan installera solceller via andra 
leverantörer. För att göra solceller tillgängliga för fler göteborgare så vill motionärerna att 
Göteborg Energi AB erbjuder uthyrning av solceller till privatpersoner och 
fastighetsägare, till exempel bostadsrättsföreningar. Det skulle innebära att den aktör som 
har ett tak ledigt och vill ha solceller på det kan hyra ett solcellspaket från Göteborg 
Energi AB till en fast månadskostnad, där installation och service ingår. Efter ett antal år 
kan sedan kunden köpa loss solcellerna om så önskas. 

Remissinstanser 
Motionen har remitterats för yttrande till Göteborg Energi AB. Remissinstansens svar 
redovisas i nedanstående tabell. 

Remissinstans Beslut Kommentar 

Göteborg Energi AB Avstyrker  

 

Styrelsen avstyrker förslaget 
eftersom ett erbjudande om 
hyrkoncept av solceller till 
privatpersoner, 
bostadsrättsföreningar och 
övriga fastighetsägare i 
dagsläget inte bedöms som 
ekonomiskt försvarbart under 
gällande förutsättningar som 
råder på marknaden. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Göteborg Energi AB har utrett frågan och kom fram till att en investering i solceller ger 
en återbetalningstid om 15-20 år beroende på vilka förutsättningar som föreligger i det 

Stadsledningskontoret 
 

  
  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2020-04-20 
Diarienummer 0306/20 
 

Handläggare  
Hedwig Andrén 
Telefon: 031-368 02 33 
E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se  
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aktuella fallet och vilka subventioner som kan nyttjas av kund. Återbetalningstiden 
förändras inte nämnvärt av att Göteborg Energi AB tar investeringen istället för en 
privatperson, fastighetsägare eller en bostadsrättsförening. Detta innebär att långa 
hyresavtal behöver tecknas för att minska de ekonomiska riskerna för Göteborg Energi. 
Så som erbjudandet är utformat på marknaden idag (Umeå Energi) föreligger en 
ekonomisk risk för kund vid förändrade förutsättningar av den skattereduktion som finns 
idag.   

Detta sammantaget bedömer Göteborg Energi AB att ett hyrkoncept i dagsläget är inte 
ekonomiskt försvarbart för varken tänkbara kunder eller bolaget. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Solceller producerar förnybar el vilket är en viktig del i vårt framtida förnybara 
energisystem. Andelen förnybar elproduktion i Göteborg ska öka och solceller kan bidra 
till detta. Ett etablerande av en hyrlösning bedöms av bolagets analys inte i större 
utsträckning öka andelen förnybar elproduktion i Göteborg och därmed inte har större 
positiv ekologisk effekt. Alternativa åtgärder för att främja solceller så som 
informationsinsatser kan bidra till en större inverkan. 

Bedömning ur social dimension 
Ett erbjudande om hyrlösning skulle möjliggöra för fler personer att satsa på solceller. 
Dock är hyrkostnaden inte försumbar och bedöms ligga i samma paritet som en 
avbetalning.  

 

 

Magnús Sigfússon Eva Hessman 

Direktör Stadsutveckling Stadsdirektör 

 

Bilagor: 
1. Motionen 
2. Göteborg Energi AB:s handlingar 2020-03-17 § 76 
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Motion av Stina Svensson (FI) och  
Teysir Subhi (FI) om uthyrning av solceller 
 

För att minska utsläppen av klimatgaser behövs en omställning till hållbar elproduktion 

såsom solceller. För att göra solceller tillgängliga för fler göteborgare så vill vi att 

Göteborg Energi erbjuder uthyrning av solceller till privatpersoner och fastighetsägare, 

t.ex. bostadsrättsföreningar. Det innebär att den som har ett tak ledigt och vill ha solceller 

på det kan hyra ett solcellspaket från t.ex. Göteborg Energi till en fast månadskostnad, där 

installation och service ingår. Efter ett antal år kan sedan kunden köpa loss solcellerna om 

så önskas. 

Solceller är en av pusselbitarna i omställningen till ett koldioxidneutralt samhälle. 

Tekniken är standardiserad och marknaden är sedan en tid tillbaka mogen med 

återförsäljare, installatörer och servicetekniker. Effektiviteten på solceller har ökat och 

livslängden är vanligtvis över 25 år.  

Att möjliggöra uthyrning, installation och drift av solceller bidrar till att fler kan vara en 

del av omställningen till ett hållbart samhälle, oavsett storlek på plånbok. Idag har höga 

investeringskostnader varit en begränsande faktor till spridningen av solceller.  

Vi minskar inte bara koldioxidutsläpp från fossil elproduktion utan solceller innebär mer 

lokal elproduktion. Det är viktigt både för att minska förluster vid elöverföring, och för 

minskad sårbarhet i elnätet. Göteborg har i dagsläget en hög elkonsumtion men en liten 

elproduktion. 

Göteborg Energi driver ett positivt arbete med solcellsparker där även privatpersoner kan 

hyra in sig. Göteborgs Stad har också ett långt gånget arbete med solceller på offentliga 

byggnader. Göteborg Energi tipsar också privatpersoner hur de kan installera solceller via 

andra leverantörer. Inget av detta påverkas av denna kompletterande möjlighet för 

privatpersoner och fastighetsägare att hyra solceller för sina tak direkt från Göteborg 

Energi. 

  

Kommunfullmäktige 

 
  

  

Handling 2019 nr 271 
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Föreslaget ska vara kostnadsneutralt för Göteborg Energi och för kommunen. Kunden 

som hyr solceller står för kostnaderna för installation, drift och underhåll samt ränta för 

investeringen. Kostnaden för kunden faktureras månadsvis och beror också på 

anläggningens storlek. Skalfördelar och avsaknaden av finansiella mellanhänder gör 

också att solcellerna kan erbjudas till ett konkurrenskraftigt pris vilket gör dem 

tillgängliga för fler göteborgare. Överskott av energi kan säljas tillbaka till Göteborg 

Energi. För större fastighetsägare kan intäkten bli så stor att de i praktiken får en extra 

hyresintäkt för sin takyta från Göteborgs Energi, samtidigt som de bidrar till ren 

energiförsörjning i Göteborg. 

 

Liknande upplägg för elhandel och uthyrning av solceller finns redan på plats hos Umeå 

Energi.  

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta:  

 

Göteborgs Energi får i uppdrag att påbörja uthyrning av solceller till privatpersoner och 

fastighetsägare i staden. 

 

Stina Svensson (FI)  Teysir Subhi (FI) 

 



  Utdrag ur     1 (1) 
Protokoll 
 

Ann-Jeanette Pihlström 2020-02-25 
  

 

 

Möte KLG Ordinarie möte 

Dag 2020-02-25 Kl 09.00 - 12.00 

Plats KLG-rummet 

Närvarande 
 Alf Engqvist                                VD     

Björn E Gustafsson 
David Hellström 
Johan Myhr 
Anette Myrheim 
Arto Pitkäniemi 
Anna Svernlöv             
Ann-Jeanette Pihlström            sekr.   
 
Förhinder 
Per-Anders Gustafsson 

 

 
 
10-2020-0057 Yttrande över motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om uthyrning av 

solceller  
 
VD beslutar att 

1. Motionen avslås eftersom ett erbjudande om hyrkoncept av solceller till 
privatpersoner och BRFer i dagsläget inte bedöms som ekonomiskt 
försvarbart under gällande förutsättningar vilka råder på marknaden. 

2. Informera styrelsen härom.   
 
Rätt utdraget i tjänsten intygar 
 
 
Ann-Jeanette Pihlström  



 

 Utdrag ur  1 (2) 
PROTOKOLL  
2020-03-12  

   
   
   

 

 
 

 

STYRELSEPROTOKOLL 

 
Bolag: Göteborg Energi AB 

 
Protokollsnr. 
 

2020/02                              

Dag: 
 

2020-03-12 Tid: 14.45-16.15 

Plats: 
 

Johan Willins Gata 3, Hammarkullen 

 
Närvarande:  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frånvarande: 
 
 
 
 
 

Ledamöter 

Jan Hallberg, ordförande 
Gunnar Westerling 
Ellinor Karlsson 
Per Anders Örtendahl  
Mattias J Henriksson 
Johan Gente, t.o.m. p 14  
Yvonne Staberg 

VD 

Alf Engqvist 
 
Ekonomidirektör (tf) 
Johan Myhr 

Suppleanter                                                                
Peter Danielsson, tjänstgör 
Adli Abouzeedan, tjänstgör 

Protokollförare 

Anna Maria Dermark Dunér 

Personalrepresentanter 
Martin Björk, SACO 
Ulf Berndtsson, Vision 
 

 

Övriga närvarande 
Anna Svernlöv, p 15 
Petter Markhede, p 16 

 

Frånvarande 
Mats Rahmberg, 1:e vice ordförande  
Elisabeth Undén, 2:e vice ordförande 
Cecilia Haraldsson 
Eva-Lena Fransson  
Salaheldin Mohammed 
Anna-Sofia Wannerskog 
Helena Grunditz, SACO  
Björn Sighed, Vision 
 
 
 
 
 

 

 



 

 Utdrag ur  2 (2) 
PROTOKOLL  
2020-03-12  

   
   
   

 

 
 

Diarienummer:                   Ärende: 

10-2020-0057 17. Yttrande över motion av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) om 
uthyrning av solceller 
 
Handlingen har varit på förhand utsänd och anses föredragen. 
 
Styrelsen antecknar informationen.  
 

 
 
 
Rätt utdraget i tjänsten intygar  
 
 
Ann-Jeanette Pihlström  
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Yttrande avseende motion om uthyrning av 
solcellsanläggningar  

Förslag till beslut 
 
Jag föreslår att VD beslutar att 
 

1. Motionen avslås eftersom ett erbjudande om hyrkoncept av solceller till 

privatpersoner och brfer i dagsläget inte bedöms som ekonomiskt 

försvarbart under gällande förutsättningar vilka råder på marknaden. 

2. Informera styrelsen härom.  

Sammanfattning 
Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) har inlämnat en motion till 
kommunfullmäktige (Handling 2019 nr 271) avseende uthyrning av solceller. 
Grunden i motionen är att Göteborg Energi ska erbjuda uthyrning av solceller till 
privatpersoner och fastighetsägare, t.ex. bostadsrättsföreningar för att göra solceller 
tillgängliga för fler göteborgare. 
 
Göteborg Energi har vid flertalet tillfällen genom åren utvärderat vilken roll 
företaget ska ha i solcellsaffären och där har även en hyrlösning analyserats. 
Bolagets ställning är att uppmuntra ökad solelsproduktion. Detta genom att hjälpa 
och stötta våra kunder i processen att bli solelproducent och vi erbjuder även 
förmånliga elhandelsavtal för den solelen som skickas ut på elnätet. 
 
Den främsta anledningen till att ett erbjudande om att hyra solceller ej redan har 
realiserats är de ekonomiska förutsättningar vilka föreligger på marknaden. 
Solceller är fortfarande en investering vilken kräver mellan 15-20 års återbetalning 
och det gäller både vid köp eller vid en hyrlösning. Med det långa tidsspannet 
minskar erbjudandets attraktivitet mot kund och en kort hyrtid ökar de ekonomiska 
riskerna för den part som tar investeringen, Göteborg Energi.  
 
Det finns idag betalningsalternativ för kunder vilka har svårt att ta den initiala 
investeringskostnaden av solcellsanläggningen i form av förmånliga gröna lån. För 
de kunder som skulle attraheras av en hyrlösning då de tycker att det är tekniskt 
eller administrativt krångligt kommer Göteborg Energi att fortsätta att informera, 
stötta och hjälpa till att bli elproducenter. 

Göteborg Energi bevakar ständigt marknaden och skulle förändringar ske och 
förutsättningarna ändras kommer vi åter att titta på detta koncept och göra en ny 
bedömning. 

Beslutsunderlag 

Datum: 2020-02-25 

Diarienummer: 10-2020-0057 

 

Handläggare: Rebecca Palmgren 

Telefon: 0720-104284 

E-post: rebecca.palmgren@goteborgenergi.se  
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
En investering i solceller ger en återbetalningstid om 15-20 år beroende på vilka 
förutsättningar som föreligger i det aktuella fallet och vilka subventioner som kan 
nyttjas. Återbetalningstiden förändras inte nämnvärt av att Göteborg Energi tar 
investeringen istället för en privatperson eller en bostadsrättsförening. Detta 
innebär att långa hyresavtal behöver tecknas för att minska de ekonomiska riskerna 
för Göteborg Energi. Så som erbjudandet är utformat på marknaden idag (Umeå 
Energi) föreligger en ekonomisk risk för kund vid förändrade förutsättningar av den 
skattereduktion som finns idag.   
 
Detta sammantaget bedöms i dagsläget ett hyrkoncept inte ekonomiskt försvarbart 
för varken kund eller Göteborg Energi och det kan diskuteras om en så lång avtalstid 
som krävs är rimligt för en konsument. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Solceller producerar förnybar el vilket är en viktig del i vårt framtida förnybara 
energisystem. En ökad andel förnybar elproduktion i Göteborg bör främjas och 
solceller kan bidra till detta på ett hållbart sätt. Göteborg Energi som stadens 
energibolag bör fortsätta med att arbeta med solcellsfrågan genom att informera 
och stötta kunder i att bli elproducenter. Ett etablerande av en hyrlösning bedöms 
inte i större utsträckning öka andelen förnybar elproduktion i Göteborg och därmed 
har stor positiv ekologisk effekt. Alternativa åtgärder för att främja solceller, så som 
informationsinsatser, kan ha en större inverkan. 
 
Ett hyrkoncept innebär en risk att anläggningar behöver flyttas efter ett fåtal år och 
innebär då extra resurser för hanterandet. Risk föreligger även att solcellerna inte 
nyttjas sin fulla produktionstid om 30 år utan behöver tas ner i förtid och då blir 
svåra att placera på ny lokalisering. Outnyttjade solceller är inte ett hållbart 
alternativ. 

Bedömning ur social dimension 
Ett erbjudande om hyrlösning skulle möjliggöra för fler personer att satsa på 
solceller. Dock är hyrkostnaden inte försumbar och i samma paritet som en 
avbetalning. En avbetalning skulle resultera i att kunden i slutändan äger en 
solcellsanläggning och har ett högt restvärde i många år. Om ett hyresavtal avslutas 
efter 5-10 år har kunden inget kvarvarande värde då anläggningen tillhör annan 
part.  

Samverkan 
Inte aktuellt 
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Ärendet  

Beskrivning av ärendet 

Under januari 2020 ombads Göteborg Energi att yttra sig på den motion vilken var 
ställd av Stina Svensson (FI) och Teysir Subhi (FI) avseende uthyrning av solceller. 
Grunden i motionen är att Göteborg Energi ska erbjuda uthyrning av solceller till 
privatpersoner och fastighetsägare, t.ex. bostadsrättsföreningar för att göra solceller 
tillgängliga för fler göteborgare. Av motionen framgår att uthyrning ska ske till 
privatpersoner och fastighetsägare i staden. Det anges att det, såvitt avseende 
fastighetsägare, kan vara exempelvis bostadsrättsföreningar. Göteborg Energi har 
tolkat det som att tanken inte är att bolaget ska inrikta sig på näringsidkare i vid 
mening och inte heller till privatpersoner eller näringsidkare som inte äger sin 
fastighet. 

Bakgrund 

Göteborg Energi och solceller 

Göteborg Energi har i snart 10 år kontinuerligt bevakat och utvärderat marknaden 
för solceller. Som en tidig aktör startade vi redan 2011 ett pilottest med 100 
villaägare för att stödja en utveckling av solceller i Sverige.  
 
Solcellsbranschen har utvecklats enormt mycket sedan 2011 och vi kan varje år läsa 
positiva siffror om att antalet installerade solcellsanläggningar ökar med ca 50%. 
Givetvis är detta från mycket låga nivåer och andelen solel i Sverige ligger 
fortfarande på låga ca 0,3% av den totala elproduktionen, vilket kan jämföras med 
Tysklands nivå på ca 8%. Med fortsatt teknisk utveckling av solcellsrelaterade 
produkter och minskade kostnader spås solceller få en fortsatt stark ökning och 
Energimyndighetens bedömning i Förslag till strategi för ökad användning av solel är 
att Sverige år 2040 kan ha mellan 5-10% solel. 
 
Göteborg Energi bedriver en ständig produktutveckling av alla våra produkter och i 
denna process ingår solceller och solel. Under åren som gått har vi upprepade 
gånger utrett och utvärderat vilken roll Göteborg Energi ska och bör ha i 
solcellsaffären. Detta genomförs genom att analysera marknaden, konkurrenter och 
framför allt titta på vilka önskemål våra kunder har. 
 
För att djupare förstå våra kunders drivkrafter och önskemål genomförde Göteborg 
Energi för ett par år sedan ett projekt där metoden service design användes. Service 
design innebär att produkter och erbjudanden utvecklas genom bakgrundsanalys 
och innovation i samma process vilken även involverar kunder och medarbetare 
genom bland annat djupintervjuer. En del av detta större projekt var att undersöka 
hur kunder ställer sig till ett hyrkoncept av solceller. Då en hyrlösning erbjuder en 
alternativ lösning kan den därmed attrahera en annan eller ny kundgrupp. En 
hyrlösning skulle kunna locka två typer av kunder:  

• De som har svårt att ta den initiala investeringskostnaden 
• De som upplever att solceller är svårt och komplicerat och önskar att någon 

annan ansvarar för anläggningen 
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Intervjuerna genomfördes med villaägare i göteborgsområdet vilka både hade och 
inte hade solceller. Resultatet på denna punkt var tydligt, kunderna vill äga sin 
anläggning. 
 

• Kunden vill inte vara beroende av någon annan aktör 
• Man vill kunna tillgodose sig investeringen vid en eventuell försäljning av 

fastigheten 
• Kunden vill känna sig fria om de ska sälja huset och vill inte behöva överlåta 

hyresavtal eller delägarskap i solcellsanläggning  
• Billigare att köpa när räntenivåerna på bolån är så låga 

Med denna information som underlag fann Göteborg Energi inte det motiverat att 
utveckla ett erbjudande om att hyra solceller. 

De senaste åren har Göteborg Energi fortsatta att verka för att öka andelen solceller 
och solel i Göteborg genom att bland annat informera kunder via hemsidan och via 
solcellsträffar. Vi ser att Göteborg Energi har en viktig roll i att informera och 
samtidigt kunna vara en neutral part vilken inte säljer solcellsanläggningar. Vårt 
huvudfokus ligger inom elhandelsaffären vilken är starkt kopplad till vår kärn-
verksamhet som elhandelsbolag. Vi hjälper och stöttar våra kunder i processen att 
bli elproducent och vi erbjuder även förmånliga elhandelsavtal för den solelen som 
skickas ut på elnätet. 

Kostnadsbilden 

Kostnaderna för solceller har de senaste åren legat mer eller mindre konstant 
jämfört med den kraftiga minskning vilken skedde i början av 2010-talet. Dock har 
investeringsstödet för solceller fluktuerat något de sista åren och införandet av 
skattereduktion för överskottsproduktion har gjort att en investering i solceller är 
lönsam. Fortfarande ligger återbetalningstiden på 15-20 år beroende på vilka 
förutsättningar som föreligger i det aktuella fallet och vilka subventioner som kan 
nyttjas.  

Den relativt långa återbetalningstiden ändras inte nämnvärt beroende på om 
investeringen tas av Göteborg Energi eller enskild part vilket innebär att ett 
hyresavtal behöver en väsentlig längd för att minimera de ekonomiska riskerna för 
Göteborg Energi. Det är idag oklart hur kund skulle ställa sig till en avtalstid uppåt 
minst 10 år. En lång avtalstid kan minska intresset för konceptet. En lång hyrestid 
kan även av konsumentverket anses som en inlåsning av kund. 

Ett hyrkoncept måste förutom att täcka kostnaderna för investering, installation, 
drift och underhåll även kunna bära kostnaderna för ett avslut och återställande av 
fastigheten. Den exakta kostnaden för ett återställande är inte fastställt i dagsläget 
men är inte av ringa betydelse. 

Göteborg Energi har genom sitt ägardirektiv ett avkastningskrav på investeringar 
vilket medför att kostnaden ut mot kund blir högre. Detta skulle kunna kompenseras 
av en större och mer fördelaktig upphandling. Dock är solcellsmarknaden idag en 
hårt konkurrensutsatt bransch med redan pressande priser. 

Utöver rena kostnader för att erbjuda en hyrlösning till kund tex installation, drift 
och underhåll, tillkommer kostnader för Göteborg Energi vid framtagande av 
erbjudandet, tex upphandling, administration och uppbyggande av organisation som 
kan ansvara för anläggningarna hos kund.  
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I motionen anges att det för större fastighetsägare finns stora intäkter att hämta. 
Göteborg Energi tolkar det som att man avser att det gäller frågan om att sälja 
överskottet av produktionen till Göteborg Energi. Med dagens förutsättningar 
erhålles bäst avkastning om elen kan konsumeras direkt i fastigheten. Större 
aktörer, med större säkringsabonnemang, erhåller inte skattereduktion och därmed 
blir kalkylen sämre om elen ska säljas ut på elnätet. I ett hyrkoncept av solceller, hyr 
inte Göteborg Energi takytan av kund och därmed innebär detta ingen intäkt för 
fastighetsägaren. 

Omvärldsbevakning - konkurrensanalys 

Idag finns det en aktör vilken erbjuder uthyrning av solcellsanläggningar till bland 
annat privatpersoner, och det är Umeå Energi. Deras erbjudande har följande 
upplägg: 

• Hyrtiden är minst 3 år 
• Umeå Energi står för hela investeringskostnaden 
• Umeå Energi står för all drift, service och underhåll 
• Kund kan köpa loss anläggningen under hela hyrperioden 
• Hyresavtalet kan överlåtas vid en eventuell försäljning av fastigheten 

Initialt hade Umeå Energi ett längre krav på hyrtid/avtalslängd (20 år) men har 
reviderats ner i omgångar. Intresset från kunderna var stort i början (över 300 
intresseanmälningar) och sedan starten 2016 hyr de nu ut ca 50 anläggningar.  

Kostnaden för ett mellanpaket om 24 paneler är 705 kr/månaden vilket ger en 
årskostnad om 8460 kr. En villaägare använder normalt ungefär hälften av den 
producerade solel direkt i fastigheten och resterande volym säljs ut till elnätet och 
elmarknaden. Om den statliga skattereduktionen om 60 öre/kWh för 
mikroproduktion kvarstår behöver elpriset på marknaden ligga på ca 45 öre för att 
erbjudandet ska bli neutralt, kunden förlorar inga pengar. Skulle skattereduktion 
försvinna innebär det en årskostnad för kund om ca 2100 kr. 

När en privatperson själv tar investeringen kan en årlig kostnad ses som en 
investering i fastigheten och något som höjer värdet vid en eventuell försäljning. Vid 
en hyrlösning blir en kostnad enbart en kostnad om syftet inte är att köpa loss 
anläggningen efter ett antal år.  

Skattereduktionen vilken mikroproducenter erhåller vid  försäljning av el ut på 
nätet ligger idag på 60 öre/kWh. Dock är detta stöd mycket osäkert då det idag inte 
finns några garantier för hur länge stödet kommer att finnas kvar eller till vilken 
nivå. Att basera ett erbjudande till kund på en osäker faktor, som skattereduktionen 
är, skulle kunna innebära både ekonomisk risk för kund och för erbjudandets 
attraktionskraft.  

Med en årsintäkt om ca 8500 kr (vilket förutsätter en skattereduktion om 60 öre) 
skulle en solcellsanläggning i ovan exempel från Umeå Energi ta ca 15 år att avbetala 
om villaägaren själv tar investeringskostnaden. Därefter erhåller villaägaren i 
många år framöver förnybar el till ett mycket lågt pris. Solcellsanläggningar har en 
lång uppskattad livslängd om drygt 30 år. På motsvarande sätt krävs ca 15 år i 
hyreslängd för att anläggningen ska vara avbetalad. Efter år 15 skulle därför 
hyrkostnaden kunna minska väsentligt. 

För att få ekonomi i affären och korta ner avtalstiden borde ett obligatoriskt utköp 
av anläggningen efter ett visst antal år vara ett alternativ. Detta skulle dock  
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sannolikt inte vara möjligt då det skulle vara fråga om ett avbetalningsköp och 
bolaget skulle bli kreditgivare, något som sannolikt inte är tillåtet. 

Investeringsstöd 

I Sverige har vi till utgången av 2020 ett investeringsstöd för solceller. Detta kan 
sökas av företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Stödet omfattar 
installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem men ges endast för ett 
solcellssystem per byggnad alternativt en gång per fastighet om solcellssystemet är 
byggt på marken. 

Med gällande lagstiftning måste installationen vara slutförd senast 31 december 
2020 för att kunna få tillgång till stöd. Idag är kön till investeringsstödet lång och vid 
en ansökan är det oklart om bidrag erhålles. Efter 2020 finns det enbart stöd för en 
solcellsinstallation till privatpersoner vilka kan erhålla ROT-avdrag. Vid en 
hyrlösning, då Göteborg Energi skulle vara ägare och den part vilken tar 
investeringen, kommer inget bidrag kunna erhållas för installationen. Om en 
privatperson själv tar investeringen finns möjligheten att få ca 9% av 
investeringskosten i form av ROT-avdrag. 

Gröna lån 

En hyrlösning skulle som tidigare nämnt locka två typer av kunder, varav den ena är 
en som har svårt att ta den initiala investeringskostnaden. 

Så som förslaget i motionen är formulerat samt hur Umeå Energis koncept ser ut, 
kan solcellsanläggningen köpas loss efter ett antal år. Om syftet är att på sikt köpa 
loss anläggningen och äga den kan hyrkonceptet ses som en form av avbetalning 
eller enklare ingång till en investering. 

Idag erbjuder både solcellsleverantörer och banker förmånliga lån när det kommer 
till solceller. Eftersom solceller både är en investering i en fastighet och kan öka 
värdet på själva huset och är en så kallad grön investering, en investering i förnybar 
elproduktion, ger bankerna förmånliga lånevillkor. Så kallade energilån hittar man 
bland annat hos SBAB, IKANO och hos Swedbank som tagit fram ett specifikt sollån 
med en ränta om 1,9%. 

Då det idag finns alternativa investeringslösningar för den som har svårt att ta hela 
investeringskostnaden vid ett tillfälle, minskar efterfrågan av ett hyrkoncept vilken i 
praktiken skulle erbjuda samma lösning/syfte. 

Kundperspektiv 

En hyrlösning erbjuder en alternativ lösning för att skaffa solceller och kan därmed 
attrahera en annan eller ny kundgrupp. En hyrlösning skulle kunna locka två typer 
av kunder:  

• De som har svårt att ta den initiala investeringskostnaden 
• De som upplever att solceller är svårt och komplicerat och önskar att någon 

annan ansvarar för anläggningen 

Det finns idag ekonomiska lösningar för kunder vilka har svårt att ta den initiala 
investeringskostnaden av solcellsanläggningen i form av förmånliga gröna lån och 
därmed minskar en hyrlösnings attraktionsvärde. 
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För de kunder som skulle attraheras av en hyrlösning då de tycker att det är tekniskt 
eller administrativt krångligt kan Göteborg Energi fortsätta att informera, stötta och 
hjälpa kunder till att bli elproducenter. 

Den ekonomiska uppsidan för en hyrlösning är för kund osäker och innebär risker 
då lönsamheten är starkt kopplad till subventioner. Om kunden inte köper loss 
anläggningen efter ett antal år finns risk att den totala kalkylen är betydligt sämre 
jämfört med en egen investering. 

Konsekvens vid beslut 

Vid ett beslut att införa en hyrlösning av solceller så skulle det innebära stora 
konsekvenser för Göteborg Energi. Ett grundligt business case behöver tas fram för 
att fastställa kostnader, administration och organisation. Därefter behöver en 
upphandling ske och genomförande av implementering av erbjudandet i 
organisationen. Därpå kan erbjudandet presenteras för marknaden, säljas och 
förvaltas. Eftersom lönsamheten kräver långa hyrtider och solcellsanläggningar 
producerar el i minst 30 år innebär erbjudandet ett lång åtagande mot kund. 

Konsekvens om ej beslut  

Inga förändring för Göteborg Energi eller för marknaden. 

Kommunikationsplan 

- 

Göteborg Energis bedömning 

I dagsläget med de förutsättningar vilka föreligger och bedömning av marknaden 
rekommenderas Göteborg Energi att inte ta fram ett hyrerbjudande av solceller till 
kund. Det är inte ekonomiskt försvarbart för varken kund eller Göteborg Energi i 
dagsläget. 

Det finns idag betalningsalternativ för kunder vilka har svårt att ta den initiala 
investeringskostnaden av solcellsanläggningen i form av förmånliga gröna lån. 

För de kunder som skulle attraheras av en hyrlösning då de tycker att det är tekniskt 
eller administrativt krångligt kommer Göteborg Energi att fortsätta att informera, 
stötta och hjälpa till att bli elproducenter. 

Göteborg Energi bevakar ständigt marknaden och skulle förändringar ske och 
förutsättningarna ändras kommer vi åter att titta på detta koncept och göra en ny 
bedömning. 

 
Göteborg som ovan 
 
 
Björn E Gustafsson  
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