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Abstract 

The sun is an endless energy source and the heat it produces can be used to heat 
up our homes. This technology is relatively old and was introduced in the late 
70-s. There are two kinds of solar collectors that are most frequently used today 
and these are plain solar collectors and vacuum solar collectors. The plain solar 
collectors are the once that are used the most but the vacuum solar collectors 
have increased more as a percentage the last couple of years. 

The biggest question asked regarding an investment in solar heating is if the 
plant is economically profitable. This question has no direct answer because it 
is dependent on a couple of prerequisites. These prerequisites are for example 
which the existing heating system is used for the house, the accumulator tank 
being used and the houses orientation to mention a few.  

An investment in solar heating can be considered if the existing heating system 
is either oil heating or direct electrical heating. The ground for this is that the 
prices for these fuels have increased a great deal in the last couple of years and 
because of that solar heating can be competitive. On the contrary, if you have 
an existing system that is either wood heating, pellets or long-distance heating 
the investment in solar collectors would not in most cases be profitable. Other 
reasons could be current here like the environmental winnings. The sun is a 
clean and “free” heating method and this has been the reason why some people 
have decided to invest in it. The energy that is produced by the solar collectors 
is free and the economical calculation is based on the investment cost, which 
often is expensive, spread over the life-span of the system. 

There have been state funds to apply for over the years. These have caused the 
investment cost to sink for the plants ant the interest to increase. There are a 
couple of state funds to apply for and these can not be combined. The one most 
commonly used is SFS 2000:287 – förordning om statligt bidrag till 
investeringar I solvärme that was introduced in the year 2000 and concerned 
solar heating. This is a contribution that is bound to the yearly heat exchange 
the plant can produce and it can, at most, give 7 500 Swedish crowns in funds. 
This regulation was replaced in the year 2008 by the regulation SFS 2008:1247 
– Förordning om stöd för investeringar I solvärme that is a similar edict where 
the difference lies in the calculation process for the amount of the funds that are 
given for the plant. As in the earlier regulation the maximum amount of the 
contribution is 7 500 Swedish crowns per household. 

A new state fund contribution is proposed where the changes are to increase the 
contribution to 3,90 kr per kWh with a maximum amount of 12 000 kr per 
house. The contribution will not include bigger projects and will extend over a 
period of 4 years with a total budget of 160 000 000 kr. 
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Sammanfattning 
Solen är en oändlig energikälla och värmen från denna kan vi använda för att 
vära upp våra småhus. Denna teknik är relativt gammal och började användas 
redan i slutet på 1970-talet. Idag finns det främst två typer av paneler för att 
absorbera denna energi och dessa är plana solfångare samt vacuumsolfångare. 
De plana solfångarna är de som är mest frekvent använda på marknaden idag 
men vacuumsolfångarna har ökat procentuellt mer de senaste åren. 

Den största frågan man ställer sig innan man investerar i solvärme är om 
systemet är ekonomiskt lönsamt. Denna fråga har inget direkt svar utan är 
beroende på olika förutsättningar som bland annat husets befintliga 
uppvärmningssystem, ackumulatortanken som används, husets orientation med 
mera.  

Övergripande kan sägas att en investering i solvärme kan reflekteras över om 
man har befintlig uppvärmning på sitt småhus med olja eller el. Anledningen 
till detta är att priserna på olja och el har stigit de senaste åren och solvärme 
kan på så sätt vara konkurrenskraftigt. Har man däremot ved, pellets eller 
fjärrvärme så är solvärme oftast inte lönsamt om man inte har andra syften med 
en investering så som att bli mer miljömedveten. Att solenergin är ren och 
”gratis” har varit en stor anledning till att folk anlagt systemet. I en 
solvärmeanläggning är den energi som man får ut av anläggningen gratis och 
den ekonomiska lönsamheten beräknas på så sätt genom att slå ut 
investeringskostnaden, som ofta är dyr, över livslängden på anläggningen. 

Över åren har det funnits statliga bidrag att söka för solvärme. Dessa har 
bidragit till att investeringskostnaderna har sjunkit för anläggningarna och 
därigenom har intresset ökat. Det finns ett antal olika bidrag att söka och dessa 
kan inte kombineras. Det som använts mest har varit SFS 2000:287 – 
Förordning om statligt bidrag till investeringar i solvärme som infördes år 
2000 och gällde investeringar i solvärme. Detta är ett bidrag som är knutet till 
årsvärmeutbytet på anläggningen och kan som mest ge 7 500 kronor i bidrag. 
Detta bidrag ersattes år 2008 med förordningen SFS 2008:1247 - Förordning 
om stöd för investeringar i solvärme som är ett snarlikt bidrag där skillnaden är 
kalkylgången för summan man är berättigad. Som i det tidigare stödet så är 
takbeloppet 7 500 kronor per småhus. 

Ett statligt bidrag föreslås där de stora ändringarna är att höja bidraget till 3,90 
kr per kWh med ett tak på högst 12 000 kr per småhus. Bidraget ska inte gälla 
större projekt och det ska löpa över 4 år med en total budget på 160 000 000 kr. 
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1 Inledning 
Miljömedvetenheten ökar samtidigt som användningen av fossila bränslen 
måste minskas för att möta kraven som världen ställer idag. Det har rådit stora 
diskussioner om hur man ska ta sig till för att inte förbruka mer fossila ämnen 
än vad vi människor tillför. Detta problem har sedan ledit till att priset på olja 
och även el har stigit i höjden. 

En viktig aspekt som allt fler och fler männsikor måste fundera på idag är 
vilket typ av uppvärmning man ska ha på sitt hus. Det är inte längre lönsamt att 
ha olja- eller elvärme. Eftersom miljömedvetenheten ökat drastiskt på grund av 
rapporter om bland annat växthuseffekten har folk vänt sig till förnyelsebara 
bränslen. Vilka alternativ finns till olja, ved och el och hur ställer sig dessa i 
jämförelse, både tekniskt och lönsamhetsmässigt? 

Som ett led av vår utbildning på Tekniska Höskolan i Jönköping och 
programmet Byggnadsutformning med Arkitektur har vi valt att skriva vår 
examensrapport som behandlar lönsamheten med solenergi. Enroma mängder 
energi träffar vår jord under långa tider på året men vi använder bara en bråkdel 
av denna energi för att värma våra bostäder. Vi ville ta reda på varför inte 
användningen av denna teknik inte är större än den i dagsläget är. En studie ska 
även göras som granskar den ekonomiska aspekten med tekniken samt 
behandlar det statliga bidraget. Vi ska även utforma ett eget bidrag som skulle 
kunna vara aktuellt efter att giltighetstiden på det befintliga statliga bidraget går 
ut. Konsekvenser och förklaringar till detta bidrag ska även anges. 
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1.1 Bakgrund 
Solvärme är en teknik som har funnits i Sverige ända sedan 1970-talet. Ett tag 
var landet världsledande inom området och stora faktorer till detta var det 
statliga bidraget som fanns att tillgå då. Pengarna som knöts till bland annat 
forskning och utveckling ledde till stora framgångar men när bidraget slopades 
minskade inflytandet i Sverige till en viss del. Detta samt en del andra orsaker 
såsom landets geografiska läge gjorde att tekniken inte fortsatte utvecklades 
med samma snabba takt som tidigare.  

Antalet småhus med ett solvärmesystem är förhållandevis lågt i landet. Försök 
med nya statliga bidrag har gjorts under åren där dessa har ökat användningen 
något men ej uppfyllt alla mål som var avsedda med bidraget [1]. Den största 
allmäna faktorn till en minskad utveckling har varit okunskap bland människor 
samt frågorna om tekniken är ekonomiskt lönsam. Ser man på utvecklingen av 
solvärmen i övriga Europa så noterar man ett antal länder där tekniken används 
till stor del. Orsaker till samtliga fall där tekniken används flitigt kan man finna 
i antingen statliga bidrag, landets geografiska läge samt statliga direktv.  

Priserna på andra energislag har även ökat under senare år. De största 
prisökningarna kan vi finna hon direktverkande el samt oljeuppvärmning. Här 
har priserna drastiskt stigit de senaste tio åren om man jämför med tidigare 
prisutveckling. Anledningar till detta är att oljan, som tidigare var en bekväm 
uppvärmningsmetod, anses idag som en bristvara och till följd av detta har 
priserna ökat tillsammans med skärptare energiskatter. El anses även vara 
alldeles för ädel för att användas till bostadsuppvärmning. Elbrist har rådit 
under kalla vintrar vilket har ledit till att Sverige fått importera el från andra 
europeiska länder. 

Varför har då inte Sverige haft samma utveckling av solvärmen? Är det 
ekonomiskt gynnsamt att investera i en solvärmeanläggning? Finns det 
missgynnande faktorer i landet så som låg solinstrålning eller dyr utrustning? 
Skulle ett annat bidrag kunna öka användningen? Detta är frågeställningar som 
ofta förknippas med solvärme. 
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1.2 Syfte och mål 
Rapportens primära syfte är att undersöka om en investering i solvärme är 
lönsam och hur denna förhåller sig till andra uppvärmningmetoder. Det finns 
olika aspekter på vad man kan räkna som lönsamt, det finns miljövinster samt 
ekonomiska vinster för att nämna ett par. I denna rapport är syftet att utreda om 
det finns ekonomiska vinster att erhålla med en investering i solvärmeteknik. 

Ett delmål har varit att undersöka de statliga bidrag som finns att tillgå gällande 
solvärme och hur dessa påverkar intresset för tekniken samt hur dessa inverkar 
på det ekonomiska planet. 

I samband med ett möte med vårt fadderföretag Sol & Energiteknik i 
Husqvarna framgick det att ett stort problem som solvärme mötte var den 
okunskap som finns bland människor och den låga marknadskännedomen. 
Därför är ett delsyfte med rapporten att ge kännedom om tekniken olika delar 
och komponenter samt ge svar på de stora funderingar människor har, nämligen 
om det verkligen fungerar med Sveriges kalla klimat samt om det finns en 
ekonomisk motivation med en investering. 
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1.3 Avgränsningar 
Vi har valt att behandla området om solenergi i form av uppvärmning samt att 
inrikta oss främst på den ekonomiska aspekten med tekniken samt hur statliga 
bidrag påverkar teknikens utveckling. Ett vanligt fel många gör är att man 
förväxlar solvärme med solel som är en helt annan teknik. Solvärme är den 
teknik där man använder diverse paneler för att värma vatten i ett vattenburet 
värmesystem medan solel är den teknik där man använder sig utav solceller för 
att alstra elenergi. 

Då problemet med denna teknik är den ekonomiska delen är det främst detta vi 
kommer att ta upp i rapporten och där vävs statliga bidrag in vilket är idag en 
förutsättning för att solvärme ska ha en växande utveckling i Sverige. 

Rapporten ska inrikta sig främst på solvärme i Sverige men en kort beskrivning 
och undersökning ska göras där läget för solvärme i diverse andra europeiska 
länder ska tas upp. Detta för att se vad dessa länder har gjort för att få en en 
bredare användning och positiv utveckling av solvärmetekniken.
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2 Disposition 
Rapporten inleds med att översiktligt presentera tekniken solvärme där olika 
paneler lyfts fram samt övriga komponenter som krävs för att systemet ska 
fungera korrekt. Sedan behandlas hur systemet fungerar och hur det kan 
komplettera andra uppvärmningsmetoder. 

När man fått en inblick i vad solvärme är behandlas problemet med den 
ekonomiska lönsamheten. Detta är huvuddelen med rapporten och den stora 
frågan som ska besvaras.  

När den ekonomiska aspekten är behandlad ska vi presentera de statliga bidrag 
som finns att söka och som berör solvärme. Det finns ett flertal bidrag man kan 
söka men det är främst ett som är uppmärksammat och det är i högsta grad 
detta vi kommer att behandla.  

Marknadsläget samt användningen av solvärme i Europa ska tas upp för att se 
vilka likheter och skillnader det finns mellan Sverige och andra europeiska 
länder. 

Avslutningsvis ska vi ta fram ett bidrag som vi utformat med de erfarenheter vi 
erhållt under vår tid då vi behandlat detta ämne. Detta bidrag ska hållas inom 
ramen för något som skulle i realiteten gå att införa för att på så sätt öka 
användningen av solpaneler vid byggnation, vare sig det är nybyggnation eller 
ombyggnation. Det befintliga bidraget ska ligga till grund till vårt förslag.
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3 Genomförande 
Uppsatsen är inriktat på en större literaturstudie samt ekonomiska beräkningar 
om lönsamhet inom ämnet solvärme. Ett inledande steg var att boka möte med 
vårt fadderföretag Sol- och Energiteknik som är baserat i Husqvarna. På det 
mötet behandlades och diskuterades våra ideér om hur vi hade tänkt att arbetet 
skulle vara samt deras synpunkter om vårt ämnesval. Då deras kunskaper om 
ämnet överstiger våra så diskuterades ämnet solvärme för att vi skulle få en 
övergripande bild av området. 

Efter mötet har en omfattande literaturstudie genomförts. Denna grundar sig på 
publikationer skrivna av diverse samarbetsgrupper, föreningar, företag med 
mera som har goda kunskaper inom ämnet. Här var det viktigt för oss att dessa 
källor varit både subjektiva och objektiva angående ämnet solvärme för att vi 
på så sätt inte bli sakliga i rapporten. En stor tyngd har lagts på Boverkets 
skrifter då det är en instans som är objektiv i frågan och som tagit fram 
underlaget till de olika solvärmebidragen genom analysgrupper. Andra 
instanser som varit av stor betydelse är Energimyndigheten samt Statistiska 
centralbyrån. Denna information har tillsammans med kontinuerlig kontakt 
med vårt fadderföretag, vår handledare samt diverse oragnisationer legat som 
grund för upphandlingen.  

Beräkningar som behandlar lönsamheten med solvärme har genomförts och 
dessa har baserats på annuitetsmetoden från Expowera (se Referens 8 samt 
bilagor 1 och 2). 
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4.1 Olika typer av solpaneler 
 

4.1.1 Plana solfångare 

Plana solfångare har formen av en platt låda med alla sidor bestående av plåt 
förutom den sidan som står placerad mot solen, denna är av transparant typ och 
ofta bestående av exempelvis glas. På botten av lådan och på kanterna finns det 
en isolerskiva som har som syfte att hindra spridning av värme ut ur 
solfångaren. På isolerskivan som är placerad på botten finns en absorbator som 
skall ta upp värmen från solen, till absorbatorn finns det kopparrör anslutna. 
Kopparrören är heldragna för att minska läckagerisken och ge ett effektivt 
flöde. Dessa kyls med en vätskekrets som oftast är bestående av vatten och 
glykol. Denna blandning kallas för värmebärare eftersom man med den 
transporterar värmen från solfångaren till husets eller anläggningens 
värmelager, vilket oftast är en ackumulatortank i mindre solvärmesystem. 
Kostanden för en plan solfångarmodul på 4,12 m2 kostar drygt 14 000 kronor 
(3398 kr/m2 )[2] .  
 
 
 
 
 
 
  Plan Solfångare 

 

 

 

4.1.2 Vakuumsolfångare 

Det finns två olika typer av vakuumsolfångare, dessa är vakuumsolfångare som 
har ett rör innehållande vakuum och den andra typen är dubbla rör med vakuum 
mellan rören. Vakuumets funktion i systemet är att isolera solfångaren. Inuti 
rören finns det antingen en plan eller cirkulär absorbator, vilken består av 
metall. Denna blir sedan varm efter att ha absorberat solinstrålning och kyls 
sedan av med antingen en vätskekrets, typ U-rör, eller genom heat pipe. 
Vakuumsolfångare med dubbla rör har samma uppbyggnad som en glastermos, 
där det yttre röret består av högvärdigt och tåligt borosilikatglas och det inre är  
ett glasrör med en speciell ytbehandling. Det vakuum som finns mellan de båda 
rören gör att solfångaren får en bättre isoleringsförmåga. Precis som en vanlig 
glastermos kan solfångaren vara kall utanpå men samtidigt ha en väldigt hög 
temperatur inuti, detta gör att dubbla vakuumrör är överlägsna vid kyla 
eftersom dessa påverkas väsentligt lite av sin omgivningstemperatur. 

Bild 1: Uppbyggnad på en plan solfångarmodul 
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Innerrörets ytbehandling medför att mycket lite av solstrålningen strålas ut 
igen. Jämför man med plana solfångare reflekterar vakuumsolfångar mindre 
soljus som infaller från sidan, eftersom rören absorberar runt om. Röret kan lätt 
bytas ut eftersom varje rör är ett slutet system och man behöver därför inte 
tappa ur hela systemet eller stänga av systemet, vilket är en stor fördel som 
komplikationer uppstår med enskilda rör. 
 
Det som gör vakuumsolfångare med dubbla rör väldigt bra är heat pipe. Vilket 
är ett kopparrör som innehåller en vätska bestående av vatten och glykol, när 
denna vätska når sin kokpunkt bildas ånga som stiger uppåt till toppen på heat 
pipen. Där växlas värmen över in i hushållets värmesystem och ångan 
kondenserar och rinner ner till botten utav av kopparröret. Sedan upprepas 
denna procedur om och om igen.    
 
Kostnaden för en vakuumsolfångarmodul med heat pipe kostar 9 950 kronor 
och denna har en yta på 2,4 m2 (4146 kr/m2). Modulen består av 24 stycken 
vakuumrör[2].      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Vakuumsolfångare med heat-pipe 
Källa: Sol och Energiteknik, Husqvarna 
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4.1.3 Ackumulatortank 

Ackumulatortanken är själva grunden för att ett värmesystem ska bli lönsamt, 
energisnålt och miljövänligt. Anledning till att en ackumulatortank bidrar till 
lönsamhet, energibesparingar och mindre miljöpåverkan är att den ackumulerar 
energi, med andra ord, att den sparar energi och på så sätt ger en bättre balans 
mellan tillförsel och efterfrågan av energi i hushållet. Om man eldar med ved är 
en ackumulatortank till en väldigt stor nytta, eftersom man får ut maximal 
energi av veden när den brinner på full effekt. Detta innebär att man behöver ha 
någon enhet som kan lagra all denna energi som veden ger ifrån sig under en 
kort period och det är där som ackumulatortanken blir intressant. Om man inte 
skulle ha en acumulatortank skulle majoriteten av denna energi gå till spillo då 
huset inte skulle behöva använda all den enrgi som veden ger under den korta 
tid den brinner. Ackumulatortanken medför även att vedeldningen blir mer 
bränsleekonomiskt och miljömässigt bättre. På samma sätt fungerar det med 
solvärme. 
 
Vid ett värmesystem byggt på solfångare måste man ha en ackumulatortank 
eftersom det är väldigt sällan som solenergin och förbrukningen av energi 
sammanfaller. Ofta är det så att man förbrukar energin på kvällen eller natten 
medans tillförseln av solenergi sker på dagen, detta medför att man behöver ha 
en enhet som kan lagra den energi som solfångarna tar upp under dagen för att 
sedan förbruka denna under en annan tidpunkt. Ackumulatortanken behövs 
även för de dagar som solfångarna inte ger någon energi överhuvudtaget. En 
ackumulatortank räknas som ett korttidslager och kan behålla energi endast ett 
par dagar. Successivt minskar värmen i en ackumulatortank. 
  
Det är viktigt att ackumulatortanken installeras på rätt sätt för att få ut den bästa 
effekten av tanken. En rätt installerad tank har en skiktning av varmt och kallt 
vatten, där det kalla vattnet leds längst ner på tanken och det varma vattnet leds 
i toppen av tanken. Ifall tanken är uppdelad enligt denna modell kan man leda 
in kallt vatten ifrån radiatorer i botten av tanken, och på så sätt inte behöva kyla 
ner hela tanken med det kylda returvattnet från radiatorerna. Denna uppdelning 
av tanken är extra viktigt när man får energi från solfångare, eftersom vid kalla 
temperaturer är solfångaren mest effektiv och det fungerar som bäst.  
 
Inuti tanken finns det tre olika kopparslingor som är stående för att få bästa 
verkningsgrad, det är två varmvattenslingor och en solslinga. 
Varmvattenslingorna är placerad i toppen för att ge maximal värme till 
tappvattnet och solslingan är den slinga som kopplas till solfångaren och skall 
värma upp vattnet i tanken. Uppvärmning av varmvattnet sker genom en 
värmeväxling från vätskan i solslingan till vätskan i vattnet. Värmeväxlaren 
kan vara av typen kamflänsvärmeväxlare. Denna är en spiral gjord av 
kopparrör och överför värmen genom att vattnet cirkulerar runt spiralen och 
värmen överförs till vattnet i tanken på en större yta. För att få ut maximal 
effekt bör storleken på värmeväxlaren vara 30 % av av solfångarens totala 
yta[2].  
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Dimensionering av tanken kan påverka hur mycket solenergi man kan få ut ur 
solenergisystemet. Har man en underdimensionerad ackumulatortank kan detta 
medföra att man går miste om energi som solfångarna tar upp då solpanelerna 
erhåller mer energi än vad tanken kan ta tillvara. För att få en effektiv 
ackumulatortank bör den vara dimensionerad så att den är 2-3 gånger större än 
det dagliga varmvattenbehovet. Normer säger att en persons dagsförbrukning i 
snitt är 50 liter/dag. Till en familj bestående av fyra personer beräknar man en 
solfångaryta på 4,12 m2 och till detta en ackumulatortank på 300 liter, där 
tanken kostar 13 625 kronor . För en familj bestående av sex personer beräknar 
man en solfångaryta på 13 m2 och en tank på 950 liter, där tanken kostar 29 950 
kronor[2]. Beräkningar innebär enbart uppvärmning av tappvattnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild 3: Ackumulatortank med 
kamflänsvärmeväxlare 
Källa: Blekinges Solvärme  
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4.1.4 System för olika anläggningar 

Användning av solvärme för uppvärmning av pooler har ökat de senaste åren, 
detta beror på att allt fler hushåll i Sverige har valt att installera pooler i sina 
hushåll, ofta är orsaken att höja marknadsvärdet på huset. Att använda solpanel 
för uppvärmning av pooler är ett bra och effektiv sätt, eftersom det krävs en 
ytterst liten solpanelsyta för att värma upp poolen.  
 
Konstruktionen på solpaneler för uppvärmning av pooler är väldigt enkla och 
oftast krävs det ingen större installation för att koppla in panelen till poolen. 
Solpanelen tillverkas av ett underhållsfritt plastmaterial, vilket bildar långa 
kanaler som vattnet cirkulerar i. Kanalerna är ofta räfflade för att kunna 
absorbera mera solvärme och även minska påverkan ifrån vinden. Placering av 
solpaneler kan antingen ske på marken vid sidan om poolen eller på hustaket, 
dock för att få ut största effekt av solpanelen bör man placera den på taket 
eftersom lutningen på taket ger en bättre infallsvinkel för solstrålarna. 
 
Solpanelen kan även kyla ner poolen då vädret är regnigt och kall, detta medför 
att man behöver en styrning som kopplar ifrån solpanelen när den inte längre 
ger någon värme till poolen. Det finns tre olika alternativ av styrningar, man 
kan använda sig av manuell styrning, automatisk styrning eller Poolkontroll. 
 
Manuell styrning är en enkel styrning som innebär att man själv justerar 
vattentillförseln från solpanelen med en ventil vid dåligt väder. Dock medför 
detta att man behöver känna till hur vädret kommer att bli för att inte kyla ner 
poolen. Detta är den billigaste varianten av styrining men även den som medför 
mest manuellt arbete. 
 
Automatisk styrning innebär att styrningen sker automatisk och ventilen stängs 
när vattnet från solpanelen har sjunkit till en viss grad, exempelvis 25 grader C. 
Automatisk styrning kostar mer än vad en manuell styrning gör, dock är den 
automatiska styrningen bekvämare och kräver knappt någon tillsyn.  
 
Poolkontroll är ett sätt att sköta både pooltemperaturen och pumpen i poolen 
helt automatiskt. Detta medför att man kan få sina behov av poolens renhet och 
temperatur tillfredsställda. Vid användning av poolkontroll sker leveransen från 
solpanel till värmeväxlare ekonomiskt och ger en behaglig temperatur oavsett 
väderlek.   
 
Som riktvärde för att få en rätt dimensionerad poolsolfångaranläggning bör 
man utgå ifrån att ha en solfångaryta som motsvarar hälften av poolytan i södra 
Sverige. Är poolen belägen i mer nordliga trakter räknar man med att ha en yta 
som motsvarar ¾ av poolens yta [3][4]. 
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4.1.5        Olika systemlösningar   

Solvärme är en komplementvärmekälla, det vill säga att man måste ha en annan 
primärvärmekälla som till exempel ved, olja, el, pellets o.s.v. för att kunna 
täcka värmebehovet för ett småhus[5]. Anledningen till detta är att solvärmen i 
dagsläget inte kan bidra med hela husets årsuppvärmning på grund av att 
soltimmarna som panelerna omvandlar till värme inte kan utnyttjas fullt ut, 
speciellt under vinterhalvåret. Solvärmen används idag främst för att värma upp 
tappvarmvattnet och i kombisystem som betyder att man både värmer upp 
tappvarmvattnet men att även huset, till en viss del, väms av solvärme. Detta 
system kräver fler komponenter och blir på så sätt dyrare. Systemet har bäst 
effektivitet när uppvärmningsbehovet är som minst, vilket är dagtid under 
sommarhalvåret[6].  

 

 

 

När inte solvärmen räcker till av olika anledningar, som till exempel under 
målniga dagar så finns det ofta en elpatron kopplad till solvärmeanläggningen 
som startar och värmer vattnet som rör sig i kretsen. Denna patron är 
automatiskt styrd och känner av när solen inte bidrar med energi och startar då 
upp för att komplettera detta underskott. 

Beräknat värmeutbyte för 25, 50, 75 grader Celsius för solfångaren Intelliheat 
58/24*1800 samt total tillgånglig solinstrålning.               Källa: SEAB 
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En teknik som är på frammarsch nu är solvärme i kombination med diverse 
värmepumpar. Denna teknik började undersökas redan på 1980-talet. Tekniken 
är väldigt komplicerad och ekonomin för den bör beräknas noga för att se om 
den är gynnsam i fall till fall, detta för att den enskilda 
grundinvesteringskostnaden för båda dessa anläggningar ligger högt i pris. 
Trots detta så kompletterar dessa två olika tekniker varandra på flera olika 
positiva sätt. Solvärmen fungerar bäst under sommarhalvåret som nämnt och 
kan då försörja ett hushåll helt med tappvarmvatten. Har man då ett kombinerat 
solvärme/bergvärmepumpsystem behöver inte värmepumpen arbeta under 
denna period med samma effekt som den hade behövt utan solvärmesystemet. 
Detta medför att livslängden på värmepumpen ökar samt att samma mängd 
värme inte bortförs från marken vilket leder till att fler bergvärmesystem kan 
läggas på en mindre yta. Detsamma gäller även under perioden tidig vår fram 
till sen höst då solvärmen kan bidra med värme.  

Överskottsvärmen från solanläggningen kan även utnyttjas för att gynna 
bergvärmepumpen på olika sätt. Främst genom att man återladdar 
bergvärmehålet med värme som kommer från solpanelerna[7]. För att göra 
detta måste man dra värmeslingor i borrhålet som bergvärmen utnyttjar. Att dra 
dessa slingor bidrar till en merkostnad men den medför flera fördelar. Den ena 
är att borrhålet inte behöver vara lika djupt för att erhålla samma värme, detta 
av den anledningen att solvärmen återladdar hålet med värme. En annan fördel 
är att inom ett tätbebyggt område så kan flera borrhål från bergvärmepumpar 
ligga tätare än vad de annars skulle kunna. Sådana borrhål måste i vanliga fall 
ligga med ett visst avstånd mellan varandra för att inte ta ut mer värme från 
marken än vad som naturligt tillförs, detta avstånd kan med hjälp av 
solvärmeslingor minskas. Denna anläggning bör som tidigare påpekats noga 
undersökas om den är ekonomiskt gynnsam innan man beslutar sig för att 
investera i den. 

En annan teknik som är vida omdiskuterad är långtidslagring av solvärme. 
Detta innebär att man under vinterhalvåret, när inte solvärmen bidrar med 
större kvantiteter värme, ska kunna använda värmen som solfångarna tagit upp 
under sommarhalvåret. De vanliga system med ackumulatortank som man 
använder i småhus idag han hålla värmen maximalt ett par dagar, dessa kallas 
dygnslager. Detta räcker inte för att uppfylla kravet att solvärmen ska kunna bli 
en primär värmekälla. Det forskas och försök har gjorts med att använda stora 
bergrum som långtidslagring. Då denna forskning kostar väldigt stora summor 
pengar och en allmän skeptism mot solvärme råder så har denna forskning inte 
gått framåt i en snabb fart.  
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Lyckeboprjektet är ett försök med ett långtidslager där man från en 
solfångararea på 7 500 m2 samlar värme som förs ner till ett bergrum för 
säsongslagring. Detta system försörjer 650 hushåll med tappvarmvatten och en 
viss del husuppvärmning. Anledningen till att det är ett bergrum som man 
lagrar värmen i är att berget fungerar på samma sätt som en ackumulatortank 
gör i ett mindre småhussystem. Detta berg innehåller vatten där värmen under 
slutet på sommaren håller en temperatur på 90 grader Celsius för att sedan efter 
vintern sjunka ner till en temperatur på 40 grader Celsius[8]. Ett sådant lager 
måsta överstiga 100 000 m2 för att vara ekonomiskt lönsamt [9][10]. 
Understiger lagret denna yta kan det ha svårt att kompensera värmeförlusterna . 
Det hade varit teoretiskt möjligt att bygga ett sådant lager artificiellt men hade 
inte lönat sig ekonomiskt på grund av de höga materialkostnaderna. 
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4.2 Ekonomisk Lönsamhet 
En ständig fråga gällande solvärme är om det är ekonomiskt lönsamt att 
installera ett system. Många människor är ofta skeptiska till denna sorts teknik 
av den anledningen att den medför relativt höga installationskostnader och att 
många anser att Sverige inte har många soltimmar i jämförelse med till 
exempel länder i sydeuropa. Det man däremot glömmer bort är att 
driftkostnaderna för ett solvärmesystem är i stort inga med tanke på att man 
använder sig av en gratis energikälla som i detta fall är solen. Ett vanligt system 
anpassat till villor i Sverige har enbart en komponent som är eldriven och det är 
cirkulationspumpen som används för att driva runt vätskan. Denna komponent 
drar lika mycket ström som en 60 W glödlampa och kostnader för ett år för 
cirkulationspumpen blir då omkring 40 kr beroende på elpris [11]. Det är denna 
komponent som tillsammans med expansionskärlet är de komponenter som slits 
mest och kan behöva bytas.    

En viktig ekonomisk faktor, om inte den viktigaste, för om en 
solvärmeinvestering skulle löna sig för olika hushåll är vilket befintligt 
uppvärmningssystem  används i dagsläget. Då investeringskostnaden som 
tidigare nämnt är relativt hög kan återbetalningstiden för ett sådant system löpa 
på många år och på det viset inte visa sig ekonomiskt motiverat. Om man i 
dagsläget har ett fjärrvärmesystem är det endast i undantagsfall som ett 
solvärmesystem är att rekommendera, detta på grund av att solvärmen idag inte 
kan konkurrera med fjärrvärmepriserna. Återbetalningstiden i det här fallet 
hade blivit för lång och det hade inte varit motiverat för ett byte på grund av att 
livslängden hade varit kortare än återbetalningstiden. 

Det är även i undantagsfall som det är aktuellt att byta till solvärmesystem om 
man har en pellets- eller vedpanna. Det kan bli aktuellt att göra den här 
investeringen men innan man gör detta så bör man gå igenom husets specifika 
egenskaper så som vilken befintlig panna man har, husets 
väderstrecksorientering och geografiskt läge i landet. Detta för att man ska 
kunna uppskatta återbetalningstiden för systemet. Trots detta bör man noga 
beräkna om det är lönsamt då pelletspriserna är låga och svåra att konkurrera 
med. Har man tillgång till egen ved så är en investering i solvärme inte att 
rekommenderad ur en ekonomisk aspekt, däremot kan motivet vara att man vill 
minska det manuella arbetet som ved kräver. 
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Eldar man sitt småhus med olja bör man tänka över en konvertering som är 
förberedd för solvärme. Detta beror på att oljepriset har stigit markant den 
senaste perioden. Priset per fat har nått rekordhöga nivåer. Olja är även en 
bristvara idag och detta motiverar också till en konvertering från en tidigare 
oljepanna till en som är förberedd för ett solvärmesystem. Idag överstiger 
oljekonsumtionen oljeproduktionen och det har varit en av anledningarna till att 
priset stigit i den omfattningen det har. Det finns även en miljöaspekt som 
kommer att tas upp senare.  

 

 

 

Diagram 1: Ökning av 
oljepriset mellan åren 
1861 - 2005 
Källa: Finanstidningen 

Diagram 2: 
Oljekonsumtionen 
mellan åren 1965 - 2007 
Källa: Finanstidningen 
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En annan möjlig konvertering som är värd att tänka på är om man värmer sitt 
småhus med direktverkande el. Det har tidigare varit ett väldigt bekvämt sätt att 
klara husets uppvärmningsbehov då priset var lågt och någon direkt tillsyn av 
systemet inte behövdes, utan systemet skötte sig självt. Idag bör man däremot 
helst undvika denna form av uppvärmning av bostäder på grund av snabbt 
stigande elpriser. Månadsmedelspotpriset exklusive avgifter från elleverantören 
Vattenfall har från jan 2004 till jan 2009 ökat med 67,8 % (från 26,3 öre/kWh 
till 44,14 öre/kWh). Variationerna under ett år är även dessa stora och det råder 
inte någon stabilitet i priset, värt att nämna är att i Mars 2008 var priset 29,97 
och i September samma år var priset 70,21, det innebär en ökning med 234,3 % 
under samma år[12]. Dessa priser är från Vattenfall AB men övriga 
elleverantörers priser har haft en liknande utveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Även andra saker bidrar till att avgöra om man ska investera i solvärme, utöver 
vilket befintligt system man har. Investeringskostnaderna för anläggningen blir 
väsentligt mindre om man redan har en befintlig ackumulatortank, som är 
förberedd för solvärme, som redan används fast för ett annat system. Denna 
ackumulatortank kan lätt omvandlas så att den betjänar solvärmesystemet i ett 
senare skede. På så vis så eliminerar man kostnaderna för en ny tank. Andra 
tillfällen när man kan se över en konvertering är om man skulle behöva byta 
taktäckning på sitt småhus. Då solpanelsmodulerna kan fungera istället för 
taktäckning så kan man undvika kostnader för läggning av taket samt 
kostnaderna för det takmaterial som man har. Dessa kostnader varierar 
beroende på vilket takmaterial man har.  

Tabell 1 Månadsmedelspot exklusive Vattenfalls påslag, avgift för 
elcertifikat, energiskatt, moms och elnätskostnad (16/01/10). 
Källa: Vattenfall 
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Utöver materialkostnaden för solvärmeanläggningens tillkommer kostnaden för 
att installera anläggningen i huset. Detta kan antingen göras av fackmän eller 
av konsumenten som köpt anläggninge. Priser för detta kan variera och arbetet 
inkluderar installation av panelerna, rördragning samt ackumulatorinstallation. 
Utbudet av kvalificerade installatörer av solvärme är fortfarande begränsat i 
Sverige. Det finns kurser att gå och hjälp att få om man skulle vilja göra detta 
arbete själv och en hel del pengar att spara. Man kan även kombinera arbetet 
där man sätter upp panelerna själv men tar hjälp vid svårare moment som till 
exempel rördragningar i huset. 

Innan man beslutar om en investering bör man göra en överslagsberäkning av 
solvärmesystemets lönsamhet och sedan en mer detaljerad kalkyl. Nedstående 
är en relativt enkel beräkning som tar upp de viktigaste aspekterna vid en 
installation [11]. Kalkylen ser ut på följande: 

 

     Anl. kost.  
+   Arb. kost.  
-    Bidrag  
- Samordningsvinster  
- Eliminerade Investeringskostnader  
 
=   Kostnad Solvärmesystem 
 
 

Anl. Kost. – Anläggningens kostnad, priset för det kompletta systemet. Här ska 
alla komponenter tas med som behövs. Dessa är till exempel solpaneler, rör, 
ackumulatortank, styr och regler o.s.v. Detta pris fås från en offert från 
solvärmeleverantören. 

Arb. Kost. – Arbetskostnaden. Kostnaden det tar att installera systemet och 
anpassa det till huset. Detta kan variera kraftigt beroende på vem som gör det 
och om man beslutar sig för att göra vissa delar av installationen på egen hand. 

Bidrag – Det statliga bidraget för solvärmesystemet (tas upp senare i 
rapporten). Är olika beroende på hur stort värmeutbytet för systemet är. 

Samordningsvinster – Här får man själv uppskatta vad det är värt att ha ett 
solvärmesystem. Hur mycket är det värt att slippa elda ved eller se över ett 
värmesystem. 
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Eliminerade Investeringskostnader – Här behandlar man de uteblivna 
kostnaderna för t.ex. en omläggning av tak som annars hade varit nödvändig 
men som man sedan till viss del slipper på grund av att solvärmesystemet 
kompenserar den kostnaden. Här tas både material- och arbetskostnad upp. 
Notera att det inte är en eliminerad kostnad om man har en befintlig 
ackumulatortank, kostnaden för denna dras bort i anläggningskostnaden då 
ackumulatortanken uteblir i det priset. 

Kostnad Solvärmesystem – Detta blir det översiktliga priset på systemet och 
en konvertering till solvärme. Detta pris kan man sedan jämföra med andra 
värmesystem så som elvärme eller eldning med olja eller ved. Med olja räknar 
man att en kubikmeter ger ca 4000-9000 kWh, detta varierar beroende på ålder 
och typ av panna (verkningsgrad). En solfångare ger 718 kWh/m2 varje år vid 
en medeltemperatur på 50 grader Celsius [13]. Denna siffra kan hittas i 
produktens energideklaration och gäller vakuumsolfångaren 58/24 * 1800 [se 
bilaga 1]. Denna siffra varierar något beroende på vart i Sverige det är och om 
det är en söderorienterad panel med lutning på 45 grader. Årsvärmeutbytet 
ligger något lägre för plana solpaneler. Med denna kostnad så kan man sedan 
beräkna återbetalningstiden på solvärmesystemet. Detta beräknas i enheten år 
och då får man en uppskattning på hur lång tid det tar innan man nått 
nollpunkten för investerings av solvärmesystemet. Denna tid blir sedan det 
mest avgörande för om en konvertering skulle vara aktuell, hänsyn tas till 
livslängden på systemet. 

Ett antal kalkyler finns redovisade nedan som tar upp solvärmesystem av 
fabrikatet Intelli-heat. Olika system kommer behandlas beroende på småhusens 
olika förutsättningar samt vad solvärmeanläggningen kommer att användas till, 
tappvarmvatten eller ett kombisystem. Priserna för systemet gäller från 
företaget Sol- och energiteknik och är tagna från deras produktkatalog 
[16/12/09]. Typen av solpaneler som kommer att användas i kalkylerna 
kommer att vara av typen vakuumrör.  
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Förutsättningar exempel 1: 

Ett småhus på 135 m2 har idag vattenburen elvärme. I huset finns en befintlig 
ackumulatortank som man annars skulle behöva byta, volymen på denna tank 
är 500 l. Man vill installera ett solvärmesystem som ska fungera för att värma 
tappvarmvattnet. Idag använder familjen ca 5000 kWh för tappvarmvattnet och 
man räknar med att 60 % av denna förbrukning kan försörjas med 
solvärmesystemet. Hela installationen tas om hand av fackmän. 

Kalkylen ser ut som följer med dessa förutsättningar: 

 

  46 675*  kr (anläggningskostnad**) 
 + 10 000    kr  (installationskostnad) 
 -    7 410*** kr (statligt bidrag) 

-            11 550    kr (eliminerde kostnade p.g.a.  
   Ackumulatortank) 

   
  37 715    kr  
 
 
* I anläggningskostnaden ingår: 2 st Intelli-heat 24/58x1800 rörmoduler 
   Komplett solsladdpaket 
   Koncentrerad propylenglykol 12.5 l 
   Optimal 500L 9,5m solslinga, galv 
 

** Kostnaden är framtagen av ett pris från Sol & Energiteknik AB för detta 
system [16/12/09]. 

 

*** Det nya statliga bidraget baseras på värmeutbytet och blir i det här fallet    
2 964 kWh (årsutbytet vid 50°C för denna modul) x 2,5 kr/kWh = 7 410 kr.  
 
För denna anläggning är kostnaden 37 715 kr. Man räknar med att den ska 
kunna försörja  2 964 kWh av tappvarmvattnet per år. Dessa solpaneler är P-
märkta och ska därför fungera med samma prestanda som nya i 25-30 år. 
Livslängden på dem beräknas vara 30-50 år. Om man antar ett elpris på 110 
öre/kWh så kan man sedan beräkna återbetalningstiden enkelt med denna 
formel, dock ger den bara ett översiktligt resultat: 
 

 37 715 / (1,1 * 2964) = 11,6 år 
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För denna kombination blir återbetalningstiden 11,6 år. Efter dessa 11,6 år så 
har man betalat tillbaka hela anläggningskostnaden samt installationskostnaden 
enligt denna metod. Men denna siffra kan vara missvisande då den förutsätter 
att elpriset kommer att ligga konstant på 110 öre/kWh över hela perioden samt 
är inte kalkylränta medräknad. Vi har under senare tid märkt att elpriset varierat 
kraftigt och att det blivit allt dyrare under de senaste åren. Elprisets framtid är 
svår att förutspå. Priset för installationen av solfångaren antas i denna kalkyl till 
10 000 kr [14]. Utfallet baseras även på att det finns en befintlig 
ackumulatortank som räknas som en eliminerad kostnad. 

För att få ett mer noggrannt värde på om investeringen är lönsam kan man 
beräkna den enligt annuitetsmetoden [15] [se bilaga 2]. För detta exempel antar 
vi att livslängden är 30 år (vilket är den minsta enligt tillverkaren angivna 
livslängden) och vi räknar med en kalkylränta på 5 %. Efter dessa 30 år räknar 
vi med att anläggningen inte har något ekonomiskt värde, det vill säga att 
restvärdet är 0 kr. Som tidigare nämnt antar vi att solpanelerna kommer att 
försörja 2964 kWh per år som används till att värma upp tappvarmvattnet. 
Detta är ett relativt högt värde och det är i ytterst enstaka fall som solvärmen 
kan försörja mer än detta vid en istallation för tappvarmvatten i ett småhus. 
Detta årsvärmeutbyte antas vara konstant under hela anläggningens livslängd. 
Investeringskostnaden framgår sedan tidigare och är 37 715 kr.  

Investeringskostnad:  37 715 kr 

Livslängd:  30 år 

Kalkylränta:  5 % 

Värmeutbyte/år: 2 964 kWh/år 

Annuitetsvärde*: 0,06505 

* Annuitetsvärdet tas fram från tabell C från Expowera, [se bilaga 3]. 

 

Annuitet = Investeringskostnaden x Annuitetsvärdet 

            37 715 kr  x  0,06505 

 

Annuitet:  2 453 ,36 kr 
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Detta värde visar hur mycket systemet kommer att kosta per år utslaget på de 
30 åren. I detta resultat tas hänsyn till kalkylräntan på 5 %. Från detta resultat 
kan sedan kWh-priset tas fram för denna anläggning. Resultatet av detta går 
sedan att jämföra med andra uppvärmningsformer och det är då man kan se om 
investeringen är lönsam.  

Formeln för detta är: 

Pris per kWh = Annuitet / Värmeutbyte per år 

   2453 ,36 kr / 2964 kWh/år 

 

Pris per kWh: 0,83 kr/kWh  

För den här anläggningen kommer priset på solvärmen vara 0,83 kr/kWh. Detta 
är ett lågt pris och anledningen till detta är att förutsättningarna i det här 
exemplet är väldigt gynnsamma med tanke på att ackumulatortankens kostnad 
ej räknas med samt att årsvärmeutbytet är högt. Det är i ytterst fåtal tillfällen 
som man har dessa gynnsamma förhållanden.  

 
 

            direktverkande el        elpanna           oljepanna      pelletspanna       fjärrvärme 

 
2000 0,74 0,77 0,69  0,37 0,53 
2001  0,78 0,80 0,75  0,40 0,55 
2002  0,89  0,92  0,79  0,42  0,56 
2003  1,13  1,16  0,86  0,45  0,58 
2004  1,22  1,26  0,99  0,45  0,62 
2005  1,14  1,18  1,15  0,45  0,64 
2006  1,23  1,27  1,22  0,48  0,65 
 
 
 

 

Ovan visas statistik på den rörliga uppvärmningskostnaden (kr/kWh) för olika 
uppvärmningsmetoder och hur denna utvecklats under åren. Om priset i 
föregående exempel jämförs med denna statistik så framgår att i det här fallet är 
energikostnaden för solvärmen lägre än både elvärme och olja. Den ligger dock 
högre än för både pellets och fjärrvärme. För detta exempel skulle det vara 
klokt att investera i solvärme då huset för övrigt värms med antingen olja eller 
elvärme, det gör att solvärmen bidrar med en besparing varje år efter 
investeringen. 

 

Tabell 2 Medelpriser på olika uppvämningsmetoder (kr/kWh) 
Källa: Energimyndigheten, Boverket (2006) 
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Förutsättningar exempel 2: 

En villa med en yta på 140 m2 har idag vattenburen värme som värms med en 
pelletspanna. Man har en bra fungerande pelletspanna men familjen funderar 
dock på att investera i solvärme då man skulle behöva lägga om taket och 
tänkte då använda solpanelerna som en del av takbeläggningen. Familjen hade 
tänkt att investera i ett system som värmer tappvarmvattnet. Man använder idag 
5500 kWh för uppvärmning av tappvarmvattnet och räknar med att 2 000 kWh 
av detta skulle kunna försörjas av solvärmesystemet. Fackmän installerar 
solvärmesystemet. Kalkylen för denna investering ser ut på följande: 

 

  46 675*  kr (anläggningskostnad**) 
 + 10 000    kr  (installationskostnad) 
 -    7 410*** kr (statligt bidrag) 

-              2 040    kr (eliminerde kostnade p.g.a.  
tegeltakpannor 4,58 m2 + arbete 2 
man 1 timme á la 450 kr/h) 

   

  47 225    kr   

 
* I anläggningskostnaden ingår: 2 st Intelli-heat 24/58x1800 rörmoduler 
   Komplett solsladdpaket 
   Koncentrerad propylenglykol 12.5 l 
   Optimal 500L 9,5m solslinga, galv 
 

** Kostnaden är framtagen av ett pris från Sol & Energiteknik AB för detta 
system [16/12/09]. 

 

** Det nya statliga bidraget baseras på värmeutbytet och blir i det här fallet 
2964 kWh (årsutbytet vid 50°C för denna modul) x 2,5 kr/kWh = 7 410 kr. Den 
redovisade effekten på dessa paneler är 2 964 kWh men familjen räknar med att 
2 000 kWh kommer att försörjas av solvärmesystemet. Denna siffra ställs lägre 
på grund av missgynnande väderstreck, antal soltimmar m.m. 

I det här fallet är slutsumman för anläggningen på 47 225 kr. Om vi antar att ett 
ton pellets innehåller 4 800 kWh [16]. Verkningsgraden på pannan ligger på 85 
% och priset för pellets är  2 826 kr/ton med transport [22/12/09][17]. Detta 
innebär en energikostnad på 0,69 kr/kWh [för beräkning, se bilaga 4]. 
Återbetalningstiden för denna anläggning skulle då vara: 

47 225 / (0,69 x 2 000) = 34,2 år 
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Enligt denna metod återbetalar sig detta system efter 34,2 år. För att få en 
noggrannare bild av om investeringen lönar sig gör vi en annuitetsberäkning 
även på detta system. Livslängden och kalkylräntan sätts till samma värden 
som för föregående exempel, det vill säga 30 år samt en kalkylränta på 5 %. Då 
modulen är likadan blir det redovisade värmeutbytet 2 964 kWh/år men man 
antar att det verkliga utbytet blir 2 200 kWh/år. Kalkylen ser ut på följande: 

Investeringskostnad: 47 225 kr 

Livslängd:  30 år 

Kalkylränta:  5 % 

Värmeutbyte/år: 2 000 kWh/år 

Annuitetsvärde: 0,06505 [se bilaga 3] 

 

Annuitet = Investeringskostnaden x Annuitetsvärdet 

 47 225 kr x 0,06505 

 

Annuitet: 3 071,99 kr 

 

 Pris/kWh = Annuitet / Värmeutbyte per år 

                 3 071,99 kr / 2 000 kWh/år 

 

Pris per kWh:  1,54 kr/kWh 

Priset per kWh för denna anläggning är i detta fall 1,54 kr/kWh. Det betyder att 
en investering inte skulle löna sig för detta system då pelletspriset ligger 85 öre 
billigare än vad solvärmepriset ligger. Priset blir mer än 100 % dyrare. Det 
hade heller inte lönat sig med en investering även om man hade haft olja eller 
el som uppvärmning. 

 I de flesta fall är det inte lönsamt att investera i dagsläget om man har en 
uppvärmning med pellets eller fjärrvärme. Anledningen till detta är att priserna 
på dessa två energiformer ligger alldeles för lågt för att solvärme skulle kunna 
konkurrera med dem. 
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4.3 Hållfasthet och reparationer 
I solvärmesystemen är det få av de ingående komponenter som kräver 
regelbunden service. Detta medför att reparationer av systemet sällan 
uppkommer. Dock finns det komponenter som kan behöva underhållas och 
dessa är cirkulationspumpen och expansionskärlet. De kan behöva underhållas 
eftersom det är komponenter som slits ut fortare än övriga delar i ett sådant 
system.  
 
De solfångare som finns på marknaden idag är vältestade och en stor del av 
dem är certifierade enligt Solar Keymark. Certifieringen består av fler olika 
tester som stagnationstemperatur, effekt och test för termiska förluster. 
Stagnationstestet innebär att solfångaren skall klara att stå i stagnation utan 
aktiv kylning i en timme vid en instrålning av minst 1000 W/m2, en omgivande 
temperatur av 20-30 0C och vindhastighet under 1 m/s. Under detta prov 
uppmäts den högsta temperatur som uppnås i solfångaren vilket är 
stagnationstemperaturen. Vid denna temperatur görs två ut- och invändiga 
chockprov, vid det utvändiga provet duschas solfångaren med kallt vatten på 
10-15 0C under 15 minuter och vid det invändiga provet spolas kallt vatten 
genom solfångaren i 5 minuter. För att solfångaren skall klara provet får den 
inte ha fått någon sprickbildning, bristning, skevhet, deformation, 
kondensation, vatteninträngning eller vakuumförlust. Ett tryckprov utförs 
också, detta tryckprov innebär att solfångaren skall klara 1,5 gånger sitt egna 
högsta arbetstryck.  
 
Det är bra att följa driftstrycket några gånger varje år för att på så sätt ha koll på 
systemet, man bör även kontrollera glykolens kvalitét minst en gång per år. 
Större saker som behövs göras är allmän rengöring, kontroll av tätningar så att 
inget läckage förekommer, kontroll av värmebärare, luftning, granskning av 
fastsättningar och granskningar av rörkopplingar. De här underhållen görs med 
ett längre tidsintervall, till exempel var femte år. 
 
Vakuumrörsolfångare, heat-pipe modellen, har den fördelen att det är enkelt att 
byta ut ett rör ifall det skulle gå sönder eller att systemet börjar tappa effekt. 
Detta därför att en modul består av 24 stycken rör som kan plockas bort och 
ersättas utan att större ingrepp görs på det övriga systemet. För de plana 
solfångarna är det mer avancerat att byta absorbator. Dagens solfångare har 
generellt en livslängd på ca 30 år, vilket innebär att byte av heat-pip rör eller 
absorbatorer sker väldigt sällan.   
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4.4 Förutsättningar för solvärme i 
Sverige 

Sett på Sveriges geografiska läge är det ett vanligt uttalande att 
förutsättningarna inte är gynnsama för en solvärmeutveckling i Sverige. 
Anledningen till detta är att många tror att då Sverige ligger på en nordligare 
breddgrad än till exempel medelhavsländerna och har kallare vintrar så kan 
man inte konkurrera med länder som till exempel Grekland eller Spanien. Detta 
stämmer till en viss del men skillnaden mellan antal soltimmar varierar inte 
mycket då Sverige kompenserar detta med sina långa sommardagar som inte 
inträffar i de sydligare länderna. Här har man istället mindre effekt men 
solvärmeanläggningen fungerar under en längre tid på dygnet vilket gör att 
denna skillnad minskar. Effektutbytet blir högre i medelhavsländerna då solen 
skiner starkare och mer värme genereras med på samma sätt går solen ner vid 
en tidigare tidpunkt än här i Sverige vilket gör att solvärmeanläggningen 
genererar värme en längre tid på dagen i Sverige men med en mindre effekt. 
Det gör att denna skillnad inte blir lika drastisk. 

Olika geografiska lägen i Sverige 
ger även olika antal soltimmar. 
Högst antal soltimmar finner man i 
södra och centrala delen av Sverige. 
Även under diffusa sommardagar 
ger solpanelerna värme, dock inte 
lika mycket som under klara 
sommardagar. Detta beror på att 
moln stoppar den ultravioletta 
instrålningen men panelerna alstrar 
värme från den infraröda 
strålningen. En hel del värme kan 
erhållas även om det har varit 
målnigt en  kortare tid.  

Bild 4: Klimatkarta som uppmätta antal 
soltimmar under ett år för den av 
WMO definierade normalperioden 
1961-1990. 
Källa: SMHI 
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För att få bäst effekt av sin solfångaranläggning ska panelerna lutas med en 
vinkel på 40 grader mot horisontalplanet [11] och vara vänd åt söder. Vissa 
variationer gäller för lutningen beroende på läge i landet då Sverige är ett 
avlångt land och man bör därför se över lutningen för att få bästa möjliga 
effekt. Lutningar mellan 30-60 grader och vinklingar i sektorn sydost till 
sydväst är godkända och värmen från solfångarna minskar inte med mer än 15 
%[18]. Om man skulle förlägga sin anläggning utanför denna sektor eller med 
en flackare eller brantare lutning ökar värmeförlusterna drastiskt. Denna 
lutning på ca 40 grader gör det bekvämt att placera solpanelerna på taket. 
Skulle man ha ett låglutande tak så finns det moduler som placeras på tak för 
att ytterligare vinkla solvärmepanelerna till önskad vinkel.  

Man bör även vara noga med att inte placera sina paneler så att dessa hamnar i 
skuggläge där skuggan kastas av träd eller andra föremål. Detta gör också att 
det blir stora värmeförluster i systemet. Det bästa är att placera panelerna så att 
de nås av direkt solinstrålning. Om detta inte skulle vara möjligt då ett tak helt 
är i skugga kan det vara läge att placera solpanelerna på mark som är fri från 
skuggor. Det finns även speciella moduler för markplacering som gör att man 
kan luta panelerna efter önskemål. 

Marknadsläget för solpaneler är lågt i Sverige. Återförsäljare finns runt om i 
landet och möjligheten till köp av både plana solfånagare samt 
vakuumsolfångare finns, dock är inte dessa återförsäljare många. Majoriteten 
av försäljningen är av plana solfångare men på senare år har 
vakuumsolfångarna tagit en hel del marknadsandelar. Solfångartekniken är 
introducerad i Sverige sen länge. Den har funnits i landet sedan 1970-talet och 
en tid har man varit det världsledande landet inom tekniken men denna 
utveckling bromsades under 80-talet och man halkade efter. Sedan dess har 
marknaden inte vuxit markant och med samma fart som innan. En anledning till 
att utvecklingen bromsades på 80-talet är att det statliga bidrag som fanns 
under 70-talet slopades. 

På grund av att marknaden inte vuxit som den kunnat har man inte kunnat 
pressa priserna på modulerna och utvecklat solfångarna vilket har ledit till 
priserna har legat på en relativt hög nivå. Därför har solvärmebidragen varit ett 
försök till att bland annat utöka marknaden för solfångare. Det finns en fabrik i 
Sverige som tillverkar absorbatorer till solfångare som heter Gränges 
Aluminium[19]. Man har tillverkat absorbatorer sedan 1970-talet och än idag 
tillverkas drygt 100 000 m² absorbatorer i fabriken varav 90 % går till export. 
Av dessa 90 % går 80 % till övriga Europa. Av de solfångare som används i 
Sverige idag är majoriteten tillverkade i Kina, detta av den anledningen att de 
tillverkas för en lägre kostnad än vad de gör i mer utvecklade länder. Samtliga 
solfångare på vårt fadderföretag Sol och Energiteknik tillverkas i Kina men är 
av deras varumärke. 95% - 98% av dessa solpaneler är av typen 
vakuumsolfångare.  
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Ett annan aspekt som fungerar som ett hinder för utveckligen av 
solvärmetekniken i Sverige är det okunnande som finns bland installatörer 
angående solvärme. Det är i många fall som rörmokare och andra berörda 
fackgrupper saknar kunskaper i hur man installerar en solvärmeanläggning och 
saknar kunskap om anläggningen vilket fungerar som ett hinder för en vidare 
utveckling för tekniken. Om man som privatperson är intresserad av solvärme 
är det oftast man själv som får ta initiativet till att ta reda på mer om tekniken 
då ytterst lite information finns bland installatörerna. Mer information finns 
bland leverantörerna av solpaneler och oftast finns det hjälp att få där gällande 
installation av anläggningen.   

Idag installeras det ca 25 000 m² solfångare varje år i Sverige [20]. Hälften av 
dessa installeras med hjälp av bidraget och de allra flesta installationer berör 
småhus i form av uppvärmning av tappvarmvatten samt i kombisystem. Detta 
är alldeles för lite för att denna teknik ska kunna etablera sig väl i landet och att 
priser på system ska kunna sjunka. Boverket har följt upp hur prisnivån på 
solvärmeanläggningar sett ut för att se hur det har utvecklat sig under åren och 
det har visat sig att kvadratmeterpriserna för panelerna har stigit istället för 
sjunkit. Det har varit ett av solvärmebidragens primära mål att priserna på 
moduler ska sjunka, detta är dock ett mål som man inte har nått. Samtliga priser 
för anläggningar har ökat, här innefattas pris för paneler, pris för övriga delar, 
pris för ackumulatortank samt pris för installation av anläggningen. En 
förklaring till att prisutveckligen skett på detta viset är att penelerna har 
utvecklats så att värmeutbytet har ökat, det vill säga att man får ut mer kWh/år 
på moderna solpaneler än vad man fick på äldre på samma yta. Detta gäller de 
plana fabriksmonterade solfångarna samt vakuumsolfångarna, värmeutbytet har 
dock varit konstans på de självbyggda plana solfångarna. Men detta självt 
förklarar inte varför priserna ökat.  

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

        

Kostnad för solfångare, kr 15 718 16 357 16 485 16 446 20 216 20 388 19 288

        
Kostnad för ackumulatortank, 
kr 

8 802 8 748 8 186 11 039 11 757 11 804 11 802

        

Kostnad för övrigt material, kr 6 367 5 530 4 825 7 035 7 160 9 175 8 605

        

Kostnad för arbete, kr 5 522 6 242 6 436 6 291 7 128 8 498 9 212

        

Genomsnittlig storlek, m2 7,1 8,6 8,4 8,7 6,8 6,6 6,7

Tabell 3: Genomsnittliga investeringskostnader för tappvarmvattensystem (plana 
fabriksmonterade solfångare gällande småhus) 2000 års prisnivå     Källa: Boverkets bidragsstatistik 
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 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

        

Kostnad för solfångare, kr 21 103 21 717 21 525 22 118 24 400 26 679 27 360

        
Kostnad för ackumulatortank, 
kr 

11 728 10 038 11 264 11 567 12 591 13 348 13 134

        

Kostnad för övrigt material, kr 9 644 9 732 9 170 9 333 10 751 10 822 11 330

        

Kostnad för arbete, kr 7 956 7 603 7 628 8 150 9 196 10 019 10 497

        

Genomsnittlig storlek, m2 15 10 10 10 10 10 9

Tabell 4: Genomsnittliga investeringskostnader för kombisystem (plana fabriksmonterade 
solfångaregällande småhus) 2000 års prisnivå  Källa: Boverkets bidragsstatistik 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

        

Kostnad för solfångare, kr 33 921 33 346 36 231 30 131 36 023 33 755 30 831

        
Kostnad för ackumulatortank, 
kr 

11 344 15 392 11 836 14 079 13 147 13 280 13 279

        

Kostnad för övrigt material, kr 11 847 9 894 12 211 10 573 12 995 14 136 12 654

        

Kostnad för arbete, kr 8 272 7 999 8 853 8 584 8 415 10 002 8 789

        

Genomsnittlig storlek, m2 7 6 7 5 5 6 6

Tabell 5 Genomsnittliga investeringskostnader för kombisystem (vakuumrörsolfångare 
gällande småhus) 2000 års prisnivå  Källa: Boverkets bidragsstatistik 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

        

Plana fabriksmonterade 373 362 382 370 402 411 420

        

Vakuum 559 522 549 556 581 624 652

        

Självbyggda 424 405 415 434 436 437 438

Tabell 6 Genomsnittligt årsutbyte för solfångare som beviljats bidrag under åren 2000 –2006 
(kombisystem gällande småhus)  Källa: Boverkets bidragsstatistik 
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4.5 Det gamla solvärmestödet i Sverige 
Stödet gick under namnet SFS 2000:287. Det stöd som fanns för solvärme 
innan 1 januari 2009 var ett engångsbidrag för solvärmeanläggning i småhus, 
flerbostadshus och vissa lokaler, detta innebar att bidrag för uppvärmning av 
tappvatten och uppvärmning av hushållet med solvärme kunde sökas. Bidraget 
som gavs krävde att projektet var påbörjat efter den 1 juni 2000. Bidraget var 
rambegränsat vilket ledde till att det kunde delas ut så länge de avsatta 
pengarna för solvärmestöd fanns kvar att tillgå[21]. För att få bidraget för 
solvärmestöd var det tvunget att arbeten skulle vara slutförda och begäran om 
utbetalning av bidraget inlämnat till länsstyrelsen senast sex månader efter det 
att det beviljats för småhus och senast tolv månader för flerbostadshus och 
lokaler. 
 
Varje hushåll söker till länsstyrelsen i det län där huset är beläget för att få ta 
del av solvärmebidraget. Bidraget ges endast till permanentbostäder både i 
småhus och i flerbostadshus samt bostadsknutna lokaler. För bidrag till 
flerbostadshus i form av bostadsrätt är det bostadsrättsföreningen som enbart 
kan söka bidrag för solvärmestöd och inte den enskilde 
bostadsrättsinnehavaren. Bostadsknutna lokaler innebär lokaler som inte 
används komersiellt eller industriellt, exempel på olika bostadsknutna lokaler 
är klubblokaler, förskolor, grundskolor, samlingslokaler, föreningslokaler och 
dylikt. 
 
Det finns ett kvalitetskrav som varje solfångare är tvunget till att uppfylla för 
att bidrag skall betalas ut. Detta kvalitetskrav innebar att solfångarna testades 
genom ett ackrediterande provningsorgan och de resultaten är tvungna att 
överrensstämma med de provningsnormer som boverket har fastställt. 
Boverkets provningsnormer är framtagna av Sveriges Provnings- och 
forskningsinstitut [se bilaga 5], om man vill få bidrag för andra solfångare som 
inte har varit testade av Sveriges Provnings- och forskningsinstitut är man 
tvungen till att kunna påvisa att solfångaren var provad enligt den tekniska 
kravspecifikationen som finns i boverkets föreskrifter BFS 2000:16, SOL 1 [se 
bilaga 6].  Bidrag för så kallade lågtemperatursolfångare, till exempel 
poolsolfångare, lämnas inte ut.  
 
Storleken på bidraget är beroende av solfångarens årliga energiproduktion, för 
varje kWh/år ges en summa på 2,50 kronor i bidrag för solvärme. 
Begränsningen för hur mycket som betalas ut i bidrag skiljer mellan de olika 
lokalerna. För varje lägenhet i småhus finns ett tak för bidraget på 7 500 
kronor, för varje lägenhet i flerbostadshus och bostadsanknuten lokal finns ett 
tak för bidraget på 5 000 kronor. Formeln för beräkning av bidraget för 
solvärme ser ut som följer: 
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Antal m² solfångare * den beräknade årliga energiproduktionen i kWh/m² 
(vid medeltemperaturen 500C) * 2,50 = bidraget i kronor 
 
Väljer man att installera en vakuumsolfångare med en beräknad yta på 4,56 m² 
och den årliga energiproduktionen, även kallat värmeutbytet, på 630 kWh/m² 
ger detta följande kalkyl: 
 
4,56 x 630 x 2,5 = 7 182 kronor 
    
Skulle man välja denna modell på solfångaren är man berättigad ett bidrag på 7 
182 kronor. Energiproduktionen för de olika modellerna på solfångare är 
beräknade av Svenska Provningsinstituetet eller ett ackrediterat 
provningsinstitut. Dessa värden finns att hitta i energideklarationen för den 
solfångare man önskar. 
 
Väljer man istället att installera en plan solfångare med  en beräknad yta på 
4,12 m² och den årliga energiproduktionen på 480 kWh/m², ger detta följande 
uträkning: 
 
4,12 x 480 x 2,50 = 4944 kronor 
 
Om man väljer en plan solfångare skulle man i detta fallet vara berättigad ett 
bidrag på 4944 kronor.  
 
För flerbostadshus och lokaler finns det mera specifika bestämmelser för att få 
söka bidrag för värmestöd. Bidraget får vara som högst 25 % av de faktiska 
kostnaderna för installationerna av solvärme. De faktiska kostnaderna är de 
kostnader som uppkommer vid installationer av ett solvärmesystem, detta 
innebär kostnader för solfångarnas material, rör, isolering, värmeväxlare, styr- 
och reglerutrustning och ackumulator för korttidslagring. Installationer som 
utrustning som distribuerar värmen ut i hushållet får inte räknas med som en 
faktisk kostnad för installationer. Ifall arbetet av installationen har utförts av ett 
fristående företag som innehar F-skattebevis kan arbetskostnaden räknas med. 
Vid installation som är utfört av utländska företag ska dessa kunna uppvisa 
handlingar som stryker att de betalar erfoderliga skatter och avgifter. 
 
Vid bidragsökning för flerbostadshus krävs det att det skall gynna de boende 
vid installation av solvärme. Länsstyrelsen jämför då vad boendekostnaden 
kommer bli ifall installationen hade gjorts utan bidrag, ifall detta ger en lägre 
boendekostnad för de boende ska bidraget beviljas för installationen. 
 
Innehavare av kommersiella byggnader kan också söka bidrag för solvärme, då 
krävs det att fastigheten som innehavaren äger är till minst hälften bestående av 
en eller flera lokaler som är avsedda att brukas för kommersiella verksamhetet. 
Detta bidrag går under namnet SFS 2006:1028. Övriga krav som ställs på 
installationen är att solvärmeanordningen har en vätska som värmebärare, 
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solfångarens area uppgår till minimalt 15 kvadratmeter, solfångaren uppfyller 
kvalitetskraven satta av boverkets normer för solfångare, lokalerna skall vara 
avsedda att användas för kommersiell verksamhet under minst två år från det 
att installationsarbetet slutförts och installationsarbetet ska ha påbörjats tidigast 
den 1 juni 2006 och slutförts senast den 31 december 2010. 
 
Bidrag för solvärme till kommersiella lokaler kan påverkas av andra stöd som 
kan sökas för samma åtgärd, detta innebära att man inte kan söka flera olika 
stöd till samma installation. De stöd och bidrag som inte kan kombineras med 
bidrag till kommersiella lokaler är solvärmebidrag SFS 2000:287 [se bilaga 7], 
bidrag till klimatinvesteringsprogram [se bilaga 8], bidrag till återgärder för en 
effektiv och miljöanpassad energiförsörjning [se bilaga 9], stöd till investering i 
energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som 
används för offentliga verksamhet [se bilaga 10], stöd för konvertering från 
direktverkande elvärme i bostadshus [se bilaga 11] och stöd för konvertering 
från oljeuppvärmningssystem i bostadshus [se bilaga 12]. 
 
Solvärmestödet för kommersiella lokaler är ett så kallat stöd av mindre 
betydelse, därför måste man kunna lämna uppgifter och stryka om företag har 
tagit del av liknande bidrag under föregående tre år.  Detta beror på att den 
totala summan av stöd av mindre betydelse till ett företag inte får överstiga 
100 000 euro under en treårsperiod.  
 
Andra begränsningar som finns för stödet är att det får högst vara 30 % av 
materialkostnaden för solfångare, rör, isolering, värmeväxlare, styr- och 
reglerutrustning, ackumulator för korttidslagring samt övriga materialkostnader 
som direkt kan hänföras till installation av solvärmeanordning. Hit får hänföras 
30 % av arbetskostnaden för installation, förutsättningen är då att den som 
utfört arbetet innehar F-skattsedel eller liknande handling om arbetet utförts av 
ett utländskt företag. Även detta bidrag är rambegränsat och kan lämnas ut så 
länge det finns medel till att göra det.  
 
Nedan behandlas 2 fall som visar hur stor summa man är berättigad att få. 
Dessa fall gäller för solvärmestödet S som rör solvärmebidrag för komersiella 
lokaler [se bilaga 13]. 
 
Ifall man väljer att installera en vakuumsolfångare på den minimala ytan som 
krävs för att vara berättigad bidraget, 15 m², och den årliga energiproduktionen 
på 625 kWh/år enligt energideklarationen för den modul man har valt, ger detta 
följande kalkyl: 
 
15 x 625 x 2,5 = 23 438 kronor 
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Väljer man denna modul på vakuumsolfångare är man berättigad ett bidrag på 
23 438 kronor. Detta bidrag ska ses över så att det inte överstiger 30 % av 
kostnaderna och övriga restiktioner som redovisats ovan. 
 
Skulle man istället välja att installera en plan solfångarmodul med samma yta 
på 15 m² och den beräknade årliga energiproduktionen på 495 kWh/m², ger 
detta följande kalkyl: 
 
15 x 495 x 2,5 = 18563 kronor 
 
Om man väljer den plana solfångaren är man berättigad ett bidrag på 18 563 
kronor. Även här behöver man undersöka så att denna summa inte överstiger 
restriktionerna som tidigare nämndes. 
 
För solvärmestöd till kommersiella byggnader har man samma krav på 
solfångarna som för solvärmebidraget som rör småhus. Dessa är att 
solfångarpanelerna uppfyller de kvalitetskrav som boverket ställt och att 
modulen har den P-märkning som Sveriges Provnings- och forskningsinstitut 
utfärdar. 
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4.6 Det nya solvärmestödet i Sverige 
Det nya solvärmebidraget går under namnet SFS 2008:1247 [se bilaga 14]. De 
nya reglerna för solvärmebidrag innebär att stödet gäller till alla installationer 
oavsett var man väljer att installerar dem. Bidrag för solvärmeinstallationer kan 
fås till t.ex. installationer i bostadshus, i bad- och campinganläggningar eller 
vid industriella processer. Det kvalitetskrav på solfångaren som fanns i det 
gamla solvärmestödet är ett krav som måste uppfyllas för att bli berättigad 
bidraget i det nya solvärmestödet. Dock gäller detta enbart under perioden 1 
januari 2009 till 1 januari 2011, i det nya solvärmestödet har man ställt krav att 
solfångaren skall vara märkta med Solar Keymark för att få bidrag. Solar 
Keymark är ett resultat av ett frivilligt certifieringssystem av solfångare i 
Europa som stöds av Europeiska Solar Thermal Industry Federation (ESTIF). 
 
ESTIF är en ideell internationell förening som är bildad på en obegränsad tid. 
ESTIF är involverad i många frågor som är relevanta för solvärmeindustrin, 
från gynnsamma lagstiftningsramar till förutsättningar att arbeta med normer 
och certifiering av solvärmeenergi. Deras mål är att uppnå hög prioritet och 
acceptans för solvärmeenergi som en nyckelfaktor för en hållbar uppvärmning 
och kylning i Europa. Detta skall ske enligt ESTIF genom att man genomför 
nödvändiga åtgärder och att uppnå hög potential för att utnyttja solvärmeenergi.  
 
Ett krav som har tillkommit är att solvärmeanordningen skall vara glasad och 
som värmebärare får enbart användas vätska. Krav på när installationsarbetet 
som tidigast får vara påbörjat är den 1 januari 2009, eftersom det var då det nya 
solvärmestödet infördes. Kalkylerna för det nya stödet har ändrats en aning, i 
det gamla stödet räknade man antal kvm som solfångarna bestod av 
multiplicerat med beräknad årlig energiförbrukning multiplicerat med 2,50 
kronor för varje kilowattimme som modulerna producerar per år. I det nya 
stödet räknar man istället solfångarmodulens årliga värmeutbyte i 
kilowattimmar multiplicerat med antalet moduler multiplicerat med 2,50 kronor 
för varje kilowattimme per år[22]. Dock gäller samma bidragstak till varje 
lägenhet i småhus, vilket är 7500 kronor/ lägenhet. För större projekt har man 
lagt ett bidragstak på maximalt belopp på 3 miljoner kronor, vilket är ett 
utökande av det gamla stödet för större anläggningar som tidigare var 25 % av 
de faktiska kostnaderna för installationerna solvärme. 
 
Ifall man väljer att installera en vakuumsolfångare med två stycken moduler 
och det beräknade årliga värmeutbyte på 1412 kWh/panel, ger detta följande 
kalkyl: 
 
2,50 x 1412 x 2 = 7 060 kronor   
 
Väljer man att installera dessa moduler är man berättigad ett bidrag på 7 060 
kronor. 
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Skulle man välja att istället installera en modul plan solfångare med det 
beräknade årliga värmeutbytet på 2034 kWh/m², ger detta följande kalkyl: 
 
2,50 x 2034 = 5085 kronor 
 
Väljer man att installera denna module med en plan solfångare är man 
berättigad ett bidrag på 5085 kronor.  
 
För att få bidraget för solvärme måste man göra en begäran om utbetalning, 
denna begäran ska komma in inom sex månader från det att projektet, enligt 
länsstyrelsens beslut, ska vara slutfört. I denna begäran skall de kostnader för 
solvärmeanordningen som man har installerat framgå, det kan därför vara en 
fördel ifall man delar upp fakturan i olika poster. De poster man bör dela upp 
fakturan är solfångare, ackumulatortank, övrigt material för solvärmeanordning 
och arbetskostnad för solvärmeanordning.  
 
Stödet kan återkrävas ifall någon av dessa fyra punkter inte har följts: 
 

 Den som ansökt om stöd genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt 
orsakat att stödet lämnats felaktigt eller med för högt belopp.  

 Stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt belopp och 
mottagaren skäligen borde ha insett detta. 

 Det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och den som 
ansökt om stödet borde ha insett detta 

 Villkoren för stödet inta har följts.  

Ett antal av de som har blivit berättigade stödet har följs upp och utvärderas, 
det är då viktigt att man som stödmottagare lämnar de uppgifter som krävs och 
svarar på de frågor som ställs annars kan stödet återkrävas.  
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4.7 Förslag på ett nytt solvärmebidrag 
Nedan presenteras vårt förslag till ett nytt solvärmebidrag som skulle kunna 
ersätta det befintliga som brukas idag. Grunden till detta förslag ligger i den 
befintliga förordningen gällande solvärme (SFS 2008:1247). Där de större 
ändringarna är gjorda presenteras det som står i SFS 2008:1247 efter den 
berörda paragrafen i kursiv stil. 

 

Allmänna Bestämmelser 
 

1 § För att utöka användningen av solvärmeteknik i Sverige och utfasning av 
fossila bränslen skall minska får statligt stöd lämnas till den som valt att 
investera i solvärmeteknik. Stödet är ett engångsbidrag och får lämnas så länge 
tillfoderliga medel finns. 
 

2 § Stöd får lämnas endast till system som är avsatta för uppvärmning av 
tappvarmvatten samt uppvärmning av bostäder för permanent bruk.  
 

3 § Stöd innefattar endast uppvärmning av småhus, kedje- och radhus samt 
friliggande en eller tvåbostadshus.  
 

”3 § Stöd får ges till installation av en solvärmeanordning för tappvarmvatten, 
processvarmvatten och uppvärmning eller kylning av utrymmen om solfångaren 
 

1. är glasad och har vätska som värmebärare, 
 

2. uppfyller de kvalitetskrav och den beräkning av årligt värmeutbyte som Boverket 
meddelar föreskrifter om.” 
 

4 § Stöd får endast lämnas till solfångare som uppfyller de kvalitetskrav som är 
uppsatta av Boverket eller som är certifierade av ett ackrediterat organ. 
 

5 § Stödet går inte att kombinera med andra statliga eller kommunala stöd. 
Stödet ska vara gällande under 4 år (fr.o.m. 2011/01/01 t.o.m. 2014/12/31).  
 
Stödets Storlek 
 

6 § Stödets storlek ska baseras på solfångarens beräknade årliga värmeutbyte 
och motsvara 3 kronor och 90 öre per kilowattimme. Stödets maximala belopp 
får dock uppgå till högst 12 000 kr per lägenhet eller småhus. 
 

”5 § Stödets storlek ska bestämmas på grundval av solfångarens beräknade årliga 
värmeutbyte och motsvara 2 kronor  50 öre per kilowatttimme. När stödet avser 
småhus får det dock uppgå till högst 7 500 kronor per lägenhet...” 
 

7 §  Avsatt belopp att lämna ut i form av stöd är totalt 160 000 000 kronor. Det 
maximala beloppet som får lämnas ut på ett kalenderår är 50 000 000. 
 
Bidragsärendets Förfarande 
 

8 § Efter ansökan av den som investerar i solvärme prövas frågor om stöd av 
länsstyrelsen i det län där solvärmeanordningen ska installeras. 
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9 § En ansökan om stöd ska ha kommit in till länsstyrelsen  
1. innan projektet har påbörjats om sökanden är ett företag, eller 
2. i övriga fall, inom tre månader från det att projektet påbörjades. 
 

10 § Ett projekt ska anses vara påbörjat när själva arbetet med installationen av 
solvärmeanordningen påbörjas. Ett projekt ska anses vara slutfört när arbetet 
med installationen av solvärmeanordningen har slutförts. 
 

11 § Om länsstyrelsen beslutar att bevilja stöd ska den även besluta när 
projektet senast ska vara slutfört. Ett beslut om stöd får förenas med de villkor 
som behövs för att tillgodose syftet med stödet. 
 

12 § En begäran om utbetalning av stöd ska ha kommit in till länsstyrelsen 
inom tre månader från det att projektet, enligt länsstyrelsens beslut, senast ska 
vara slutfört. 
 

”10 § En bägäran om utbetalning av stöd ska ha kommit in till länsstyrelsen 
inom sex månader från det att projektet, enligt länsstyrelsens beslut, senast ska 
vara slutfört.” 
 

13 § Länsstyrelsen får besluta att ett beviljat stöd inte ska betalas ut om  
1. den som ansökt om stöd genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt orsakat 
att stödet lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 
2. stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt belopp och 
mottagaren skäligen borde ha insett detta, 
3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och den som ansökt 
om stödet borde ha insett detta, eller 
4. villkoren för stödet inte har följts. 
 
Återkrav 
 

14 § Om mottagaren av ett stöd inte följt de villkor som anges i 13 § äger 
länsstyrelsen rätt att dra tillbaka stödet samt kräva tillbaka det utbetalade 
beloppet. 
 
Tillsyn 
 

15 § Boverket sköter utbetalningar av stödet samt utövar tillsyn över 
stödverksamheten.  
 
Överklaganden 
 

16 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas till Boverket. 
Boverket är den högsta instansen för denna verksamhet och deras beslut kan 
därför senare inte överklagas. 
 
Övergångsbestämmelser 
 

17 § Förordningen träder i kraft den 1 januarie 2011 och ersätter då den tidigare 
förodningen som investeringar i solvärme (2008:1247).  Den upphävda 
förordningens regler gäller dock fortfarande för åtgärder som redan är igång 
innan denna övergångsperiod. 
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4.8 Solvärme i Europa 
EU satte upp ett mål 1997 som kallades för ”The White Paper”, vilket 
innefattade tydliga mål för antal m2 installerad solfångaryta i Europa. Målet 
sattes till 100 miljoner m2 installerade solfångare inom EU år 2010. Vid år 2004 
fanns det 12-14 miljoner m2 inom EU, vilket är långt ifrån målet som sattes år 
1997. Dock ansågs då inte det målet omöjligt eftersom man har goda tekniska 
förutsättningar och länderna i Europa tar fram allt bättre och bättre bidrag för 
installationer av solvärme. År 2007 hade man kommit upp i ca 22 miljoner m2 

installerade solfångare i Europa. 
  
Exempelvis har en konsekvent energipolitik i Österrike resulterat i att man har 
installerat 150 000 till 200 000 m2 solfångare per år under det senaste 10 åren. I 
Tyskland finns det stort stöd för informationskampanjer och investeringsbidrag, 
vilket medför att den industriella utvecklingen ökar. Mellan åren 1995 till 2001 
ökande man försäljningen av solfångare med 30 % per år. Österrike och 
Tyskland är ledande inom bidrag för solvärme, men det finns även liknande 
mål och fördelaktiga bidrag i t ex. Nederländerna, Grekland och andra länder i 
Europa.  
 
Vid år 2004 hade den Europeiska solvärmemarknaden ökat med 10 % varje år 
sedan 1994, utbyggnadstakten under dessa 10 år hade gått ifrån 500 000 m2 per 
år till nästan 1 500 000 m2 per år. Denna tillväxt stod Tyskland, Österrike och 
Grekland mestadels för, eftersom de har fördelaktiga bidrag. I Spanien, 
Frankrike och Storbritannien var marknaden för solvärme på gång och med 
hjälp av bidrag har denna kunnat öka antalet installerade solfångare.  
 
Uppgifter från 2007 visar att hela Europa har minskat i nyinstallerade 
solfångare med 9 % räknat ifrån år 2006. Länder som Tyskland och Danmark 
som tidigare har varit ledande för nyinstallationer av solfångare har minskat 
med 37 % respektive 9 % av nyinstallerade solfångar. Detta kan bero på att i 
Tyskland och Danmark var man tidigt ute med förmånliga bidrag och på så sätt 
fått en mättad marknad. Sverige har under samma period minskat med 11 %. 
De länder som har haft störst ökning är Ungern och Irland med en ökning på 
700 % respektive 200 %. Det kan finnas många anledningar till denna stora 
ökning i de här länderna, den största anledningen är troligtvis ett ökat intresse 
för förnyelsebara energikällor.  
 
För att argumentera för att öka bidragen till solvärme kan man jämföra länder 
med liknande förutsättningar för solvärme och se hur deras myndigheter har 
agerat. Tyskland och Frankrike är två länder som har lika stor befolkning, 
nästan samma antal soltimmar på ett år och liknande utvecklingsnivå. Där tyska 
myndigheter har stött solvärme politiskt och genom subventioner gett 
allmänheten bidrag för att installera solvärme. Det har även drivits stora 
kampanjer för solvärme, vilket innebär att det skapas ett större intresse för 
solvärme. I Frankrike har man avvaktat lite och inte varit lika stödjande i 
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utvecklingen av solvärme, detta har då lett till att man har halkat efter Tyskland 
i antal m2 installerade solfångare. På senaste tiden har man i Frankrike börjat 
bidra till utvecklingen av solvärmemarknaden. Detta har lett till att 
försäljningen av solfångare har ökat med 10-20 gånger fler än i Tyskland.  
 
Spanien och Grekland är två länder med mycket goda förutsättningar för 
solvärme med tanke på deras höga antal soltimmar per år. Trots att båda 
länderna har goda förutsättningar för solvärme så är skillnaden i utvecklingen 
mycket stor. I Grekland har man med hjälp av skattereduktioner fått en stabil 
marknad på ca 200 000 m2 per år. I Spanien har det helt annorlunda. Spanien 
hade en bra marknad i mitten av 80-talet, men på grund av dålig kvalitét på 
produkterna och i stort sett inga bidrag alls minskades försäljningen av 
solfångare kraftigt under 90-talet.  
 
Under senare tid har myndigheterna kommit med bra stödprogram i Spanien, 
ett exempel är Barcelona stad som införde en bestämmelse år 2000 om 
solvärme. Denna bestämmelse innebar att solvärmeinstallationer blev 
obligatoriska på nya byggnader eller vid omfattande renoveringar och att minst 
60 % av varmvattenbehovet ska täckas av solvärme. Under de första 18 
månaderna medförde denna bestämmelse en ökning av solfångarytor från 1,1 
m2 per 1000 invånare till 10,6 m2. Detta har fått andra städer att följa efter.  
 
Genom ökade installationer av solfångare i Europa kommer man närmare det 
mål att minska emissioner av växthusgaser och öka andelen förnyelsebar 
energi. Genom att EU har satt upp detta mål tvingar man länderna inom EU att 
visa ett större intresse för förnyelsebar energi, så som solvärme till exempel.       
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5 Slutsats och diskussion 
Solvärmens absolut största problem som uppvärmningsmetod är att den inte 
kan brukas hela tiden. Den blir med andra ord en sekundärkälla vilken är 
beroende av att det måste finnas en annan uppvärmningskälla i fastigheten. 
Detta blir direkt avskräckande tillsammans med de höga 
investeringskostnaderna och gör då alternativet ointressant för de flesta 
konsumenter. Det första problemet är oundlivkligt, det finns visserligen 
metoder med långtidslagring men idag är vi långt ifrån att dessa ska ses som 
bra lösningar. De stora värmeförlusterna samt ekonomin gör att detta inte är ett 
bra alternativ. Det andra problemet som vi ser går visserligen att göra något åt 
och där är vårt förslag generösare bidrag.  

Vi anser att ett generösare bidrag skulle väcka intresset för tekniken ytterligare 
och förhoppningsvis skulle solvärme kunna klara sig på egen hand utan bidrag i 
ett senare skede om marknaden för tekniken blev större. Det som motiverar ett 
nytt statlig bidrag skulle vara, enligt oss, främst att det är en ren teknik som inte 
medför miljön någon fara. Ingen förbränning av något slag sker vilket leder till 
att miljön inte förorenas ytterligare. Dessutom är källan oändlig och tar inte av 
förnödenheter så som olja.  

Dagens skeptism förstår vi mycket väl och där är den ledande orsaken priset. 
Som man kan se i rapporten är det i yttersta undantagsfall som solvärme är att 
rekomendera ur en ekonomisk synvinkel. Det är trots allt detta som styr de 
flesta människors val av uppvärmning. Innan man kan övervinna detta hinder 
så kommer aldrig solvärmen att vara ett självklart val, det är helt enkelt för 
dyrt. Tekniken blir intressant först när andra blir dyrare, detta har vi sett 
gällande olja och el där priserna stigit markant de senaste åren. Dessvärre blir 
det svårare att se detta resultat gällande pellets och fjärrvärme. Den målgrupp 
som vi skulle fokusera på med vårt bidragsförslag är just de hushåll som har en 
uppvärmningskälla bestående av antingen el eller olja. 

Det förslag som vi presenterade i rapporten anser vi skulle gynna utvecklingen 
av solvärmen i Sverige. Detta förslag baseras på den kunskap vi erhållit under 
tiden vi har skrivit denna rapport samt de tankar och åsikter vi har som vi anser 
skulle bidra till ett bättre bidragsförslag där syftet främst har varit att öka 
användningen av solvärme i Sverige. 
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De mål som förslaget har är främst att få fler personer i Sverige att använda sig 
av solvärme som uppvärmningsmetod i hopp om att tekniken, ur en ekonomisk 
synpunkt, ska klara sig själv i ett senare skede. För att lyckas med detta måste 
främst priset på solvärme kunna ställas mot de övriga uppvärmningskällorna 
och kunna vara ett konkurrensmässigt pris. Investeringskostnaden måste sjunka 
för att på några som helst sätt kunna vara jämförbart med andra energikällor. 
Ett stort problem är att flertalet av de andra energikällorna är för billiga idag för 
att solvärme skulle vara ett intressant val. För att lyckats med detta måste 
totalsumman man kan erhålla från bidrag vara högre än den som existerar idag. 
Det blir fortfarande svårt att konkurrera med uppvärmningsmetoder såsom 
fjärrvärme och pelletsuppvärmning men i detta fall är inte målet att kostnaden 
för solvärme ska understiga kostnaden av de ovan nämnda, utan bara vara ett 
mer jämförligt pris för en konsument. För att bidraget ska ha någon som helst 
genomslagskraft måste priset understiga det för olja och elvärme. 

Ett annat mål som är viktigt att nås gällande solvärmetekniken och med det 
statliga bidraget är att kostnaderna för anläggningarna, alltså 
investeringskostnaden för ett visst antal kilowattimmar, ska sjunka i pris. Detta 
av den anledninge att det är denna kostnad som styr hur priset på energin blir 
för solvärme. Detta är ett av målen som är uppsatta med dagens solvärmestöd 
men som dessvärre inte lyckats få den effekt man eftersträvat. Istället har man 
sett en omvänt trend där investeringskosnaderna för solvärmeanläggningarna 
blivit dyrare med åren. Detta beror till en viss del på inflationen men tar man 
denna i hänsyn har ändå anläggningarna blivit dyrare med åren, alltså har priset 
på anläggningarna ökat mer än vad den rådande infaltionen har. Samtidigt som 
anläggningarna har blivit dyrare har de också blivit mer effektiva vilket 
kompenserar upp en del av prisökningarna med dessvärre inte allt. För att 
tekniken ska vara intressant i konsumenters ögon anser vi att man trots detta 
måste öka totalbeloppet på bidrag som man kan få för en anläggning.  

Konsekvensen av att fler anläggningar säljs genom att man ger generösare 
bidrag tror vi kommer att vara att det uppstår fler aktörer inom 
solvärmebranschen vilket över tid kommer att leda till lägre priser på grund av 
den fria konkurrensen. Detta leder i sin tur till lägre priser och större utbud. 
Idag är markanden för solvärme alldeles för liten för att priset på ingående 
komponenter ska kunna sjunka. Om man ser att markanden ökar genom ett 
generösare bidrag så är vi övertygade om att det kommer att dyka upp fler 
tillverkare av dessa komponenter vilket kommer att leda till att totalpriserna på 
anläggningarna kommer att sjunka.  
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Idag finns en del pengar avsatta till att sprida information angående solvärme 
och för att informera allmänheten om denna uppvärmningsteknik. Denna del 
tycker vi ska slopas och dessa pengar ska istället avsättas till bufferten för 
bidragen. Anledningen till detta är att vi anser att tekniken inte är så ny så att 
den behöver en presentation. Det är en relativt gammal teknik som inte är i sin 
introduktionsfas utan det är egentligen bara användningen av den som behöver 
spridas. Detta anser vi inte kommer att ske effektivast genom information om 
solvärme genom diverse organisationer utan istället kommer det ske bäst 
genom lägre priser som är markandskraftiga i jämförelse med andra 
uppvärmningsmetoder. Visserligen tycker vi inte att informationen om tekniken 
behöver tas bort utan det är ansvaret för den informationen som ska läggas på 
andra medier. Detta ansvar anser vi bör förskjutas från staten till de aktörer som 
är inblandade, nämligen rörinstallatörer, återförsäljare samt andra relevanta 
aktörer. Läget idag är inte vad det var för ett decennium sedan. Tillgången till 
information via olika kommunikationsvägar och medier är mycket större och 
lättare att få tag på idag än vad det varit förut. Det scenario vi vill eftersträva 
med detta är att man ska vända sig till dessa aktörer för information och att 
dessa i sin tur ska vara kompetenta nog att kunna förmedla den informationen.  

 
Vårt förslagna bidrag är likt det som redan finns i bruk med vissa skillnader 
som kan utläsas av förslaget. Den största skillnaden är att beloppet som man är 
berättigad är högre i vårt förslag. Anledningen vi har där är att antalet 
människor som väljer att investera i solvärme ska öka för att marknaden för 
solenergi ska kunna öka. Detta görs bäst genom att sänka de egna ekonomiska 
utläggen för en konsument. Detta gäller under den period som gäller för stödet, 
nämligen 4 år. Förhoppningsvis har solvärme, efter denna period, vuxit sig så 
pass stor att det finns ett allmänt intresse för tekniken. Med vårt nya stöd skulle 
man sänka kostnaderna med 10 repsektive 15 öre per kilowattimme i de 
exempel som är presenterade i kapitel 4.2 [se bilaga 15].  
 
Det första solvärmestödet hade 75 000 000 kronor att tillgå för stödet, för vårt 
stöd krävs 160 000 000 kronor under en fyraårsperiod. Med ett snitt på en 
solvärmeanläggning som genererar 2250 kWh årligen ger detta ett berättigat 
stöd till 8775 kronor. Det vill säga att under denna fyraårsperiod så kommer det 
att uppkomma drygt 18 000 nya solvärmeanläggningar i Sverige. Detta är 
endast den del som uppför anläggningar med hjälp av stöd, en stor del 
anläggningar uppförs idag med icke-stödberättigade solpaneler. Vi tror att 
marknaden för solvärmeteknik kommer att öka betydligt och klara sig på egen 
hand efter att dessa solvärmeanläggningar uppförts under stödperioden.  
 
En annan stor skillnad mellan vårt bidragsförslag och det befintliga är att vårt 
stöd endast innefattar enfamiljshus. Anledningen till detta är att vi anser att 
solvärmen kommer att få bäst genomslagskraft om den används för 
enfamiljsbruk. Större anläggningar kräver större bidrag vilket leder till att 
bufferten som är avsatt för stöd fasas ut alldeles för snabbt och får på så sätt 
inte den spridda effekt vi önskar. 
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Med vårt bidragsförslag önskar vi att intresset för solvärme ska öka markant 
samt att användningen av gamla miljöfarliga oljepannor samt elvärme ska 
minska. Den miljöaspekt som finns i vårt förslagna bidrag är en viktigt punkt 
för att motivera denna förordning. Stigande elpriser samt dagens oljedilemma 
medför att denna teknik kan växa sig till att bli väldigt intressant i mångas val 
av uppvärmningsmetod. 
 



 

50 

6 Referenser 
 

[1] Andersson, Arne; Borgecrona, Yvonne; Johansson, Peter; Andrén, 
Lars; Dalenbäck, Jan-Olof (okt 2008) Löpande rapportering av 
erfarenheter från det statliga bidraget till investeringar i solvärme – 
verksamheten 2007 

[2] Sol & Energiteknik, Husqvarna (2009) Produktkatalog 

[3] Poolkungen (2009) http://www.poolkungen.se (Acc. 2010-01-17) 

[4] Suncore (2009) http://suncore.se (Acc. 2010-05-29) 

[5] Energimyndigheten (2009) Solklart – solvärme! 

[6] Andersson, Arne; Borgencrona, Yvonne; Johansson, Peter; 
Andrén, Lars; Dalenbäck, Jan-Olof (2005) Delredovisning av 
erfarenheter från det statliga bidraget till investeringar i solvärme – 
verksamheten 2004 

[7] Kjellson, Elisabeth (Lund, 2004) Solvärme i bostäder – med analys 
av kombinationen solfångare och bergvärmepump 

[8] Bertilsson, Jesper; Ulinder, Fredrik; Sundin, Ellen (Umeå, 2007) 
Säsongslagring av solenergi 

[9] Isaksson, Hans; Landfors, Kristina (2004) Underlag förbedömning 
av fortsatta insatser inom det statliga FUD Solvärmeprogrammet. 
Stockholm 

[10] Karlsson, Björn; Henfridsson, Urban (1996) Solvärme. Sandvikens 
tryckeri, Sandviken 

[11] Byggforskningsrådet; NUTEK; Boverket; SEAS (2000) Solvärme 
för bostäder. Stockholm 

[12] Vattenfall (2010) http://www.vattenfall.se (Acc. 2010-02-24) 

[13] Swedac Ackridektering (2005) Energideklaration för Intelliheat 
58/24*1800 och 58/18*1800 

[14] Andrén, Lars (2009) http://www.svensksolenergi.se (Acc. 2010-01-
05) 



 

51 

[15] Expowera (2009) 
http://www.expowera.se/mentor/ekonomi/kalkylering-investering-
annuitet.htm (Acc.2009-11-19) 

[16] Energirådgivningen (2010) 
http://www.energiradgivningen.se/index.php?option=com_content
&task=view&id70&Itemid=1 (Acc. 2009-12-02) 

[17] Pelletspris (2009) http://www.pelletspris.com (Acc. 2009-12-22) 

[18] Kovács, Peter; Pettersson, Ulrik (Borås, 2002) Solvärmda 
kombisystem – En jämförelse mellan vakuumrör och plan 
solfångare genom mätning och simulering 

[19] Svenska Solenergiföreningen SEAS (Halmstad, 2004) Solvärmei 
Sverige – Läget idag och möjligheter för framtiden 

[20] Boverket (2006) Ett fortsatt solvärmestöd. Stockholm, 
Diarienummer: 1399-5185/2006 

[21] Naturvårdsverket och Energimyndigheten (ISBN: 91-620-5615-6) 
Ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken 

[22] Boverket och Energimyndigheten (2009) Det våras för solvärme 



 

52 

7 Bilagor 
 

Bilaga 1 Energideklaration för Intelliheat 58/24*1800 och 58/24*1800 
 
Bilaga 2 Annuitetsmetoden enligt Expowera 
 
Bilaga 3 Tabell C Annuiteter från Expowera 
 
Bilaga 4 Beräkning av pelletspriset 
 
Bilaga 5 Certifieringsregler för P-märkning av Termiska solfångare med 

tillägg för Keymark 
 
Bilaga 6 BFS 2000:16 SOL1 - Boverkets föreskrifter och allmänna råd om 

bidrag till investeringar i solvärme 
 
Bilaga 7 SFS 2000:287 – Förordning om statligt bidrag till investeringar i 

solvärme 
 
Bilaga 8 SFS 2003:262 – Förordning om statliga bidrag till 

klimatinvesteringsprogram 
 
Bilaga 9 SFS 2003: 564 – Förordning om bidrag till åtgärder för en effektiv 

och miljöanpassad energiförsörjning 
 
Bilaga 10 SFS 2005:205 – Förordning om stöd till investeringar i 

energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i 
lokaler som används för offentlig verksamhet 

 
Bilaga 11  SFS 2005:1255 – Förordning om stöd för konvertering från 

direktverkande elvärme i bostadshus 
 
Bilaga 12 SFS 2005:1256 – Förordning om stöd för konvertering från 

oljeuppvärmningssystem i bostadshus 
 
Bilaga 13  SFS 2006:1028 – Förordning om stöd för installation av solvärme i 

kommersiella lokaler 
 
Bilaga 14  SFS 2008:1247 - Förordning om stöd för investeringar i solvärme 
 
Bilaga 15 Uträkningar med förslaget solvärmebidrag 



 

7.1   Bilaga 1 - Energideklaration för Intelliheat 58/24*1800 
och 58/24*1800 

 53 





 

7.2 Bilaga 2 - Annuitetsmetoden enligt Expowera 
 
 
 

G – r = Inv 
 
Inv * anu.v = Anu 
 
(anu.v baseras på tebell C) 
 
 
 
 
 
G  =  Grundinvestering 
r  =  Restvärde 
Inv  =  Investeringsvärde 
anu.v  =  Annuitetsvärde 
Anu  =  Annuitet (kapitalkostnad) 
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7.3 Bilaga 3 - Tabell C Annuiteter från Expowera 
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7.4 Bilaga 4 - Beräkning av pelletspriset 
 
 

4 800 kWh * 0,85 = 4 080 kWh 
 
2 826 kr / 4 080 kWh = 0,69 kr/kWh 
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7.5 Bilaga 5 - Certifieringsregler för P-märkning av 
Termiska solfångare med tillägg för Keymark 
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Abstract 

Certification of thermal solar collectors 
 
 
After approval from SP Technical Research Institute of Sweden, manufacturers may use 
the P-symbol to mark their products.  Before approval is granted, verification will be 
required that the products fulfil the requirements of a standard recognised by SP.  
Approval is also conditional upon reaching an agreement concerning continuous quality 
control of the products.  
 
These certification rules set out the requirements for P-marking and Keymark of thermal 
solar collectors.  The emphasis is on production control of quality in the factory (for 
prefabricated collectors) and at the building site (for site-built collectors).  It also includes 
requirements relating to thermal performance, reliability, durability, material quality and 
other factors.  
 
Responsibility for quality control rests mainly with the manufacturer. In turn, the standard 
of the manufacturer's own internal quality control is checked by inspections carried out 
by SP, both in the factory and at the building site.  The purpose of quality control is to 
ensure that the performance and materials of all products are in accordance with existing 
design and performance specifications, manufacturing drawings and other documents.  
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Förord 

Dessa certifieringsregler anger villkor för certifiering, tekniska krav och krav på fortlö-
pande kontroll för P-märkning och Keymark av termiska solfångare.  
 
Tekniska krav enligt kapitel 3 har tillsammans med krav på fortlöpande kontroll enligt 
kapitel 4 och 5 utvecklats av SP Energiteknik i samarbete med den svenska solfångar-
branschen i harmoni med den internationella praxis som tillämpas idag. Certifieringen ut-
förs av SP Certifiering enligt kapitel 2.  
 
Den fortlöpande kontrollen består av leverantörens egenkontroll och SPs övervakande 
kontroll, som utförs vid besök hos leverantören och omfattar granskning av leverantörens 
egenkontroll. Dessutom görs, stickprovsmässigt, uttag av färdiga produkter för provning 
för att verifiera leverantörens egenkontroll.  
 
Certifieringsreglerna bygger på gällande standarder men kan framöver revideras, t ex för 
anpassning till europeiska eller internationella standarder. Revidering kan också bli aktu-
ell om nya föreskrifter införs eller som en följd av erfarenheterna av certifieringsreglernas 
tillämpning. Vid behov av preciseringar eller kompletteringar av reglerna publiceras 
dessa på www.sp.se.  
 
Denna version ersätter tidigare version daterad mars 2008.  
 
Borås i juni 2008 
 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut  
Certifiering  
 
 
 
 
 
 
Lennart Månsson 
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1 Inledning 

1.1 Allmänt om certifiering vid SP 
Certifiering innebär bestyrkande från en oberoende tredjepart att en produkt uppfyller 
krav ställda i standard eller annan form av specifikation. Certifiering vid SP handläggs av 
en från provning och kontroll skild enhet, SP Certifiering. Enheten är underställd en cer-
tifieringsstyrelse med representanter från berörda industriområden. Styrelsen kan tillsätta 
expertgrupper för olika produktområden t ex som tekniska utskott. Certifiering av pro-
dukter vid SP bedrivs i enlighet med SS-EN 45011 [1].  
 
Kraven ställs i speciella certifieringsregler (SPCR), som tas fram för varje område. Innan 
certifiering påbörjas skall certifieringsreglerna diskuteras med berörda intressenter, utom i 
de fall reglerna helt bygger på myndighetsföreskrifter, för att sedan godkännas av SPs 
certifieringsstyrelse. Detta förfarande innebär att certifieringen grundas på regler som är 
väl genomarbetade, relevanta och förankrade.  
 
Produkter som efter en inledande bedömning med bl. a. provning, visar att de uppfyller 
ställda krav kan certifieras av SP. Detta bekräftas genom certifikat, vilket vanligtvis bl. a. 
innebär tillstånd (licens) att använda ett certifieringsmärke. En fortlöpande kontroll, be-
stående av leverantörens egenkontroll och SPs övervakande kontroll, ska säkerställa att 
kraven uppfylls under certifikatets giltighetstid. 
 
SP certifierar för en rad olika märken, t ex CE-märket då reglerna bygger på EUs direk-
tivkrav. SPs eget certifieringsmärke, p-märket, är enbart knutet till SPs eget certifierings-
system. Keymark är den europeiska standardiseringsorganisationens (CENs) märke, som 
regleras av specifika regler för olika produkter.  
 
Certifierade produkter presenteras i förteckning på SPs hemsida, www.sp.se.  
 
 

1.2 Certifieringsreglernas omfattning 
Dessa certifieringsregler avser glasade och oglasade termiska solfångare som används 
enligt de förutsättningar som beskrivs i EN 12975-1 och EN 12975-2. Detta gör att P-
märkningen och Keymark inte omfattar till exempel solfångare som används tillsammans 
med externa reflektorer. För Keymark gäller Specific CEN Keymark Scheme Rules for 
Thermal Solar Products (Final version 8.00). 
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2 Villkor för certifiering av Termiska 
solfångare 

2.1 Allmänt 
Certifieringen utgörs av en inledande bedömning av produkten utifrån det tekniska un-
derlaget enligt 2.3.1 och de tekniska krav som anges under 3.1. Under förutsättning att 
även den fortlöpande kontrollen fungerar så utfärdas certifikat. Särskilda krav för 
Keymark beskrivs i bilaga 4. 
 
Övriga villkor framgår av kapitel 6.  
 

2.2 Ansökan  

2.2.1 Ansökan för P-märkning 
Ansökan om certifiering skall ske skriftligen och vara åtföljd av:  

• Tekniskt underlag (provningsrapport, ritning m m) enligt avsnitt 2.3.1;  
• Beskrivning av leverantörens egenkontroll enligt avsnitt 2.3.2; och 
• Förslag till märkning enligt avsnitt 2.3.3.  
 

2.2.2 Ansökan för Keymark 
För ansökan för Keymark gäller särskilda regler, se bilaga 4.   
 

2.3 Inledande bedömning 
Om produkten uppfyller funktionskraven enligt 1-10 så utfärdas en energideklaration 
enligt SP-Metod 2709 [5]. I den inledande bedömningen granskas insända handlingar mot 
kraven enligt dessa regler. När bedömningen är klar och den sökandes underlag bedöms 
uppfylla kraven skall SP genom besök hos leverantören kontrollera att leverantören har 
förutsättningar att genomföra den redovisade egenkontrollen. Om SP bedömer att så är 
fallet tecknar SP avtal om fortlöpande kontroll enligt avsnitt 2.3.2 med leverantören. 
Därefter utfärdas certifikat (exempel enligt bilaga 1).  
 

2.3.1 Tekniskt underlag 
För aktuell produkt skall sökanden redovisa ett tekniskt underlag som skall innehålla 
följande information:  
 
Provningsrapport  
Skall visa att de tekniska kraven enligt kapitel 3 uppfylls.  
 
Ritning  
Ritning över solfångaren och monteringssats samt detaljritningar som är erforderliga för 
att entydigt beskriva konstruktionen. 
 
Produktbeskrivning 
Specificerade allmänna uppgifter samt materialuppgifter och provningsresultat för sol-
fångaren skall noggrant och tillförlitligt redovisas. 
 
Installations-, drifts- och skötselanvisningar 
Krav på innehållet framgår av bilaga 2. 
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Särskilda krav på anvisningar för byggsatser 
Dokumentationen skall uppfylla kraven för byggbeskrivning enligt bilaga 3. 
 

2.3.2 Fortlöpande kontroll  
Den fortlöpande kontrollen skall säkerställa att certifierade produkter fortlöpande upp-
fyller kraven i dessa certifieringsregler. Den skall bestå av en egenkontroll enligt kapitel 
4, som leverantören utför, och en övervakande kontroll enligt kapitel 5, som SP utför.  
 
Omfattningen av den fortlöpande kontrollen skall fastställas i avtal mellan leverantör och 
SP. Om det förekommer flera leverantörer tecknar SP avtal med respektive leverantör.  
 

2.3.3 Märkning 
Produkter som förses med SPs certifieringsmärke skall även innehålla uppgifter om certi-
fikatets nummer, namnet på innehavaren av certifikat, solfångarens typbeteckning och 
tillverkningsnummer eller motsvarande. Märkningens utformning skall godkännas av SP.  
För märkning med Keymark, se bilaga 4. 
 

     SPs certifieringsmärke 
 
 

2.4 Giltighetstid för certifikat 
Giltighetstiden för certifikat är normalt fem år. På grundval av bl.a. rapporter från över-
vakande kontroll kan giltighetstiden förlängas efter ansökan från certifikatsinnehavaren. 
SP förbehåller sig rätten att inför förlängning utföra provningar för att verifiera produkt-
funktion och överensstämmelse med tidigare provningsresultat. 
 

2.5 Ändring av certifierad produkt  
Innehavaren av certifikat är skyldig att före ändring av konstruktion, material, eller utfö-
rande underrätta SP som beslutar om ändringarna kan godkännas, vilket normalt bekräftas 
genom brev.  
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3 Tekniska krav 

Solfångaren skall uppfylla kraven enligt EN 12975-1 ”Thermal solar systems and com-
ponents - Solar Collectors - Part 1: General Requirements”, kapitel 5.3 samt kapitel 6. 
Nedan angivna funktionskrav utvärderas enligt EN 12975-2 ”Thermal solar systems and 
components - Solar Collectors - Part 2: Test Methods” resp NT VVS 110. Observera att 
vid provuttag för Keymark gäller särskilda regler, se bilaga 4.   
 
 

3.1 Provningar och provningsmetoder 
Vissa mätbara funktionskrav skall vara uppfyllda, se nedanstående tabell, och ingå i den 
deklaration som åtföljer märkningstillståndet. Provning och verifiering av funktionerna 
skall vara utförda enligt de metoder som anges i följande tabell:  
 
Nr Funktionskrav Provningsmetod (kapitel) 
 
1) Stagnationsprov inkl termiska chockprov  EN 12975-2  (5.2, 5.3, 5.5, 5.6) 
 och provtryckning  
    
2) Frystest (för solfångare som skall klara frysning) EN 12975-2  (5.8) 
 
3) Täthet mot regn (endast glasade solfångare) EN 12975-2  (5.7) 
 
4) Vind- och snölastprov1) EN 12975-2  (5.9) 
 
5) Bestämning av termiska prestanda EN 12975-2  (6.1, 6.2, 6.3) 
 
6) Uppmätning av tryckfall EN 12975-2  (6.1-6.3) 
 
7) Materialprovning2) (frivilligt) NT VVS 110/ SP-metod 2884 
 
8) Exponeringstest EN 12975-2  (5.4) 
 
9) Slagtålighet (frivilligt) EN 12975-2  (5.10) 
 
10) Slutgiltig inspektion EN 12975-2  (5.11) 
 
 
1) Provningen utförs enligt EN 12975-2 men funktionskraven ställs enligt SP-Metod 1446. 
 
2) Materialprovning utförs enligt NT VVS 110 eller SP-metod 2884 beroende på typ av ingående 
material. Kraven för materialprovningen anges i SP-Metod 1449. SP förbehåller sig även rätten att 
prova andra delar av solfångaren än täckskivor av polymermaterial och absorbatorytor, så som 
interna reflektorer, lådmaterial, tätningslister, lim, silikon, etc. SP kan med utgångspunkt ifrån 
dessa provningar bedöma om solfångaren uppfyller eller ej uppfyller erforderlig krav på 
hållfasthet och beständighet. Materialprovningarna omfattar dock inte installation och montering 
av solfångaren, ej heller någon del av solfångarsystemet förutom komponenten solfångare.  
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3.2 Tillämpning av provningsresultat 
Provningsresultaten kan även med SPs godkännande gälla för solfångare med identisk 
uppbyggnad och samma specifikationer men med olika modulstorlekar eller enkel - fler-
glas. Även solfångare med olika koppling av absorbatormattorna kan innefattas av prov-
ningsresultaten. De olika modulernas storlekar, glasalternativen och mattornas inkoppling 
skall dock klart framgå av egenskapsredovisningen.  
 
För certifiering av en serie solfångare med inbördes skillnader enligt ovan kommer samt-
liga prov att utföras på den största modulstorleken. Utöver det kommer termisk prestanda 
att bedömas på den minsta modulstorleken.  
 
För Keymark gäller särskilda villkor för tillämpning av provningsresultat vilka redovisas 
i bilaga 4. 
 
I de fall den provade solfångaren även finns i byggsats ställs särskilda krav på byggbe-
skrivningen. Byggsatser för solfångare kan omfattas av samma provningsresultat som för 
den fabriksbyggda om kraven på byggbeskrivning uppfylls enligt bilaga 3. 
 

3.3 Beräkning 
Vid vissa små förändringar i konstruktionen, som har inverkan på solfångarens termiska 
prestanda, kan beräkningar vara ett alternativ till omprovning. SP förbehåller sig rätten att 
bedöma om beräkning kan ske. 
 

3.4 Åberopande av protokoll från andra 
provningsorgan 

Provning gjorda av andra provningsorgan kan utgöra underlag för huruvida de aktuella 
kraven enligt 3.1 uppfylls. Provningsprotokollen skickas till SP för bedömning. Kraven 
för att provningarna skall godkännas är att de gjorts enligt gällande provningsmetod på 
aktuell solfångare. Vidare är kraven att provningsorganet är ackrediterat för metoden eller 
att SP bedömer att organet har de kunskaper och resurser som krävs. 
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4 Leverantörens egenkontroll 

Leverantören skall ha en egenkontroll för att säkerställa att produkter som märks med SPs 
P-märke uppfyller fordringarna i dessa certifieringsregler. Egenkontrollen skall beskrivas 
i en kvalitetsmanual eller motsvarande och skall omfatta kraven enligt detta kapitel. Om 
leverantören har ett kvalitetssystem enligt ISO 9001 som certifierats av ett ackrediterat 
certifieringsorgan, kan detta anses uppfylla nedanstående krav på Organisation, 
Ledningens genomgång, Styrning av dokument, Behandling av avvikande produkter, 
Korrigerande åtgärder, Hantering av färdiga produkter och Klagomål.  
 

4.1 Organisation 

4.1.1 Ansvar och befogenheter 
Organisationen av egenkontrollen skall beskrivas med namn på de personer som har an-
svar för kontrollen samt befogenheter att ingripa för att förhindra felaktig kvalitet.  
 

4.1.2 Leverantörens representant 
Det skall finnas en person som representerar leverantören vad avser egenkontrollen. Per-
sonen skall ha erforderlig befogenhet och ansvar att säkerställa att den avsedda kvalitén 
på certifierade produkter uppfylls och vidmakthålls.  
 

4.2 Ledningens genomgång, internrevision 
Ledningen skall hålla dokumenterade genomgångar av egenkontrollen med viss regel-
bundenhet för att säkerställa dess effektivitet.  
 

4.3 Styrning av dokument 
Endast rätta utgåvor av dokument får finnas tillgängliga för den berörda personalen i fö-
retaget. Det skall finnas en förteckning och en distributionslista för dokument samt rutiner 
för framtagning av nya dokument, ändring av dokument och insamling av ogiltiga 
dokument.  
 

4.4 Provning och kontroll  

4.4.1 Mottagningskontroll 
Mottagningskontroll skall utföras i omfattning som anses nödvändig för att verifiera att 
inkommande material och produkter överensstämmer med specificerade krav.  
 

4.4.2 Kontroll under tillverkning 
Kontroll under tillverkning skall utföras i den omfattning som anses nödvändig för att sä-
kerställa att produkter som tillverkas uppfyller specificerade krav.  
 

4.4.3 Kontroll av färdig produkt 
Kontroll av färdig produkt skall utföras i den omfattning som anses nödvändig för att sä-
kerställa att produkter uppfyller specificerade krav. 
 

4.4.4 Utrustning 
Kalibrering, kontroll, justering och underhåll av utrustning skall utföras i tillämpliga fall.  
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4.5 Behandling av avvikande produkter 
Produkter som inte uppfyller specificerade krav skall avskiljas i avvaktan på beslut om 
lämplig åtgärd. Avvikande produkter får inte säljas under samma namn eller beteckning 
som certifierad produkt.  
 

4.6 Korrigerande åtgärder  
Avvikelser i egenkontroll och/eller övervakande kontroll skall utredas av leverantören 
och korrigerande åtgärd vidtas som förhindrar ett upprepande.  
 

4.7 Hantering av färdiga produkter  
Produkterna skall hanteras på ett sådant sätt att skador och försämringar förhindras vid all 
hantering, förvaring, packning och leverans.  
 

4.8 Spårbarhet  
Levererade produkter skall kunna spåras till tillverkningsparti eller dylikt.  
 

4.9 Märkning  
Märkningen (se avsnitt 2.3.3) ska anbringas på produkten när egenkontrollen visat att 
kraven uppfyllts.  
 

4.10 Klagomål  
Klagomål på certifierade produkter, märkning, marknadsföring m m – från exempelvis 
kunder – skall tillsammans med vidtagna åtgärder dokumenteras och hållas tillgängliga 
för SP.  
 

4.11 Kvalitetsdokument – journalföring 
Leverantören skall kunna styrka att produkterna uppfyller specificerade krav genom att 
insamla och bevara relevanta dokument.  
 
Dokumentation av kontroll och provning skall utföras i sådan omfattning att erforderlig 
spårbarhet kan erhållas. Journaler skall innehålla kommentarer när avvikande resultat er-
hållits och beskrivning av åtgärder som vidtagits.  
 
Arkiveringstider skall anges för dokument som avser egenkontroll. Journaler från prov-
ning och kontroll skall hållas tillgängliga för SP och förvaras i minst tio år.  
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5 SPs övervakande kontroll 

5.1 Genomförande  
Den övervakande kontrollen utförs minst vartannat kalenderår hos leverantör med en 
volym mindre än 1000 m2 per år och minst varje kalenderår vid mer än 1000 m2 per år. 
Vid anmärkningsvärda avvikelser, som påtalats i rapport från kontrollbesök, har SP rätt 
att företa ytterligare kontrollbesök. För Keymark gäller särskilda regler för övervakande 
kontroll, se bilaga 4. 
 
Kontrollen genomförs genom besök hos leverantör vid tidpunkter som bestäms av SP. 
Om tillverkande företag även är leverantör och innehavare av P-märkning så görs alla 
kontrollbesök hos denne. I de fall där tillverkning ej sker hos leverantören tillika 
certifikatsinnehavaren, görs den inledande kontrollen vid tillverkningsstället. Kontroll vid 
tillverkningsstället tillämpas även inför eventuell förlängning av certifikat.  
 
SP skall vid besök kontrollera att den av leverantören beskrivna egenkontrollen fungerar 
på avsett sätt samt göra stickprovskontroll på certifierade produkter. Provning och kon-
troll utförs av SP enligt punkt 5.2. Annan omfattning på provning och kontroll kan före-
komma, beroende på egenkontrollens utformning, vilket då fastställs i avtalet om fortlö-
pande kontroll. 
 
Leverantören ska lämna SPs representant fritt tillträde för genomförande av den överva-
kande kontrollen. Om leverantören har ett kvalitetssystem som är certifierat av ett ackre-
diterat certifieringsorgan kan SPs granskning av egenkontrollen normalt begränsas till 
kontroll av journaler och revisionsrapporter.  
 

5.2 Provning och kontroll 
SP kontrollerar att internkontrollen fungerar tillfredställande genom  
• kontrollbesök i fabrik, 
• kontrollbesök på byggplatser, 
• kontrollbesök avseende färdiga system (I de fall inga provenheter finns att tillgå 

varken i lager eller produktion skall tillverkaren eller leverantören kunna hänvisa till 
senast utförda installationer varur någon installation väljs för kontroll) 

 
Kontrollen omfattar: 
• Granskning av att material, komponenter och färdiga produkter överensstämmer med 

P-märkningsreglerna och egenskapsredovisningen, 
• Stickprovsmässig kontroll av material och komponenter som används i tillverk-

ningen, 
• Bedömning av tillverkarens egenkontroll genom granskning av checklistor och stick-

provsmässig kontroll av utförande och kvalitet hos produkterna, 
• Eventuellt stickprovsmässigt uttag av provenheter (material, komponenter eller hela 

produkter) och provning av dessas funktion enligt P-märkningsreglerna. 
 
Kvalitetsansvarig skall vara tillgänglig under SPs kontrollbesök och stå till förfogande 
med upplysningar och erforderlig dokumentation. Uppläggningen och genomförandet av 
kontrollen regleras i avtal mellan SP och leverantören. 
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5.3 Åtgärder vid underkänt resultat vid  
övervakande kontroll 

Om kontrollprovning eller granskningen av leverantörens egenkontroll ger underkän-
nande skall orsakerna utredas. Utredningen kan resultera i förnyat kontrollbesök, om-
provning av produkten eller underkännande av den fortlöpande kontrollen.  
 

5.4 Rapportering 
Den övervakande kontrollen skall rapporteras skriftligt till leverantören och – om certifi-
katsinnehavaren är annan än leverantören – även till certifikatsinnehavaren.  
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6 Övriga villkor för certifiering 

6.1 Allmänt  
Villkoren i dessa certifieringsregler, kapitel 2 och 6, är baserade på principer som är fast-
ställda i SPs kvalitetshandbok för certifiering. Underleverantörer för typprovning och 
övervakande kontroll skall vara godkända av SP-Certifiering.  
 

6.2 Certifikatsinnehavarens ansvar 
Certifikatsinnehavaren är ansvarig för att tillverkade produkter som omfattas av certifi-
katet och som är försedda med SPs P-märke, i alla avseenden överensstämmer med certi-
fierad produkt enligt certifikatet, samt att produkterna är lämpade för sitt ändamål och 
inte i övrigt kan vålla skada eller olägenhet. Detta gäller även om certifikatsinnehavaren 
inte är leverantör av produkten och avtal om fortlöpande kontroll tecknats mellan leve-
rantören och SP.  
 

6.3 Certifikatsinnehavarens rätt att  
använda SPs P-märke 

Certifikatsinnehavaren har rätt att märka de produkter som omfattas av certifikat med SPs 
P-märke och dessutom rätt att använda märket vid annonsering eller annan reklam för 
produkterna. Annonsering får inte ske så att förväxling mellan märkta och icke-märkta 
produkter kan uppstå.  
 

6.4 Återkallande av certifikat  
SP kan med omedelbar verkan, definitivt eller temporärt, återkalla certifikat om:  

a) certifikatsinnehavare använt SPs P-märke på eller i förbindelse med produkter som 
inte uppfyller kraven; eller  

b) certifikatsinnehavare använt SPs P-märke på produkter som inte omfattas av 
certifikatet; eller  

c) den fortlöpande kontrollen upphört eller resulterat i underkännande; eller  
d) certifikatsinnehavare på annan sätt brutit mot villkoren för certifikatet; eller  
e) certifikatsinnehavare inte betalat avgifter inom föreskriven tid; eller  
f) certifikatsinnehavare försatts i konkurs, gått i likvidation eller överlåtit verksamheten; 

eller  
g) felaktighet i certifikat uppdagats. Certifikatsinnehavaren skall dock ges rimlig tid för 

omställning till ändrade förutsättningar, om inte särskilda skäl för annan åtgärd före-
ligger; eller 

h) produkten visar sig vara olämplig för sitt ändamål eller på annat sätt kan vålla skada 
eller olägenhet.  

 
Missbruk av SPs P-märke eller certifikat kan, förutom återkallande av certifikat, leda till 
rättsliga åtgärder.  
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6.5 Certifikatsinnehavarens åtaganden vid 
återkallande av certifikat 

Certifikatsinnehavare, som får meddelande om att hans certifikat återkallats, definitivt 
eller temporärt, skall: 

a) omgående upphöra med all hänvisning till certifikatet i annonsering eller annan reklam 
för ifrågavarande produkt;  

b) ombesörja att SPs P-märke avlägsnas på alla produkter som finns i lager, om SP så 
kräver detta; 

c) bestrida alla kostnader som är förenade med att få de undermåliga produkterna ersatta 
med sådana som uppfyller fordringarna i aktuella certifieringsregler, om SP så kräver 
detta.  

 

6.6 Återlämnande av certifikat 
För återlämnande av certifikat, efter temporärt återkallande, gäller samma regler som då 
certifikatet utfärdades första gången, se avsnitt 2.3. Någon förnyad typprovning krävs inte 
om mindre än ett år förflutit sedan certifikatet återkallades, såvida inte certifieringsregler 
eller produktionsförhållandena ändrats.  
 

6.7 SPs ansvar 
SP ansvarar för att de tekniska kraven i dessa certifieringsregler bygger på tillgänglig 
kunskap och erfarenhet, t ex i form av vedertagna standarder eller motsvarande specifi-
kationer, samt att reglerna speglar vad som allmänt bland intressenterna uppfattas som en 
relevant kvalitetsnivå.  
 
SP ansvarar för att granskningen av certifierade produkter mot kraven i dessa regler har 
utförts med vederbörlig omsorg och enligt rutinerna i SPs kvalitetssystem.  
 
SP har inget ansvar för certifierade/P-märkta produkter (se avsnitt 6.2).  
 

6.8 Sekretess 
Samtliga uppgifter som SP Certifiering tar del av är sekretesskyddade med följande 
undantag:  
• Certifikat och tillhörande handlingar till beslut.  
• SP – eller samarbetspartner med SP – för förteckningar över gällande certifikat. 

Förteckningarna innehåller uppgifter om innehavare av certifikat, certifikatsnummer, 
produkter, eventuell klassificering samt giltighetstid. Förteckningarna publiceras på 
SPs hemsida, www.sp.se. Förteckningarna kan även presenteras i publikationer 
utgivna av t ex branschorgan.  
SP kan även publicera kopior av certifikaten på hemsidan.  

• SP har rätt att offentliggöra beslut om återkallande av certifikat samt missbruk av 
certifikat eller märkning.  

 

6.9 Revidering av certifieringsregler 
SP förbehåller sig rätten att ändra certifieringsregler. För förlängning av certifikat som 
lämnats enligt äldre regler fordras då att certifikatsinnehavaren förbinder sig att följa de 
reviderade reglerna. Certifikatsinnehavare skall dock ges rimlig tid för omställning till de 
reviderade reglerna, om inte särskilda skäl för annan åtgärd föreligger.  
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6.10 Avgifter  
Avgifter för inledande bedömning (certifiering), revidering av samt förlängning av gil-
tighetstid för certifikat skall bestridas av sökanden/certifikatsinnehavaren.  
 
Avgifter för övervakande kontroll regleras i avtal mellan leverantör och SP.  
 
Kostnader för annan kontroll enligt avsnitt 6.11 debiteras certifikatsinnehavaren endast 
om kontrollresultaten visar att kraven i aktuella certifieringsregler inte uppfyllts.  
 

6.11 Annan kontroll 
SP äger rätt att när och var som helst företa kontroll av att produkt försedd med SPs P-
märke uppfyller kraven i aktuella certifieringsregler.  
 

6.12 Överklagande 
Överklagande av beslut av SP skall ske skriftligen till SP. Åtgärder till följd av överkla-
gandet beslutas av SPs certifieringsstyrelse.  



18 
 
 
 

SPs Certifieringsregler för P-märkning av termiska solfångare, med tillägg för Keymark– SPCR 138 – juni 2008 ©.  

7  Referenser 

SS-EN ISO 9001:2000  Ledningssystem för kvalitet – Krav. 

EN 45011 Certifieringsorgan – Allmänna krav vid certifiering av 
produkter 

EN 12975-1 Thermal solar systems and components – Solar Collectors – 
Part 1: General Requirements  

EN 12975-2 Thermal solar systems and components – Solar Collectors –  
Part 2: Test Methods  

Solar Keymark Specific CEN Keymark Scheme Rules for Thermal Solar 
Products (Final version 8.00)  

SP-Metod 2709 Beräkning av energiutbyte för solfångare  

NT VVS 110 Solar Collectors: Testing the solar collector´s ageing and 
corrosion characteristics (Nordtest Method) 

SP-Metod 1446 Solfångares hållbarhet mot vind- och snölast  

SP-Metod 1449 Provning av solfångares åldrings- och korrosionsegenskaper  

SP-Metod 2884 Polymera material i solfångare  

    

    
 
 



CERTIFIKAT  
 

Nr 10 00 00 
 

  

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut  
Postadress Tfn / Fax  Org.nummer E-post / Internet 
SP 
Box 857 
501 15 Borås 

010-516 50 00 
0033-13 55 02 

556464-6874 info@sp.se 
www.sp.se 

Ackrediterade certifieringsorgan utses av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk 
kontroll), enligt lag.  
Detta certifikat får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat 

 

 
 

  
Solfångare X1 

 
 
Innehavare/Utfärdat för/Tillverkare  

Företaget AB, adress 

 
Produktnamn 

X1 
 
Produktbeskrivning  

Oglasad solfångare av plast för …. Max tryck x bar. 
 
Tillhörande handling  

Monteringsanvisning för X1, daterad 2008-01-01. 
 
Intyg 

Härmed intygas att produkt beskriven ovan uppfyller kraven i SPs certifieringsregler för  
P-märkning av Termiska solfångare, SPCR 138. 
 
Märkning 

Varje produktemballage förses med SPs p-märke, produktens typbeteckning, certifikatsnummer 
och namnet på innehavaren. Varje solfångarpanel märks med tillverkningsdatum och initialer 
för den person som har utfört kontrollen enligt rutinbeskrivning. 
 
För större anläggningar skall SPs p-märke och certifikatsnummer även återfinnas på installa-
tionsskylten. För mindre privata anläggningar skall SPs p-märke och certifikatsnummer återfin-
nas i monteringsanvisningen och/eller på installationsskylt.  
 
Giltighetstid 

Detta certifikat är giltigt längst till och med den 30 juni 2013. 
 
Övrigt  

SP övervakar tillverkarens egenkontroll enligt avsnitt 4 respektive 5 i SPCR 138. Detta är första 
utgåvan av certifikatet. 
 
Borås den 5 juni 2008 
 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 
Certifiering 
 
 
 
NN NN 
Chef Certifiering Certifieringsingenjör 

Bilaga 1 till SPCR 138 
Juni 2008 
Ex på certifikat
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Krav för installations- drift- och skötselanvisningar 
 
Denna bilaga till Certifieringsregler för P-märkning av termiska solfångare, SPCR 138, 
anger villkoren för Installations-, drifts- och skötselanvisningar. Rubricerade 
dokumentation skall finnas tillgänglig på svenska. BBR (Boverkets Byggregler) kräver 
också att en användarvägledning levereras med en ny anläggning. 
 
Dokumentationen skall allmänt: 

• I text, skisser och med tydliga figurer beskriva aktuell solfångare samt fästanordning 
och övrigt material. 

• Vara enkel att tolka, skapa förståelse för anläggningens drifts/ funktionsprincip. 
 
Anvisningar till installatören skall beskriva: 

• Vikten av fullgod isolering- väder/ temperaturbeständighet 
• Lämpligt rörmaterial- med avseende på temperaturbeständighet, korrosion 
• Generella rekommendationer om skuggning, lutning och orientering av solfångaren 

(Vad är acceptabelt med hänsyn till reducerat utbyte?) 
• Dimensionering- rekomendationer, tumregler 
• Om något moment i installationen kräver särskild behörighet ska detta framgå. 
• Avluftning 
• Rekommendationer om lämplig värmebärare. 
• Lämpliga värmebärarflöden, tryck och temperaturer. 
• Monteringen av solfångarna på minst ett men helst två olika sätt bör beskrivas rimligt 

detaljerat, t.ex infällt i tak och utanpåliggande på tegeltak. 
 
Anvisningar till användare och servicepersonal skall beskriva: 

• Några enkla råd om funktionskontroll och felsökning på anläggningen.  
• Påfyllning, kontroll (lämpligt intervall, metod) och utbyte av värmebärare (när, hur). 
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Krav på byggbeskrivning för byggsatser för solfångare 
 
För att en byggsats för solfångare skall omfattas av en P-märkning skall följande krav, 
utöver de som ställs på den fabriksbyggda förlagan, vara uppfyllda: 
 
• En för ändamålet framtagen byggbeskrivning som skickas med var byggsats skall 

redovisas för bedömning. 
 
• Allmänt ska beskrivningen om den följs och bygget genomförs av en ”normalhän-

dig” person resultera i en solfångare av minst lika god kvalité som den fabriks-
byggda förlagan. 

 
• Beskrivningen ska steg för steg visa byggnationen med tydliga skisser och förklar-

ing till varje steg och delmoment. 
 
• Den ska innehålla en detaljerad komponentlista med beskrivning av vardera kom-

ponent samt antal och eventuell hänvisning till skisserna. Även lim, silicon eller 
liknande som ingår i byggsatsen skall ingå med typbeteckning i listan. 

 
• En lista på de verktyg som behövs ska ingå. 

 
• Om några ytterligare tillbehör eller särskilda kunskaper behövs för att klara bygg-

nationen skall detta framgå. 
 
• Den ska beskriva vikten av att isolering, eventuell diffusionsspärr, absorbator, lis-

ter, ventilationsöppningar etc. monteras korrekt för att ej försämra solfångarens ef-
fektivitet eller hållbarhet. 

 
• Den ska innehålla ett telefonnummer eller e-postadress och namn på ansvarig kon-

taktperson på företaget som man kan vända sig till om man stöter på problem eller 
har andra frågor kring byggsatsen. 
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Särkilda krav rörande Keymark 
 
Allmänt 
Keymark är den europeiska standardiseringsorganisationens (CENs) märke. För området solfångare 
har regler antagits för Keymark, ”Solar Keymark – Specific CEN Keymark Scheme Rules for Thermal 
Solar Products, January 2003”. Information, regler, uppdateringar mm finns på 
http://www.estif.org/solarkeymark/ . Reglerna överensstämmer med reglerna för P-märkning med 
vissa smärre undantag, se nedan.   
 
Skillnader mellan P-märkning och Keymark 
- Kraven på ingående material som täckskivor av polymermaterial och absorbatorytor enligt SP-Metod 

1449 gäller för P-märkning men inte för Keymark. 
 
- Funktionskraven vid mekanisk lasttålighet är något högre ställda (enligt SP-Metod 1446) för P-

märkning än för Keymark. 
 
- För Keymark gäller att provuttag skall göras av oberoende kontrollant, från lager eller direkt från 

pågående produktion och kan ske i samband med den inledande bedömningen, se SPCR kapitel 2.3. 
Vid provuttag märker kontrollanten produkten, serienummer noteras och sedan skickas produkten till 
provningsinstitutet. 

 
- För Keymark gäller att vid märkning av en serie solfångare där modulstorleken, längd och bredd, är 

den enda varierande parametern gäller att ett exemplar av den största modulstorleken och ett 
exemplar av den minsta modulstorleken tas ut för provning i samband med provuttag. Termisk 
prestanda mäts på den minsta och den största modulstorleken medan samtliga prov enligt EN 12975-
2 genomförs på den största modulstorleken. I övrigt gäller de tekniska kraven i avsnitt 3.1. 

 
Ansökan 
Ansökan ska göras på blankett enligt sid 2-4 i denna bilaga. Ansökan skall åtföljas av dokumentation 
enligt punkt 2.2.1 i SPCR-reglerna samt  den dokumentation som krävs enligt EN 12975-1 paragraf 7: 
7.1 Drawings and data sheet (ritningar och datablad) 
7.2 Labelling (märkning) 
7.3 Installer instruction manual (installationsbeskrivning/manual) 
 
Övervakande kontroll 
Övervakande kontroll utgörs av ett årligt besök vid tillverkningsstället för granskning av egenkontrol-
len. Vartannat år görs kontroll av överensstämmelse med den ursprungligt provade produkten och i 
samband med detta kan även uttag för provning göras. Provtagning på marknaden kan också ske. Om-
fattningen gäller oavsett tillverkningsvolym.  
 
Märkning 
Märkning (se figur till höger) ska utformas enligt Annex A  
till ”CEN/CENELEC Internal Regulations - Part 4: Certification”. 
Märket skall också innehålla id-numret på certifiieringsorganet, se   
ovanstående dokument 
 
Övrigt 
Övriga villkor enligt kapitel 6 gäller även för Keymark. SP ska översända kopia av certifikat till SIS 
(CENs svenska medlem). Avgifter utgår även till CEN. 
(sidorna 2-4 I denna bilaga utgörs av en ansökningsblankett) 



APPLICATION FORM 
 

Solar KEYMARK 

 

SP Technical Research Institute of Sweden  
Postal address Phone / Fax  Reg.number E-mail / Internet 
SP 
Box 857 
SE-501 15 Borås 
SWEDEN 

+46 10 516 50 00 
+46 33 13 55 02 

556464-6874 info@sp.se 
www.sp.se 

Application Form for Solar Keymark, SP Certification Rules SPCR 138  
issue 5 June 2008 
 
 
SPs noteringar: Ankom den……………………….. 

 

   
  

 
 
Application form for Product Certification: 
licence for using the Solar KEYMARK 

____________________________________________________________ 
 
Please fill in name of your company, address etc below and the remaining information on page 2 and 3  
and send it to SP. 

 
 

 
Company:  
 
Corporate entity/Legal status:  
 
Org.No/ Vat.No 
 
Contact person:  
 
Address (street):  
 
Postal code, town country:  
 
Phone  
 
Fax 
 
e-mail 

 
 
 
Send the application to  
SP Technical Research Institute of Sweden 
Product Certification 
Box 857 
SE – 501 15 BORÅS 
Sweden 

 



APPLICATION FORM 
 

Solar KEYMARK 

 

SP Technical Research Institute of Sweden  
Postal address Phone / Fax  Reg.number E-mail / Internet 
SP 
Box 857 
SE-501 15 Borås 
SWEDEN 

+46 10 516 50 00 
+46 33 13 55 02 

556464-6874 info@sp.se 
www.sp.se 

Application Form for Solar Keymark, SP Certification Rules SPCR 138  
issue 5 June 2008 
 
 
SPs noteringar: Ankom den……………………….. 

 

APPLICATION FORM FOR GRANTING THE KEYMARK 
We herewith apply: (please tick if applicable) 
 

 for the issue of (a) certificate(s) 
 
 including the license for the use of the Keymark 
 to prove the conformity of the following product(s): 
 
 
 
 
 
 
 
 with the following European product standard(s): 
 
 
 
 
 
 
 
 

 to entrust, if applicable, the following testing laboratory/inspection body with  
 the tests and inspections necessary, if possible: 
 
  
Name:  
  
Contact person:  
  
Address (street):  
  
Postal code, town, country:  
  
Phone / Fax / e-mail:  
 

 for a call for tenders of testing laboratories/inspection bodies 
 
  
Name:  
  
Contact person:  
  
Address (street):  
  
Postal code, town, country:  
  
Phone / Fax / e-mail:  



APPLICATION FORM 
 

Solar KEYMARK 

 

SP Technical Research Institute of Sweden  
Postal address Phone / Fax  Reg.number E-mail / Internet 
SP 
Box 857 
SE-501 15 Borås 
SWEDEN 

+46 10 516 50 00 
+46 33 13 55 02 

556464-6874 info@sp.se 
www.sp.se 

Application Form for Solar Keymark, SP Certification Rules SPCR 138  
issue 5 June 2008 
 
 
SPs noteringar: Ankom den……………………….. 

 

Additional data for the product certification 
 
The production of the product and the product itself are subject to a factory production control in 
accordance with the relevant product standard: 
 
  yes  no 
 
This factory production control is supported by a quality management system: 
 
  yes  no 
 
This system complies with: 
 
  EN-ISO 9000 
 

  
and has been certified by:  
  
Certificate no and issue date  

 
 
The applicant agrees to comply with the requirements for certification and to supply any 
information needed for evaluation of products to be certified. 
 
 
 
 
 
Place and date:  Signature of the applicant 
 
 
 
The following enclosures are attached to this application (please tick if applicable): 
 

 drawings  declarations of performance criteria 
 

 manufacturing drawings  instructions for use 
 

 list of items  pictures 
 

 test results  model of the product 
 

 test report(s)  product or specimen 
 
 



 

7.6 Bilaga 6 - BFS 2000:16 SOL1 - Boverkets föreskrifter 
och allmänna råd om bidrag till investeringar i 
solvärme 

 
 
 
 

 84 



 
 

BOVERKETS 
FÖRFATTNINGSSAMLING 

 
 
 
BFS 2000:16 
SOL 1 

Utgivare: Anders Larsson 

1 

 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bidrag till in-
vesteringar i solvärme; 

Utkom från trycket 
den 31 maj 2000 

beslutade den 25 maj 2000. 
 

Informationsförfarande enligt förordningen (1994:2029) om tekniska regler har 
genomförts1. 

Boverket föreskriver2 följande med stöd av 3, 4, 6, 7 och 11 §§ förordningen 
(2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme.  
 

Inledning 
1 §    Denna författning innehåller föreskrifter och allmänna råd till förordningen 
om statligt bidrag till investeringar i solvärme. 

De allmänna råden, som inte är bindande, innehåller exempel och 
rekommendationer beträffande tillämpningen av föreskrifterna i denna författning 
och i förordningen. De allmänna råden är tryckta med mindre och indragen text. 

Termer och begrepp som inte definieras särskilt i denna författning, används i 
samma betydelse som i förordningen. 
 

Allmänt om bidrag 

Allmänt råd 
2 §    Exempel på bostadsanknutna lokaler: 
– Förskola 
– Grundskola 
– Biblioteksfilial 
– Samlings-, hobby- och klubblokal 
– Motionslokal 
– Fritidsgård 
– Lokaler för distriktshälsovård och socialtjänst 
– Kyrkor 
 
3 §    I 4 § förordningen anges bl.a. att det maximala bidragsbelopp som kan 
ges är 5000 kr per bostadsanknuten lokal. 

En lokal om 200 m² bör motsvara en bostadslägenhet. 
 
4 §    Bidraget beräknas med utgångspunkt i solfångarens årliga energiproduktion 
vid medeltemperaturen 50°C av värmebärarens ingående och utgående temperatur 

                                                 
1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande 
beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster 
(EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 398L0034), ändrat genom rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, 
s. 18, Celex 398L0048). 
2 Jfr prop. 1999/2000:1 utg. omr. 21, bet. 1999/2000:NU3, rskr. 1999/2000:115.  
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vid passage genom solfångaren. Beräkningen av solfångarens årliga 
energiproduktion skall göras med följande förutsättningar. 
– Solfångaren vänd mot söder i 45° lutning. 
– Väderdata Stockholm 1986. 
– Solfångarens referensarea är lika med den genomskinliga frontarean. 

Allmänt råd 
Metod för beräkning av solfångarens årliga energiproduktion beskrivs i SP- 
(Sveriges Provnings- och forskningsinstitut) Metod 2709. 

 
Bidragets storlek på grundval av solfångarens beräknade årliga energiproduktion 
beräknas enligt följande. 

Bidrag = E* A* X där 
E = solfångarens årliga energiproduktion i kWh per m² 
A = solfångarens referensarea i m² 
X = bidragets storlek i kronor per årlig energiproduktion i kWh 
 
5 §    Bidrag lämnas bara till sådan anläggning vars solfångare är provade av ett 
provningsorgan ackrediterat för uppgiften enligt lagen (1992:1119) om teknisk 
kontroll. Provningen skall omfatta 
– bestämning av termisk prestanda enligt metod ISO 9806-1 
– stagnationsprov, termiska chockprov och provtryckning enligt metod ISO 

9806-2, 
– provning av hållbarhet mot vind- och snölast och regntäthet enligt metod ISO 

9806-2 och 
– materialprovning av absorbator och plasttäckskiva enligt metod NT VVS 110. 

 
Provning kan även utföras av ett organ i annat land inom EES om organet är 
ackrediterat för uppgiften mot kraven i standarden EN 45001 av ett 
ackrediteringsorgan som uppfyller och tillämpar kraven i EN 44003, eller på 
annat sätt erbjuder motsvarande garantier i fråga om teknisk och yrkesmässig 
kompetens samt oberoende. 

Till solfångarna skall finnas installationsanvisningar och drift- och skötselin-
struktioner på svenska. 

Bidrag lämnas inte till lågtemperatursolfångare. 
Allmänt råd 
Bidrag kan lämnas till sådan anläggning vars solfångare uppfyller kraven 
enligt den inledande kontrollen för P-märkning av solfångare enligt 
Sveriges Provnings- och forskningsinstituts bestämmelser. Kontroll- och 
provningsförfarande beskrivs i SP Rapport 1991:01. 

Exempel på lågtemperatursolfångare är s.k. Pool-solfångare. 
 

Ansökan om bidrag 
6 §    Ansökan om bidrag skall göras på blankett som Boverket har fastställt. Sö-
kanden skall lämna de uppgifter som anges i blanketten.  

Om länsstyrelsen så begär skall även följande fogas till ansökan: 
– Handling som visar att solfångarna uppfyller kraven enligt 5 §. 
– Projektbeskrivning. 
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Beslut om bidrag m.m. 
7 §    Innan beslut om bidrag lämnas skall länsstyrelsen kontrollera att medel finns 
tillgängliga. 

 
8 §    De åtgärder för vilka bidrag beviljats skall slutföras snarast möjligt och se-
nast vid den tidpunkt länsstyrelsen bestämmer. Länsstyrelsen skall även be-
stämma vilken dag begäran om utbetalning senast skall ha kommit in till läns-
styrelsen. 

Allmänt råd 
Åtgärderna bör slutföras och begäran om utbetalning ha inkommit till 
länsstyrelsen senast 
– 6 månader efter det att bidrag beviljas för småhus, 
– 12 månader efter det att bidrag beviljas för flerbostadshus och lokaler. 

 
9 §    I beslutet om bidrag skall anges bl.a. följande: 
– Bidragsbeloppet. 
– Senaste dag för slutförande. 
– Senaste dag då begäran om utbetalning skall ha inkommit till länsstyrelsen.  
– En upplysning om att beslutet blir undanröjt om inte åtgärderna slutförs och 

begäran om utbetalning inte kommer in till länsstyrelsen inom den tid som 
anges i beslutet. 

– En upplysning om att en förutsättning för utbetalning av bidrag är att projektet 
uppfyller de krav som anges i förordningen och i denna författning. 

 

Begäran om utbetalning av bidrag 
10 §    Begäran om utbetalning skall göras på blankett som Boverket har fastställt. 
Sökanden skall lämna de uppgifter som anges i blanketten.  

Ansökan skall vara undertecknad av lagfaren ägare eller behörig företrädare för 
denne. 
 
11 §    Till begäran om utbetalning skall fogas handlingar som visar följande: 
– Om bygglov krävs, kopia av kommunens beslut om bygglov. 
– Om det i bidragsunderlaget skall ingå kostnad för arbete skall även fogas kopia 

av F-skattebevis avseende det företag som utfört arbetet eller, ifråga om 
utländska företagare eller företag, intyg eller någon annan handling om att de i 
sitt hemland genom registrering eller på annat sätt är underkastade motsva-
rande kontroll i fråga om betalning av skatter och avgifter. 

Till begäran om utbetalning skall, om länsstyrelsen så begär, även fogas följande: 
– Handling som styrker att den bidragsberättigande åtgärden är slutförd.  
– Kopia på fakturor eller motsvarande handlingar som visar den faktiska kost-

naden för solvärmeanläggningen fördelad på solfångaren (inköpspris), övrig 
materialkostnad samt arbetskostnad. 

– Handling som visar fabrikat, modell och area på installerade solfångare. 
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Denna författning träder i kraft den 1 juni 2000. 

 
 
INES UUSMANN 
 
 

 Yvonne Svensson 
 (Boendeavdelningen) 

 
 Peter Johansson 
 (Byggavdelningen) 
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Svensk författningssamling

 

Förordning
om statligt bidrag till investeringar i solvärme;

 

utfärdad den 11 maj 2000.

Regeringen föreskriver

 

1

 

 följande.

 

Allmänna bestämmelser

 

1 §

 

Denna förordning innehåller bestämmelser om statligt bidrag för att
främja användningen av solvärmeteknik för uppvärmning av bostäder för
permanent bruk och vissa lokaler. 

I förordningen avses med

 

solvärme

 

: värmeenergi alstrad genom direkt omvandling av energi från
solinstrålning, 

 

småhus: 

 

en- eller tvåbostadshus som är friliggande eller sammanbyggda
till rad- eller kedjehus,

 

flerbostadshus:

 

 andra bostadshus än småhus,

 

bostadsanknutna lokaler: 

 

lokaler som inte används för kommersiella eller
industriella ändamål och som finns i anslutning till bostäder.

 

2 §

 

Bidrag får, om det finns medel för detta, lämnas i form av engångsbi-
drag för installation av solvärme med vätska som värmebärare i bostäder och
bostadsanknutna lokaler. Bidrag får lämnas för investering i flerbostadshus
endast om bidragsmottagaren intygar att bidraget i dess helhet kommer att
komma de boende till godo i form av lägre boendekostnad än vad motsva-
rande investering kan uppskattas medföra om den gjorts utan att bidrag läm-
nats. 

Bidrag får inte lämnas för projekt som påbörjats före den 1 juni 2000. Ett
projekt skall anses påbörjat den dag solfångaren beställs. 

Bidrag får inte lämnas om annat statligt eller kommunalt stöd lämnas till
samma projekt.

 

3 §

 

Ett beslut om bidrag skall kombineras med de villkor som behövs med
hänsyn till bidragets ändamål.

Bidraget får göras beroende av att åtgärderna slutförs inom den tid som
länsstyrelsen bestämmer, att begäran om utbetalning skall ha kommit in
inom viss tid och av att bygglov lämnats.

Solfångarna skall uppfylla de kvalitetskrav som Boverket föreskriver.

 

1

 

Jfr  prop.1999/2000:1, utg.omr. 21, bet. 1999/2000:NU3, rskr. 1999/2000:115.

SFS 2000:287
Utkom från trycket
den 23 maj 2000
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SFS 2000:287 Bidragets storlek m.m.

 

4 §

 

Bidragets storlek skall bestämmas på grundval av solfångarens beräk-
nade årliga energiproduktion och motsvara 2 kr 50 öre per kilowattimme.
Bidraget får dock uppgå till högst

– 7 500 kr per lägenhet i småhus,
– 5 000 kr per lägenhet i flerbostadshus,
– 5 000 kr per bostadsanknuten lokal.
Bidraget får vid investeringar i flerbostadshus eller bostadsanknutna loka-

ler inte överstiga  25 procent av de kostnader som anges i 5 §. Det stöd som
lämnas till en och samma fastighet får uppgå till högst 250 000 kr. 

Boverket får meddela närmare föreskrifter om hur beräkningen av den år-
liga energiproduktionen enligt första stycket skall göras.

 

5 §

 

De kostnader som får ingå i beräkningsunderlaget är de faktiska kost-
nader som direkt kan hänföras till solvärmeinstallationen, såsom material-
kostnaderna för solfångare, rör, isolering, värmeväxlare, styr- och reglerut-
rustning och ackumulator för korttidslagring. Utrustning för värmedistribu-
tion i byggnaden får inte ingå i beräkningsunderlaget. Arbetskostnader för
installationen får ingå om arbetet har utförts av ett fristående företag som har
F-skattebevis eller, i fråga om utländska företagare eller företag, intyg eller
någon annan handling om att de i sitt hemland genom registrering eller på
annat sätt är underkastade motsvarande kontroll i fråga om betalning av
skatter och avgifter.

 

Förfarandet i bidragsärenden

 

6 §

 

En ansökan om bidrag lämnas in till länsstyrelsen i det län där den fas-
tighet som avses med ansökan är belägen. Länsstyrelsen prövar ärenden om
bidrag.

Ansökan skall vara skriftlig och innehålla de uppgifter och den utredning
som Boverket bestämmer.

 

7 §

 

Bidraget betalas ut när åtgärden har slutförts. Om åtgärden inte har
slutförts inom den tid som fastställts av länsstyrelsen eller om begäran om
utbetalning inte kommit in inom föreskriven tid får utbetalning inte ske och
beslutet om bidrag skall undanröjas. 

Bidraget betalas ut till den som vid tidpunkten för utbetalningen är an-
tecknad som lagfaren ägare eller inskriven som tomträttsinnehavare för den
fastighet där åtgärderna utförts. Om det hus där åtgärderna utförts ägs av nå-
gon annan än den lagfarne ägaren eller tomträttsinnehavaren, betalas bidra-
get ut till husets ägare. Den som har ansökt om bidrag skall anses som ägare
om inte annat visas.

Boverket får meddela närmare föreskrifter om tidpunkt och sätt för utbe-
talning av bidrag.

 

8 §

 

Länsstyrelsen har rätt att för stödets uppföljning kräva in information
av bidragsmottagaren om kostnaderna för hela eller delar av solvärme-
anläggningen.
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9 §

 

Länsstyrelsen får besluta att ett utbetalat bidrag helt eller delvis skall
krävas åter om

1. bidraget beviljats på grund av oriktiga eller ofullständiga uppgifter av
den sökande,

2. bidragstagaren på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som gäller för bi-
draget, eller

3. om något annat inträffar som innebär att bidragstagaren med hänsyn till
syftet med bidraget inte bör få ha detta kvar.

 

Tillsyn m.m.

 

10 §

 

Boverket utövar tillsyn över bidragsverksamheten och sköter  utbetal-
ning av bidragen.

 

11 §

 

Boverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verk-
ställigheten av denna förordning.

 

Överklagande

 

12 §

 

Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas till Bo-
verket. Boverkets beslut får inte överklagas.

 

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2000.

På regeringens vägnar

BJÖRN ROSENGREN
Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)



 

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2000
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Svensk författningssamling

Förordning
om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram;

utfärdad den 15 maj 2003.

Regeringen föreskriver1 följande.

Förutsättningar för bidrag

1 § Enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel, statligt bidrag
ges till en kommun för klimatinvesteringsprogram med åtgärder som bidrar
till att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige. Klimatinvesterings-
programmen kan innehålla åtgärder inom energi-, avfalls- och transport-
områdena men även inom andra sektorer och syfta till såväl minskning av
utsläppen av växthusgaser som energiomställning och besparing av energi.
Programmen skall utarbetas i samverkan med andra aktörer. Om det bedöms
lämpligt kan sådant bidrag också ges till andra än kommuner.

Ett klimatinvesteringsprogram får också i begränsad omfattning innehålla
åtgärder av särskild regional eller lokal vikt som bidrar till att uppnå andra
av riksdagen beslutade miljökvalitetsmål.

Bidrag kan även ges till administrationen av programmet, dock högst
50 procent av administrationskostnaderna.

2 § Bidrag kan ges till enstaka åtgärder eller paket av åtgärder utan krav på
ett fullständigt investeringsprogram under förutsättning att åtgärderna är sär-
skilt effektiva när det gäller att begränsa utsläppen av växthusgaser.

Vid prövning av ansökan om bidrag som rör konvertering till fjärrvärme
skall prioritet ges åt åtgärder som avser teknik som framkommit genom stöd
enligt förordningen (1999:344) om statligt bidrag till teknikupphandling av
energieffektiv teknik och ny energiteknik.

3 § Ett klimatinvesteringsprogram skall innehålla folkbildnings- och infor-
mationsinsatser om programmets åtgärder.

4 § Bidrag får ges endast till åtgärder som är kostnadseffektiva. I fråga om
åtgärder med låg kostnadseffektivitet får bidrag endast ges i mindre omfatt-
ning för att

1. stimulera nytänkande och helhetssyn genom användande av ny teknik
eller nya metoder, eller

2. genomföra demonstrationsprojekt.

1 Jfr prop. 2001/02:1, utg.omr. 18, bet. 2001/02:BoU1, rskr. 2001/02:67.
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SFS 2003:262 Om ansökningarna om bidrag beräknas komma att överstiga tillgången på
medel, ges bidrag till de program eller åtgärder som i sin helhet och i ett
långsiktigt perspektiv bedöms ha störst effekter på utsläppen av växthus-
gaser i förhållande till bidragets storlek.

För bidrag till en åtgärd krävs att den som ansvarar för åtgärden själv fi-
nansierar en del av den miljörelaterade merkostnaden för åtgärden.

5 § Bidrag får endast lämnas till åtgärder som påbörjats efter beslutet om
bidrag och som inte är lönsamma på kort sikt. 

De bidragsberättigade kostnaderna skall beräknas i enlighet med vad som
anges i punkterna 37 och 40 i Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till
skydd för miljön (2001/C 37/03)2.

6 § Bidrag får inte ges till åtgärder som
1. följer av skyldigheter i lag eller annan författning,
2. avser löpande underhåll, eller
3. ligger inom den normala verksamheten och ändå skulle ha genomförts.

Förfarandet i bidragsärenden

7 § En kommun eller annan som avser att söka bidrag skall samråda med
länsstyrelsen i sitt län om klimatinvesteringsprogrammet. 

8 § En ansökan om bidrag skall lämnas in till Naturvårdsverket med kopia
till länsstyrelsen. Till ansökan skall fogas en redogörelse för klimatinveste-
ringsprogrammets innehåll i enlighet med vad som framgår av 11 §. Samrå-
det enligt 7 § skall också redovisas. I ansökan skall särskilt anges dels de be-
räknade kostnaderna för de åtgärder för vilka bidrag söks, dels hur stor andel
av dessa kostnader som bidrag söks för.

9 § Länsstyrelsen skall till Naturvårdsverket inom en månad från det att
kommunen lämnat in ansökan yttra sig över klimatinvesteringsprogrammet.

10 § Naturvårdsverket skall i fråga om de åtgärder som omfattas av kli-
matinvesteringsprogrammet hämta in de berörda sektorsmyndigheternas be-
dömning.

11 § Redogörelsen för klimatinvesteringsprogrammet skall innehålla en
redovisning av

1. kommunens förutsättningar i fråga om naturförhållanden, befolkning,
bebyggelse, näringslivsstruktur och andra faktorer av betydelse för program-
mets utformning och genomförande,

2. kommunens eller annan bidragssökandes källor till utsläpp av växt-
husgaser och en strategi för hur utsläppen skall kunna minskas,

3. vilka åtgärder för en minskning av utsläppen av växthusgaser som re-
dan genomförs och planeras av den bidragssökande,

2 EGT C 37, 3.2.2001, s.3.
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SFS 2003:2624. vilka åtgärder kommunen avser att stödja med ett investeringsbidrag
och hur kommunen avser att samordna bidraget med andra offentliga in-
satser som kan antas bidra till en ekologiskt hållbar samhällsutveckling, 

5. åtgärdernas effekter på utsläppen av växthusgaser och andra effekter på
miljön,

6. vilka resultat och effekter i övrigt som den bidragssökande avser att
uppnå med åtgärderna och vilka metoder som skall användas för detta ända-
mål, 

7. på vilket sätt åtgärderna kan bidra till utveckling av ny teknik eller ut-
nyttjande av nya arbetsmetoder,

8. en utförlig specifikation av kostnaderna för samt behovet av bidrag till
respektive åtgärd, inkluderande en kalkyl över åtgärdens kostnader i relation
till minskad miljöpåverkan och en lönsamhetskalkyl för åtgärden,

9. den tidsplan som skall gälla för var och en av åtgärderna,
10. vilken samverkan som ägt rum och planeras med näringsliv, organisa-

tioner och andra aktörer när det gäller att ta fram och genomföra program-
met, hur allmänheten engageras och i vilken utsträckning både män och
kvinnor är delaktiga i utformning och genomförande av programmet,

11. planer för kvalitetssäkring, uppföljning och utvärdering av program-
met och åtgärderna samt för hur kunskaper och erfarenheter skall spridas.

Är den bidragssökande annan än kommun behöver uppgifter enligt första
stycket 1 och 4 inte ingå i redovisningen. I stället skall den bidragssökande
beskriva hur man arbetar med miljöfrågor inom verksamheten.

12 § I de fall en ansökan avser stöd till en sådan vinstdrivande verksamhet
som avses i 20 § skall ansökan, utöver vad som anges i 11 §, innehålla en be-
dömning av om stödet kan komma att påverka konkurrensen på den mark-
nad där verksamheten bedrivs.

13 § Naturvårdsverket beslutar om 
1. bidragets storlek, 
2. de villkor som behövs med hänsyn till bidragets ändamål, 
3. vilka vinstdrivande verksamheter som bidraget får betalas ut till, 
4. utbetalningen av bidrag, samt 
5. det resultat som den bidragssökande skall uppnå för att ha rätt till fullt

bidrag. 
Ett beslut om bidrag kan avse åtgärder under flera år. Utbetalningen av bi-

draget skall fördelas över de år investeringsprogrammet löper. Högst 75 pro-
cent av det totala bidraget får betalas ut innan programmet slutrapporterats
enligt 17 §.

14 § Den som har fått bidrag enligt denna förordning skall använda bidra-
get i enlighet med vad som sägs i beslutet. 

15 § En bidragsmottagare skall senast den 1 mars efter varje år som den
har utfört bidragsberättigade åtgärder rapportera till länsstyrelsen hur verk-
samheten har bedrivits. Verksamhetsrapporten skall vara skriftlig.
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relse för verksamhetsrapporterna. Redogörelsen skall lämnas in senast den 1
juni det år verksamhetsrapporterna kom in till länsstyrelsen.

17 § När en bidragsmottagare har slutfört samtliga åtgärder för vilka bi-
drag beviljats, skall bidragsmottagaren lämna en slutrapport till Naturvårds-
verket och till länsstyrelsen i sitt län.

Länsstyrelsen skall yttra sig över slutrapporten. Yttrandet skall lämnas till
Naturvårdsverket inom en månad från det att slutrapporten lämnades in.

Därefter beslutar Naturvårdsverket om vilket slutligt bidrag som skall
utgå till bidragsmottagaren.

18 § Länsstyrelsen skall löpande följa utvecklingen i länet när det gäller
bidrag som lämnats enligt denna förordning.

Återkrav 

19 § Naturvårdsverket får besluta att en bidragsmottagare helt eller delvis
skall återbetala bidraget om 

1. en åtgärd i väsentliga avseenden avviker från de villkor som gäller för
bidraget enligt 13 §, 

2. en åtgärd inte har genomförts eller väsentligen har ändrat inriktning
utan att bidragsmottagaren har underrättat Naturvårdsverket om förhållan-
det, eller 

3. bidraget har beviljats på grund av att bidragsmottagaren har lämnat
oriktiga eller ofullständiga uppgifter. 

Särskilda förutsättningar för stöd till vinstdrivande verksamhet 

20 § Med vinstdrivande verksamhet avses all offentlig eller privat verk-
samhet som bedrivs med vinstsyfte oavsett verksamhetens karaktär. Även
om syftet med verksamheten inte är att vara vinstdrivande anses den som
vinstdrivande, om den faktiskt bedrivs med vinst. 

21 § Naturvårdsverket och en kommun får betala ut bidrag till sådan vinst-
drivande verksamhet som avses i 13 § första stycket 3, om de åtgärder som
bidraget avser

1. uppfyller kraven i 1–6 §§ och kan antas medföra en förbättring av mil-
jön, och

2. utgörs av investeringar i mark, byggnader och utrustning, som kan an-
tas medföra sådana miljöeffekter som avses i 1 och 2 §§ och som är påtagligt
bättre än vad som följer av skyldighet i lag eller annan författning. 

Bidrag får lämnas med högst 30 procent av den skäliga kostnad som har
tillkommit för att åtgärderna ges den inriktning som sägs i första stycket.

22 § Bidrag får inte lämnas till den som är försatt i konkurs. 
Om åtgärderna utförs av ett svenskt företag eller en svensk företagare,

skall de utföras av någon som har F-skattebevis. Utländska företagare eller
företag skall i stället visa upp intyg eller någon annan handling om att de i
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rande kontroll i fråga om betalning av skatter och avgifter. 

23 § Vid bestämmande av bidragets storlek skall hänsyn tas till annat of-
fentligt finansieringsstöd som kan ha lämnats till samma investeringsprojekt.
Det sammanlagda stödet får inte överskrida den nivå som anges i 21 § andra
stycket. 

Den som bedriver vinstdrivande verksamhet och ansöker om bidrag enligt
denna förordning skall i sin ansökan upplysa om annat offentligt finansie-
ringsstöd som har sökts eller har erhållits. 

24 § Naturvårdsverket och en kommun skall till Verket för näringslivs-
utveckling lämna uppgifter för uppföljning av bidrag som de betalat ut till
vinstdrivande verksamhet. Uppgifterna skall lämnas enligt 22 § förord-
ningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet och föreskrifter medde-
lade med stöd av 23 § den förordningen. 

25 § En kommun skall besluta att stödet helt eller delvis skall betalas till-
baka, om 

1. en åtgärd i väsentliga avseenden avviker från de villkor som gäller för
bidraget, 

2. en åtgärd inte har genomförts eller väsentligen har ändrat inriktning
utan att den som sökt eller tagit emot stöd underrättat kommunen om förhål-
landet, 

3. den som tagit emot bidraget har låtit bli att lämna uppgifter i en hand-
ling eller genom oriktiga uppgifter i en handling eller på något annat sätt or-
sakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp, eller 

4. bidrag i något annat fall lämnats felaktigt eller med ett för högt belopp
och mottagaren skäligen borde ha insett detta. 

Bemyndiganden

26 § Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om
1. förutsättningar för bidrag,
2. förfarandet i bidragsärenden, samt
3. rapporter, redogörelser och yttranden enligt 15–17 §§.

Överklagande

27 § Kommunens beslut enligt 25 § får överklagas hos länsstyrelsen. Na-
turvårdsverkets beslut enligt denna förordning får inte överklagas. 

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

LENA SOMMESTAD
Egon Abresparr
(Miljödepartementet)



Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2003
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Svensk författningssamling

 

Förordning
om bidrag till åtgärder för en effektiv och 
miljöanpassad energiförsörjning;

 

utfärdad den 21 augusti 2003.

Regeringen föreskriver följande.

 

1 §

 

Bidrag får lämnas enligt denna förordning, i den omfattning som det
finns medel till det, för att främja en effektiv och miljövänlig energiförsörj-
ning samt för att stimulera utveckling, upphandling och introduktion av ef-
fektivare energiteknik.

 

Definitioner

 

2 §

 

I förordningen avses med

 

miljöskyddsåtgärder:

 

 åtgärder som syftar till att avhjälpa eller förebygga
skador på den fysiska miljön eller naturresurserna eller som syftar till att
främja en effektiv användning av dessa resurser, samt åtgärder som gynnar
energieffektivisering och förnybara energikällor,

 

teknikupphandling: 

 

en upphandling av produkter eller system för vilka ut-
vecklingen av ny teknik eller av en produktionsprocess i vilken tekniken tas
fram är nödvändig för att beställarens krav skall uppfyllas,

 

utveckling innan varan introduceras på marknaden: 

 

överföring av indu-
striella forskningsresultat till en metod, ett utkast eller en skiss till nya, änd-
rade eller förbättrade varor, processer eller tjänster fram till skapandet av
den första prototypen som dock inte skall kunna användas i kommersiella
syften; utvecklingen kan även inbegripa alternativa konceptuella utform-
ningar och skisser av varor, processer eller tjänster och inledande demon-
strationer eller pilotprojekt under förutsättning att dessa projekt inte kan om-
vandlas eller användas för industriell tillämpning eller kommersiell exploa-
tering,

 

små och medelstora företag: 

 

företag som har färre än 250 anställda och
antingen en årsomsättning på högst 40 miljoner euro eller en balansomslut-
ning på högst 27 miljoner euro och som till högst 25 procent ägs av ett eller
flera företag som inte motsvarar de här gjorda begränsningarna.

 

Bidrag

 

3 §

 

Bidrag får, med de begränsningar som följer nedan, lämnas till
1. miljöskyddsåtgärder,
2. teknikupphandling, och

SFS 2003:564
Utkom från trycket
den 2 september 2003
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3. utveckling innan varan introduceras på marknaden.
Bidrag till åtgärder i första stycket 1–3 får endast lämnas om åtgärderna

främjar
– expansion av fjärrvärmenäten samt ny energieffektiv teknik och an-

vändning av befintliga energieffektiva produkter, eller
– investeringar i storskaliga vindkraftstillämpningar till havs- och i fjäll-

områden.
Bidrag får inte lämnas för en åtgärd som utan särskilt medgivande av Sta-

tens energimyndighet redan påbörjats.

 

4 §

 

Vid prövning av om bidrag skall lämnas till ett projekt skall hänsyn tas
till projektets betydelse för omställningen av energisystemet samt projektets
konsekvenser för miljön.

När bidragets storlek bestäms skall utöver vad som stadgas nedan i 5–7 §§
även beaktas åtgärdens betydelse i förhållande till syftet med bidraget och
andra allmänna intressen.

 

Miljöskyddsåtgärder

 

5 §

 

De kostnader som berättigar till bidrag för miljöskyddsåtgärder får en-
dast vara merkostnader för investeringen jämfört med kostnader för en tradi-
tionell energiproduktionsanläggning eller de extra kostnader som är nödvän-
diga för att genomföra åtgärderna.

Bidrag till miljöskyddsåtgärder får lämnas med högst 40 procent av kost-
naderna i första stycket. Om bidraget lämnas till små och medelstora företag
får stödnivån höjas med tio procentenheter.

Bidrag till storskaliga vindkraftsanläggningar får lämnas med högst
100 procent av kostnaderna i första stycket, om sökanden visar att stödet är
absolut nödvändigt för att etableringen skall komma till stånd. Sökanden
måste också intyga att inget annat investeringsstöd kommer att tas emot för
anläggningen.

 

Teknikupphandling

 

6 §

 

Bidrag till teknikupphandling är ett stöd av mindre betydelse enligt
kommissionens förordning (EG) nr 69/2001 av den 12 januari 2001 om till-
lämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre bety-
delse
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. Bidrag får, med den begränsning som stadgas i andra stycket, lämnas
med högst 50 procent av merkostnaderna jämfört med en traditionell upp-
handling för 

1. framtagande av en kravspecifikation,
2. provning av den produkt eller system som upphandlas,
3. utvärdering av nya produkt- eller systemlösningar som identifierats i

teknikupphandlingen, samt
4. att undersöka de tekniska förutsättningarna för att uppfylla identifie-

rade beställarkrav.
Det totala stöd av mindre betydelse som lämnas till ett och samma företag

får inte överstiga 100 000 euro under en treårsperiod. För detta stöd gäller

 

1

 

EGT L 10, 13.1.2001, s.30 (Celex 3200R0069).
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utöver bestämmelserna i denna förordning även 18–20 §§ förordningen
(1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

 

Utveckling innan varan introduceras på marknaden

 

7 §

 

Bidrag får lämnas till utveckling enligt 3 § 3 av energiteknik med
högst 25 procent av

1. personalkostnader, beräknade som summan av det totala belopp som
behövs för att genomföra projektet,

2. övriga driftskostnader, såsom materialkostnader och lager, beräknade
som summan av det totala belopp som behövs för att genomföra projektet,

3. kostnader för instrument, utrustning, mark och byggnader, i den omfatt-
ning som tillgångarna utnyttjas för projektet,

4. kostnader för konsulter och liknande tjänster, såsom inköpta forsk-
ningstjänster, teknisk kunskap och patent, samt

5. övriga omkostnader som direkt uppkommit till följd av projektet.
Innan stöd beviljas skall sökanden på Statens energimyndighets begäran

visa att det sökta stödet är nödvändigt och har den avsedda stimulanseffek-
ten.

Om bidraget överstiger fem miljoner euro och kostnaderna för det totala
projektet överstiger 25 miljoner euro skall projektet anmälas till Europeiska
gemenskapernas kommission för godkännande. Innan stöd lämnas till sådan
verksamhet som omfattas av Europeiska gemenskapernas särskilda bransch-
regler skall detta godkännas av kommissionen.

 

Förfarandet

 

8 §

 

En ansökan om bidrag skall vara skriftlig och ges in till Statens energi-
myndighet. Ansökan skall innehålla de uppgifter som myndigheten föreskri-
ver.

Den som ansöker om bidrag enligt denna förordning skall i samband med
ansökan upplysa om annat offentligt finansieringsstöd som sökts eller erhål-
lits.

 

9 §

 

Ett beslut om bidrag skall förenas med de villkor som behövs med hän-
syn till bidragets ändamål. Som villkor för bidrag skall gälla att bidragsmot-
tagaren efter uppmaning skall lämna en skriftlig redovisning för den verk-
samhet som bidraget gäller.

 

10 §

 

Ett bidrag kan omedelbart krävas åter om
1. mottagaren genom oriktiga eller vilseledande uppgifter har föranlett att

bidrag har lämnats,
2. mottagaren inte fullgör sina förpliktelser enligt de villkor eller före-

skrifter som gäller för bidraget, eller
3. något har inträffat som gör att mottagaren med hänsyn till syftet med

bidraget uppenbarligen inte längre bör få behålla det.

 

Överklagande

 

11 §

 

Ett beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
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Elanders Gotab, Stockholm 2003

 

12 §

 

Statens energimyndighet får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för tillämpningen av denna förordning.

 

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2003, då förordningen
(1998:22) om statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet och
förordningen (1999:344) om statligt bidrag till teknikupphandling av energi-
effektiv teknik och ny energiteknik skall upphöra att gälla.

2. De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande för ansökningar
om bidrag som inkommit till Statens energimyndighet före den 1 oktober
2003 och i fråga om bidrag som beslutats enligt de förordningarna.

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY
Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)
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1

Svensk författningssamling

Förordning
om stöd till investeringar i energieffektivisering och 
konvertering till förnybara energikällor i lokaler 
som används för offentlig verksamhet;

utfärdad den 14 april 2005.

Regeringen föreskriver följande.

Allmänna bestämmelser

1 §    Denna förordning syftar till att främja en effektiv och miljöanpassad
användning av energi i lokaler som används för offentlig verksamhet.

2 §    Om det finns medel får stöd enligt denna förordning ges till investe-
ringsåtgärder i en lokal som används för offentlig verksamhet och som utgör
eller ingår i en sådan byggnad som 

1. har indelats som specialbyggnad enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxerings-
lagen (1979:1152), 

2. har undantagits från skatteplikt enligt 3 kap. 4 § första stycket 2 eller 3
fastighetstaxeringslagen, 

3. är en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat vars lokaler ägs av
svenska staten och åtgärderna är förenliga med den mottagande statens be-
stämmelser i fråga om byggnaden, eller 

4. i annat fall är avsedd att användas för allmännyttig verksamhet i minst
två år från det att åtgärderna har utförts.

Om en byggnad som avses i första stycket 1 är en värmecentral enligt
2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen, får stöd ges endast om värmecentralen
har en värmeeffekt som uppgår till högst 10 megawatt och inte är en del av
ett fjärrvärmesystem. 

Stödberättigande åtgärder

3 §    Stödet får endast avse
1. fackmannamässigt utförd energikartläggning med en bedömning av lo-

kalens energibehov och förslag på energieffektiviserande åtgärder,
2. sådan konvertering av uppvärmningssystemet eller en del av det, som

innebär att el eller fossila energikällor som används i systemet ersätts med 
a) förnybara energikällor, 
b) värmepump, om åtgärden medför en elanvändning som uppgår till

högst 30 procent av den levererade värmemängden beräknad per år inklusive
installation för spetslast, eller

SFS 2005:205
Utkom från trycket
den 26 april 2005
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SFS 2005:205 c) fjärrvärme,
3. anslutning till fjärrkyla eller installation av ett system för frikyla, 
4. installation av ett eleffektivt belysningssystem, 
5. installation av ett eleffektivt ventilationssystem,
6. installation av utrustning för effektiv styrning, mätning, övervakning,

reglering och drift av motorer eller uppvärmningssystem, 
7. energieffektiviserande åtgärder som avser en byggnads klimatskal eller

innebär en förbättring av värmeåtervinningen i lokalen, eller 
8. installation av solcellsystem.
I fråga om en specialbyggnad enligt 2 § första stycket 1 som är en distri-

butionsbyggnad, får stödet endast avse installation av solcellsystem. 

4 §    Stöd får inte lämnas för åtgärder som
1. är lönsamma på kort sikt utan stöd,
2. avser en sådan konvertering som anges i 3 § första stycket 2 a eller b

om byggnaden är belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses
bli distribuerad, 

3. medför en försämrad inomhusmiljö, 
4. utgör löpande underhåll av lokalen, 
5. är en del av den verksamhet som normalt bedrivs i lokalen, 
6. följer av skyldighet i lag eller annan författning, eller 
7. ingår som en del i uppförandet av en byggnad.
Första stycket 2 gäller inte om annat följer av föreskrifter som Boverket

meddelat om särskilda skäl för stöd.
Trots första stycket 7 får stöd ges till installation av solcellsystem vid upp-

förandet av en byggnad som avses i 2 §. 

5 §    Stöd får endast avse åtgärder som
1. i fall som avses i 3 § första stycket 1, påbörjats efter den 31 december

2004 och utförts senast den 30 juni 2006, 
2. i fall som avses i 3 § första stycket 2–7, påbörjats efter den 15 maj 2005

och utförts senast den 31 december 2006, och
3. i fall som avses i 3 § första stycket 8, påbörjats efter den 15 maj 2005

och utförts senast den 31 december 2007. 
När en åtgärd enligt första stycket skall anses vara påbörjad respektive ut-

förd följer av de närmare föreskrifter som meddelas av Boverket.

Stödets storlek

6 §    Stöd för sådana åtgärder som anges i 3 § första stycket får omfatta 
 1. arbetskostnaden, under förutsättning att den som utför åtgärden har F-

skattsedel eller, i fråga om ett utländskt företag, intyg eller annan handling
som visar att företaget genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter
och avgifter i sitt hemland, 

2. kostnader för material, och 
3. projekteringskostnader, om åtgärden är installation av solcellsystem. 
I fråga om åtgärder som avses i 3 § första stycket 2–8 får stöd inte ges om

kostnaderna för de åtgärderna sammantagna understiger 25 000 kronor per
byggnad. 
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SFS 2005:205De stödberättigande kostnaderna skall beräknas i enlighet med punkterna
37 och 40 i Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till skydd för miljön
(2001/C 37/03)1. 

Om en kostnad enligt första stycket gäller en åtgärd som endast delvis
omfattar en sådan lokal som avses i 2 §, eller om åtgärden delvis följer av
skyldighet i lag eller annan författning, skall den stödberättigande kostnaden
beräknas enligt de närmare föreskrifter som meddelas av Boverket. 

7 § För en åtgärd som avses i 3 § första stycket 1–7 får stödet uppgå till
högst 30 procent av de stödberättigande kostnaderna enligt 6 §. 

För en åtgärd som avses i 3 § första stycket 8 får stödet uppgå till högst
70 procent av de stödberättigande kostnaderna enligt 6 §, dock högst 5 mil-
joner kronor per byggnad. 

När stödets storlek bestäms skall avdrag göras med belopp som motsvarar
annat statligt eller kommunalt stöd till åtgärden. Avdrag skall även göras
med belopp som motsvarar finansiering som skett med försäkringsersätt-
ning. 

Stödet får sammantaget uppgå till högst 10 miljoner kronor per byggnad.

Förfarandet

8 §    Efter ansökan av byggnadens ägare prövas frågor om stöd av länssty-
relsen i det län där byggnaden är belägen. Är byggnaden en sådan som avses
i 2 § första stycket 3 skall ansökan prövas av länsstyrelsen i Stockholms län. 

Ansökan om stöd skall ha kommit in till länsstyrelsen inom tre månader
från det att en åtgärd enligt 3 § första stycket påbörjades. Om en åtgärd som
avses i 3 § första stycket 2–7 påbörjas efter den 30 juni 2006 skall ansökan
ha kommit in senast den 30 september 2006. Om en åtgärd som avses i 3 §
första stycket 8 påbörjas efter den 30 juni 2007 skall ansökan ha kommit in
senast den 30 september 2007.

9 §    En ansökan om stöd skall innehålla  
1. en bedömning av åtgärdernas inverkan på energianvändningen i den lo-

kal som åtgärderna avser, 
2. en bedömning av den ökade tillförsel av energi från förnybara energi-

källor som åtgärderna medför, 
3. en uppskattning av antalet arbetstimmar som åtgärderna medför, 
4. när det gäller en åtgärd som avses i 3 § första stycket 2, uppgifter om

det befintliga uppvärmningssystemet, 
5. uppgifter om huruvida sökanden bedriver en verksamhet med vinst-

syfte och stödet skall användas till en åtgärd som omfattas av sådan verk-
samhet samt en bedömning av om stödet kan komma att påverka konkurren-
sen på den marknad där verksamheten bedrivs, och 

6. upplysningar om sådan annan finansiering som avses i 7 § tredje
stycket har sökts eller erhållits. 

10 §    Om länsstyrelsen finner att stöd kan lämnas, skall den meddela ett
preliminärt beslut om stödets storlek. I annat fall skall ansökan avslås. 

1 EGT C 37, 3.2.2001, s. 3, Celex 32001Y0203.

4* SFS 2005:189–224
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SFS 2005:205 Ett preliminärt beslut får förenas med de villkor som behövs för att tillgo-
dose syftet med stödet.

11 § När de åtgärder som omfattas av stöd enligt ett preliminärt beslut har
utförts skall länsstyrelsen, efter särskild ansökan från byggnadens ägare,
meddela ett slutligt beslut i frågan om stöd och bestämma stödets storlek. 

En särskild ansökan skall ha kommit in till länsstyrelsen senast tre måna-
der efter det att åtgärderna har utförts. Om en åtgärd som avses i 3 § första
stycket 2–7 utförts efter den 30 september 2006 skall ansökan ha kommit in
senast den 31 december 2006. Om en åtgärd som avses i 3 § första stycket 8
utförts efter den 30 september 2007 skall ansökan ha kommit in senast den
31 december 2007. 

Om den särskilda ansökan inte gäller en statlig myndighet, skall ett intyg
från sökandens revisor om att åtgärden har utförts bifogas ansökan. 

Hur stödet betalas ut

12 §    Stöd som beslutats genom slutligt beslut enligt 11 § första stycket be-
talas ut genom en kreditering på sökandens skattekonto enligt 1 § lagen
(2005:30) om kreditering på skattekonto av stöd för investeringar i energief-
fektivisering och konvertering till förnybara energikällor. 

Boverket skall lämna Skatteverket de uppgifter som behövs för kredite-
ringen. 

Stödet krediteras sökandens skattekonto den 12 i månaden efter den må-
nad då det slutliga beslutet enligt 11 § första stycket meddelades, med un-
dantag för januari, då stödet i stället krediteras den 17.

13 §    Boverket skall sammanställa krediteringar av stöden och svara för att
beviljade stöd ryms inom den anvisade ramen om 2 miljarder kronor, varav
högst 100 miljoner kronor får avse åtgärder enligt 3 § första stycket 8. 

Tillsyn m.m. 

14 §    Boverket skall utöva tillsyn över efterlevnaden av denna förordning
och av de föreskrifter som meddelas med stöd av förordningen. 

15 §    Den som ansökt om stöd skall lämna länsstyrelsen de uppgifter som
behövs för uppföljning och utvärdering av stödberättigande åtgärder. 

16 §    Länsstyrelsen får besluta att kräva tillbaka krediterat stöd om 
1. den som ansökt om stöd genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt or-

sakat att stödet lämnats felaktigt eller med för högt belopp, 
2. stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt belopp och

mottagaren skäligen borde ha insett detta, eller
3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och sökanden

borde ha insett detta.

Bemyndiganden

17 §    Boverket får meddela 
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SFS 2005:2051. närmare föreskrifter om vad som krävs för att en åtgärd vid tillämp-
ningen av 3 och 4 §§ skall omfattas av stöd, 

2. föreskrifter om särskilda skäl för stöd enligt 4 § andra stycket,
3. föreskrifter om när en åtgärd skall anses vara påbörjad respektive ut-

förd enligt 5 §, 
4. föreskrifter om hur de stödberättigande kostnaderna skall beräknas en-

ligt 6 § fjärde stycket, och  
5. de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna för-

ordning. 

Överklagande

18 §    Länsstyrelsens beslut om stöd får överklagas till Boverket. Boverkets
beslut får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2005.
2. Om en sådan åtgärd som avses i 3 § första stycket 1 har påbörjats före

den 15 maj 2005, skall en ansökan enligt 8 § första stycket komma in till
länsstyrelsen senast den 15 augusti 2005. 

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Lena Ingvarsson 
(Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet)



Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2005
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1

Svensk författningssamling

Förordning
om stöd för konvertering från direktverkande 
elvärme i bostadshus;

utfärdad den 20 december 2005.

Regeringen föreskriver följande.

Allmänna bestämmelser

1 §    Syftet med denna förordning är att främja en effektiv och miljöanpas-
sad användning av energi samt en minskad elanvändning för uppvärmnings-
ändamål i bostadshus. 

2 §    I denna förordning avses med
1. småhus: en- eller tvåbostadshus som är friliggande eller sammanbyggt

till rad- eller kedjehus, 
2. bostadslägenhet: bostadslägenhet i ett småhus.

Stödberättigande åtgärder

3 §    Om det finns medel får stöd enligt denna förordning ges till åtgärder
som anges i 4–7 §§. 

4 §    Stöd får ges till en konvertering som innebär att direktverkande el-
värme i en bostadslägenhet helt eller delvis ersätts med ett vattenburet vär-
mesystem där värmeenergi tillförs genom anslutning till fjärrvärme.

För att stöd skall ges till en sådan konvertering krävs att den medför att
fjärrvärme svarar för minst 70 procent av bostadslägenhetens beräknade år-
liga värmebehov för uppvärmning av utrymmen och hela det beräknade år-
liga värmebehovet för uppvärmning av tappvarmvatten. 

5 §    Stöd får ges till en konvertering som innebär att direktverkande el-
värme i en bostadslägenhet helt eller delvis ersätts med ett vattenburet vär-
mesystem där värmeenergi tillförs genom installation av en berg-, sjö- eller
jordvärmepump. 

För att stöd skall ges till en sådan konvertering krävs att den medför att el
svarar för högst 35 procent av bostadslägenhetens beräknade årliga värme-
behov för uppvärmning av utrymmen och tappvarmvatten, inräknat elan-
vändning vid särskilt låga utomhustemperaturer (spetslast).

Stöd får inte ges till installation av en luftvärmepump.

SFS 2005:1255
Utkom från trycket
den 3 januari 2006
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SFS 2005:1255 6 §    Stöd får ges till en konvertering som innebär att direktverkande el-
värme i en bostadslägenhet helt eller delvis ersätts med ett vattenburet vär-
mesystem där värmeenergi tillförs genom installation av en anordning för
uppvärmning med biobränsle.

För att stöd skall ges till en sådan konvertering krävs 
1. att konverteringen medför att biobränsle svarar för minst 70 procent av

bostadslägenhetens beräknade årliga värmebehov för uppvärmning av ut-
rymmen och tappvarmvatten, och

2. att anordningen är effektstyrd samt medger en kontinuerlig och auto-
matisk bränsletillförsel.

Om åtgärden innebär installation av en fastbränsleanordning krävs att an-
ordningen uppfyller utsläppskraven enligt föreskrifter som Boverket med-
delar för sådana anordningar i tätort. 

7 §    Vid konverteringar enligt 4, 5 eller 6 § får stöd även ges till installation
av en anordning för solvärme med vätska som värmebärare.

För att stöd skall ges till en sådan åtgärd krävs att det installeras en sol-
fångare som uppfyller kraven enligt föreskrifter som Boverket meddelar
med stöd av förordningen (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i
solvärme.

8 §    Stöd får bara avse åtgärder som påbörjats tidigast den 1 januari 2006
och slutförts senast den 31 december 2010. 

En åtgärd skall anses påbörjad när arbetet med installationen av ett vatten-
buret värmesystem har påbörjats.

En åtgärd skall anses slutförd när samtliga arbeten har slutförts.

9 §    Stöd får inte ges till åtgärder för vilka stöd givits enligt förordningen
(2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme, förordningen
(2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram eller förord-
ningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad
energiförsörjning. 

Stödets storlek

10 §    Stöd till åtgärder som anges i 4–6 §§ får omfatta materialkostnaden
för distributionssystem, radiatorer, abonnentcentral, värmeväxlare, skorsten
och utrustning för värmeackumulering samt arbetskostnaden för installation
av sådan utrustning.

För att en arbetskostnad skall få omfattas av stöd krävs att den som utför
åtgärden har F-skattsedel eller, i fråga om ett utländskt företag, intyg eller
annan handling som visar att företaget genomgår motsvarande kontroll i
fråga om skatter och avgifter i sitt hemland.

Stödet får inte omfatta material- eller arbetskostnad för åtgärder som av-
ser uppvärmning av utrymmen eller tillbyggnader som inte värmts upp tidi-
gare.

11 §    För en åtgärd som anges i 4, 5 eller 6 § får stöd ges med högst
30 procent av de stödberättigande kostnaderna enligt 10 §, dock högst
30 000 kronor per bostadslägenhet. 
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SFS 2005:125512 §    För en åtgärd som anges i 7 § får stöd ges med 2 kronor 50 öre per
kilowattimme av solfångarens beräknade årliga energiproduktion. Stödet får
dock uppgå till högst 7 500 kronor per bostadslägenhet.

Solfångarens årliga energiproduktion beräknas enligt föreskrifter som Bo-
verket meddelar med stöd av förordningen (2000:287) om statligt bidrag till
investeringar i solvärme.

13 §    Efter att stödets storlek bestämts enligt 11–12 §§ skall avdrag göras
med belopp som motsvarar annat statligt eller kommunalt stöd till åtgärden.
Avdrag skall även göras med belopp som motsvarar finansiering som skett
med försäkringsersättning.

Förfarandet

14 §    Efter ansökan av bostadslägenhetens ägare prövas frågor om stöd av
länsstyrelsen i det län där småhuset är beläget. 

15 §    En ansökan om stöd skall ha kommit in till länsstyrelsen inom två
månader från det att åtgärden påbörjades.

Om en åtgärd påbörjas efter den 31 juli 2010 skall en ansökan om stöd ha
kommit in till länsstyrelsen senast den 30 september 2010. 

16 §    Om länsstyrelsen finner att stöd kan lämnas, skall den meddela ett
preliminärt beslut om stödets storlek. I annat fall skall ansökan avslås. 

Ett preliminärt beslut om stöd får förenas med de villkor som behövs för
att tillgodose syftet med stödet.

17 §    När de åtgärder som omfattas av stöd enligt ett preliminärt beslut har
slutförts skall en ansökan om slutligt beslut om stöd ges in till länsstyrelsen.
En sådan ansökan skall ha kommit in till länsstyrelsen inom tre månader från
det att åtgärderna slutfördes.

Om en åtgärd slutförs efter den 30 september 2010 skall en ansökan om
slutligt beslut om stöd ha kommit in till länsstyrelsen senast den
31 december 2010. 

18 §    Länsstyrelsen skall pröva en ansökan enligt 17 § och meddela ett slut-
ligt beslut i frågan om stöd och bestämma stödets storlek.

Ett slutligt beslut om stöd får förenas med villkor om att bostadslägen-
hetens ägare skall lämna uppgifter som krävs för uppföljning och utvärde-
ring av stödet.

Hur stödet tillgodoförs 

19 §    Stöd som beslutats genom ett slutligt beslut betalas ut genom en kre-
ditering på bostadslägenhetsägarens skattekonto enligt 1 § lagen (2005:1105)
om kreditering på skattekonto av stöd för investering i konvertering från di-
rektverkande elvärme i bostadshus.

Stöd enligt ett slutligt beslut som meddelas senast den 20 i månaden kre-
diteras bostadslägenhetsägarens skattekonto senast den 12 i första månaden
därefter. Stöd enligt ett slutligt beslut som meddelas efter den 20 i månaden
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SFS 2005:1255

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2005

krediteras bostadslägenhetsägarens skattekonto senast den 12 i andra måna-
den därefter. För januari gäller dock att stödet krediteras den 17 i månaden i
stället för den 12. 

20 §    Boverket skall lämna Skatteverket de uppgifter som behövs för att
stöd enligt ett slutligt beslut skall kunna krediteras bostadslägenhetsägarens
skattekonto.

Tillsyn m.m.

21 §    Boverket skall utöva tillsyn över efterlevnaden av denna förordning
och av de föreskrifter som meddelas med stöd av förordningen. 

22 §    Boverket skall sammanställa krediteringar av beviljade stöd och svara
för att dessa inte överstiger 300 miljoner kronor per år och att beviljade stöd
ryms inom den anvisade ramen om 1,5 miljarder kronor. 

23 §    Länsstyrelsen får besluta att kräva tillbaka krediterat stöd om 
1. den som ansökt om stöd genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt

orsakat att stödet lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
2. stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt belopp och

mottagaren skäligen borde ha insett detta, 
3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och den som

ansökt om stöd borde ha insett detta, eller
4. villkoren för stödet inte har följts.

Bemyndiganden

24 §    Boverket får meddela 
1. närmare föreskrifter om vad som krävs för att en åtgärd vid tillämp-

ningen av 4, 5, 6 eller 7 § skall omfattas av stöd, 
2. närmare föreskrifter om när en åtgärd skall anses vara påbörjad respek-

tive slutförd enligt 8 §, 
3. föreskrifter om hur de stödberättigande kostnaderna skall beräknas en-

ligt 10 §, och
4. föreskrifter om de uppgifter och den utredning som skall finnas med i

en ansökan enligt 15 eller 17 §.

Överklagande

25 §    Länsstyrelsens beslut i anledning av en ansökan om stöd får överkla-
gas till Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas.  

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2006. De nya bestämmel-
serna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Lena Ingvarsson
(Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet)
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1

Svensk författningssamling

Förordning
om stöd för konvertering från 
oljeuppvärmningssystem i bostadshus;

utfärdad den 20 december 2005.

Regeringen föreskriver följande.

Allmänna bestämmelser

1 §    Syftet med denna förordning är att främja en effektiv och miljöanpas-
sad användning av energi samt en minskad oljeanvändning för uppvärm-
ningsändamål i bostadshus. 

2 §    I denna förordning avses med
1. småhus: en- eller tvåbostadshus som är friliggande eller sammanbyggt

till rad- eller kedjehus,
2. bostadslägenhet: bostadslägenhet i ett småhus, 
3. oljeuppvärmningssystem: utrustning för uppvärmning med fossilbase-

rad olja som består av en tank och en panna med en brännare som bara med-
ger förbränning av fossilbaserad olja. 

Stödberättigande åtgärder

3 §    Om det finns medel får stöd enligt denna förordning ges till åtgärder
som anges i 4–7 §§.

4 §    Stöd får ges till en konvertering som innebär att oljeuppvärmningssys-
temet i en bostadslägenhet ersätts med anslutning till fjärrvärme.

5 §    Stöd får ges till en konvertering som innebär att oljeuppvärmningssys-
temet i en bostadslägenhet ersätts med en berg-, sjö- eller jordvärmepump.

För att stöd skall ges till en sådan konvertering krävs att den medför att el
svarar för högst 35 procent av bostadslägenhetens beräknade årliga värme-
behov för uppvärmning av utrymmen och tappvarmvatten, inräknat elan-
vändning vid särskilt låga utomhustemperaturer (spetslast).

Stöd får inte ges till installation av en luftvärmepump.

6 §    Stöd får ges till en konvertering som innebär att oljeuppvärmningssys-
temet i en bostadslägenhet ersätts med en anordning för uppvärmning med
biobränsle. 

SFS 2005:1256
Utkom från trycket
den 3 januari 2006
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SFS 2005:1256 För att stöd skall ges till en sådan konvertering krävs att anordningen är
effektstyrd samt medger en kontinuerlig och automatisk bränsletillförsel.

Om konverteringen innebär installation av en fastbränsleanordning krävs
att anordningen uppfyller utsläppskraven enligt föreskrifter som Boverket
meddelar för sådana anordningar i tätort.

7 §    Vid konverteringar enligt 4, 5 eller 6 § får stöd även ges till installation
av en anordning för solvärme med vätska som värmebärare. 

För att stöd skall ges till en sådan åtgärd krävs att det installeras en sol-
fångare som uppfyller kraven enligt föreskrifter som Boverket meddelar
med stöd av förordningen (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i
solvärme.

8 §    Stöd får bara avse åtgärder som påbörjats tidigast den 1 januari 2006
och slutförts senast den 31 december 2010. 

En åtgärd skall anses påbörjad när arbetet med anslutningen eller installa-
tionen har påbörjats.

En åtgärd skall anses slutförd när samtliga arbeten har slutförts.

9 §    Stöd får inte ges till åtgärder för vilka stöd givits enligt förordningen
(2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme, förordningen
(2003:262) om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram eller förord-
ningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad
energiförsörjning.  

Stödets storlek

10 §    Stöd till åtgärder som anges i 4–6 §§ får omfatta materialkostnaden
för abonnentcentral, värmeväxlare, värmepump, kollektorer, anordning för
uppvärmning med biobränsle, anordning för bränslelagring och anordning
för bränsletransport samt arbetskostnaden för installation av sådan utrust-
ning.

För att en arbetskostnad skall få omfattas av stöd krävs att den som utför
åtgärden har F-skattsedel eller, i fråga om ett utländskt företag, intyg eller
annan handling som visar att företaget genomgår motsvarande kontroll i
fråga om skatter och avgifter i sitt hemland.

Stödet får inte omfatta material- eller arbetskostnad för åtgärder som av-
ser uppvärmning av utrymmen eller tillbyggnader som inte värmts upp tidi-
gare.

11 §    För en åtgärd som anges i 4, 5 eller 6 § får stöd ges med högst
30 procent av de stödberättigande kostnaderna enligt 10 §, dock högst
14 000 kronor per bostadslägenhet. 

12 §    För en åtgärd som anges i 7 § får stöd ges med 2 kronor 50 öre per
kilowattimme av solfångarens beräknade årliga energiproduktion. Stödet får
dock uppgå till högst 7 500 kronor per bostadslägenhet.

Solfångarens årliga energiproduktion beräknas enligt föreskrifter som Bo-
verket meddelar med stöd av förordningen (2000:287) om statligt bidrag till
investeringar i solvärme.



3

SFS 2005:125613 §    Efter att stödets storlek bestämts enligt 11–12 §§ skall avdrag göras
med belopp som motsvarar annat statligt eller kommunalt stöd till åtgärden.
Avdrag skall även göras med belopp som motsvarar finansiering som skett
med försäkringsersättning.

Förfarandet

14 §    Efter ansökan av bostadslägenhetens ägare prövas frågor om stöd av
länsstyrelsen i det län där småhuset är beläget. 

15 §    En ansökan om stöd skall ha kommit in till länsstyrelsen inom två
månader från det att åtgärden påbörjades.

Om en åtgärd påbörjas efter den 31 juli 2010 skall ansökan om stöd ha
kommit in till länsstyrelsen senast den 30 september 2010.

16 §    Om länsstyrelsen finner att stöd kan lämnas, skall den meddela ett
preliminärt beslut om stödets storlek. I annat fall skall ansökan avslås. 

Ett preliminärt beslut om stöd får förenas med de villkor som behövs för
att tillgodose syftet med stödet.

17 §    När de åtgärder som omfattas av stöd enligt ett preliminärt beslut har
slutförts skall en ansökan om slutligt beslut om stöd ges in till länsstyrelsen.
En sådan ansökan skall ha kommit in till länsstyrelsen inom tre månader från
det att åtgärderna slutfördes.

Om en åtgärd slutförs efter den 30 september 2010 skall en ansökan om
slutligt beslut om stöd ha kommit in till länsstyrelsen senast den
31 december 2010.

18 §    Länsstyrelsen skall pröva en ansökan enligt 17 § och meddela ett slut-
ligt beslut i frågan om stöd och bestämma stödets storlek.

Ett slutligt beslut om stöd får förenas med villkor om att bostadslägen-
hetens ägare skall lämna uppgifter som krävs för uppföljning och utvärde-
ring av stödet.

Hur stödet tillgodoförs

19 §    Stöd som beslutats genom ett slutligt beslut betalas ut genom en kre-
ditering på bostadslägenhetsägarens skattekonto enligt 1 § lagen (2005:1247)
om kreditering på skattekonto av stöd för konvertering från oljeuppvärm-
ningssystem i bostadshus.

Stöd enligt ett slutligt beslut som meddelas senast den 20 i månaden kre-
diteras bostadslägenhetsägarens skattekonto senast den 12 i första månaden
därefter. Stöd enligt ett slutligt beslut som meddelas efter den 20 i månaden
krediteras bostadslägenhetsägarens skattekonto senast den 12 i andra måna-
den därefter. För januari gäller dock att stödet krediteras den 17 i månaden i
stället för den 12.  

20 §    Boverket skall lämna Skatteverket de uppgifter som behövs för att
stöd enligt ett slutligt beslut skall kunna krediteras bostadslägenhetsägarens
skattekonto.
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SFS 2005:1256

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2005

Tillsyn m.m.

21 §    Boverket skall utöva tillsyn över efterlevnaden av denna förordning
och av de föreskrifter som meddelas med stöd av förordningen. 

22 §    Boverket skall sammanställa krediteringar av beviljade stöd och svara
för att dessa inte överstiger 90 miljoner kronor per år och att beviljade stöd
ryms inom den anvisade ramen om 450 miljoner kronor. 

23 §    Länsstyrelsen får besluta att kräva tillbaka krediterat stöd om 
1. den som ansökt om stöd genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt or-

sakat att stödet lämnats felaktigt eller med för högt belopp,
2. stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt belopp och

mottagaren skäligen borde ha insett detta, 
3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och den som

ansökt borde ha insett detta, eller
4. villkoren för stödet inte har följts.

Bemyndiganden

24 §    Boverket får meddela  
1. närmare föreskrifter om vad som krävs för att en åtgärd vid tillämp-

ningen av 4, 5, 6 eller 7 § skall omfattas av stöd, 
2. närmare föreskrifter om när en åtgärd skall anses vara påbörjad respek-

tive slutförd enligt 8 §,
3. föreskrifter om hur de stödberättigande kostnaderna skall beräknas en-

ligt 10 §, och
4. föreskrifter om de uppgifter och den utredning som skall finnas med i

en ansökan enligt 15 eller 17 §.

Överklagande

25 §    Länsstyrelsens beslut i anledning av en ansökan om stöd får överkla-
gas till Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas.  

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2006. De nya bestämmel-
serna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN
Lena Ingvarsson
(Miljö- och samhällsbyggnads-
departementet)
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Förordning (2006:1028) om stöd för installation av 
solvärme i kommersiella lokaler 

 
SFS nr: 2006:1028 
Departement/myndighet: Näringsdepartementet 
Utfärdad: 2006-06-29 
Upphävd: 2009-01-01 00:00:00 
Författningen har upphävts genom: SFS 2008:1247 
Ändrad: t.o.m. SFS 2007:803 
 

 
1 § Enligt vad som framgår av bestämmelserna i denna förordning 
får statligt stöd ges för att främja en effektiv och 
miljöanpassad användning av energi genom användning av solvärme 
för uppvärmningsändamål i kommersiella lokaler. 
Förordning (2007:803). 
 
2 § Med solvärme avses i denna förordning värmeenergi alstrad 
genom direkt omvandling av energi från solinstrålning. 
 
Stödberättigande åtgärder 
 
3 § Länsstyrelsen får ge stöd till installation av en 
solvärmeanordning för uppvärmning av utrymmen och 
tappvarmvatten i en byggnad, om det finns medel och 
 
1. byggnadens utrymmen till minst hälften består av en eller 
flera lokaler som är avsedda att användas för kommersiell 
verksamhet under minst två år från det att 
installationsarbetena har slutförts, 
 
2. solvärmeanordningen har vätska som värmebärare, 
 
3. solvärmeanordningens solfångare har en area som uppgår till 
minst 15 kvadratmeter, 
 
4. solvärmeanordningens solfångare i övrigt uppfyller de 
kvalitetskrav som anges i föreskrifter som Boverket meddelat 
med stöd av 3 § tredje stycket förordningen (2000:287) om 
statligt bidrag till investeringar i solvärme, och 
 
5. installationsarbetena har påbörjats tidigast den 1 juli 2006 
och slutförts senast den 31 december 2010. 
 
4 § Stöd får inte avse åtgärder för vilka stöd har getts enligt 
 
1. förordningen (2000:287) om statligt bidrag till 
investeringar i solvärme, 
 
2. förordningen (2003:262) om statliga bidrag till 
klimatinvesteringsprogram, 
 
3. förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en 
effektiv och miljöanpassad energiförsörjning, 
 
4. förordningen (2005:205) om stöd till investeringar i 



energieffektivisering och konvertering till förnybara 
energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet, 
 
5. förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från 
direktverkande elvärme i bostadshus, eller 
 
6. förordningen (2005:1256) om stöd för konvertering från 
oljeuppvärmningssystem i bostadshus. 
 
Stödets storlek 
 
5 § Stödet får omfatta 
 
1. materialkostnader för solfångare, rör, isolering, 
värmeväxlare, styr- och regelutrustning och ackumulator för 
korttidslagring av energi, 
 
2. övriga materialkostnader som direkt kan hänföras till 
installationen av en solvärmeanordning, och 
 
3. arbetskostnader för installation av material som avses i 1 
och 2. 
 
Stödet får inte omfatta material- eller arbetskostnad för 
utrustning för värmedistribution i byggnaden. 
 
För att en arbetskostnad skall få omfattas av stöd krävs att 
den som utför åtgärden har en F-skattesedel eller, i fråga om 
ett utländskt företag, intyg eller annan handling som visar att 
företaget genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och 
avgifter i sitt hemland. 
 
6 § Stöd får ges med högst 2 kronor 50 öre per kilowattimme av 
solfångarens beräknade årliga energiproduktion, dock inte med 
mer än 30 procent av de kostnader som stödet får omfatta enligt 
5 §. 
 
Solfångarens årliga energiproduktion skall bestämmas med 
tillämpning av föreskrifter som Boverket har meddelat med stöd 
av 4 § tredje stycket förordningen (2000:287) om statligt 
bidrag till investeringar i solvärme. 
 
7 § Om stödet omfattar en stödberättigande åtgärd för vilken 
annat statligt eller kommunalt stöd har getts, skall 
stödbeloppet enligt 6 § första stycket minskas med ett belopp 
som motsvarar det andra stödet. 
 
8 § Om stödet omfattar en stödberättigande åtgärd som helt 
eller delvis finansieras med en försäkringsersättning, skall 
stödbeloppet enligt 6 § första stycket minskas med ett belopp 
som motsvarar försäkringsersättningen. 
 
9 § Stöd enligt denna förordning lämnas som ett stöd av mindre 
betydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av 
den 15 december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i 
fördraget på stöd av mindre betydelse och får endast lämnas med 
de begränsningar som följer av förordningen samt av 18-20 §§ 
förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet. 
Förordning (2007:803). 
 
Förfarandet 



 
10 § Efter ansökan av byggnadens ägare prövas frågor om stöd av 
länsstyrelsen i det län där byggnaden finns. Prövningen skall 
ske preliminärt och slutligt. 
 
11 § En ansökan om stöd skall göras genom två 
ansökningshandlingar där den första avser den preliminära 
prövningen och den andra avser den slutliga prövningen. 
 
12 § Den ansökningshandling som avser den preliminära 
prövningen skall ha kommit in till länsstyrelsen inom fyra 
månader från det att installationsarbetena påbörjades. 
 
Om installationsarbetena har påbörjats efter den 31 augusti 
2010, skall ansökningshandlingen ha kommit in till 
länsstyrelsen senast den 31 december 2010. 
 
13 § Om länsstyrelsen i den preliminära prövningen finner att 
stöd kan lämnas, skall den meddela ett preliminärt beslut om 
stödets storlek. I annat fall skall ansökan avslås. 
 
Ett preliminärt beslut om stöd får förenas med de villkor som 
behövs för att tillgodose syftet med stödet. 
 
14 § Den ansökningshandling som avser den slutliga prövningen 
skall ha kommit in till länsstyrelsen inom sex månader från det 
att installationsarbetena slutfördes. Förordning (2006:1404). 
 
15 § Länsstyrelsen skall slutligt besluta i frågan om stöd 
först efter att en ansökningshandling enligt 14 § har kommit in 
och den preliminära prövningen enligt 13 § är avslutad. Den 
slutliga prövningen får endast avse installationsåtgärder som 
länsstyrelsen i den preliminära prövningen har bedömt som 
stödberättigande. 
 
Ett slutligt beslut om stöd skall förenas med villkor om att 
lokalerna skall fortsätta att användas för kommersiell 
verksamhet under minst två år från det att 
installationsarbetena slutfördes. 
 
Ett sådant beslut får dessutom förenas med villkor om att 
byggnadens ägare skall lämna de uppgifter som krävs för 
uppföljning och utvärdering av stödet. 
 
16 § Stöd som beslutats genom ett slutligt beslut skall betalas 
ut till byggnadens ägare. Förordning (2006:1404). 
 
17 § Har upphävts genom förordning (2006:1404). 
 
18 § Har upphävts genom förordning (2006:1404). 
 
19 § Har upphävts genom förordning (2006:1404). 
 
20 § Länsstyrelsen får besluta att kräva tillbaka ett stöd som 
betalats ut om 
 
1. den som ansökt om stöd genom oriktiga uppgifter eller på 
annat sätt orsakat att stödet lämnats felaktigt eller med för 
högt belopp, 
 
2. stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt 



belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, 
 
3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för 
stödet och den som ansökt om stödet borde ha insett detta, 
eller 
 
4. villkoren för stödet inte har följts. 
Förordning (2006:1404). 
 
Bemyndiganden 
 
21 § Boverket får meddela 
 
1. närmare föreskrifter om när installationsarbetena skall 
anses påbörjade respektive slutförda, 
 
2. föreskrifter om de uppgifter och den utredning som skall 
finnas med i en ansökan enligt 12 eller 14 §, och 
 
3. föreskrifter om tidpunkt och sätt för utbetalning av stöd. 
Förordning (2006:1404). 
 
Överklagande 
 
22 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får 
överklagas till Boverket. Boverkets beslut får inte överklagas. 
 
Övergångsbestämmelser 
 
2006:1028 
 
1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2006. De nya 
bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 
juli 2006. 
 
2. Om installationsarbetena har påbörjats före den 1 augusti 
2006, skall en ansökan enligt 12 § komma in till länsstyrelsen 
senast den 30 november 2006. 
 
3. Om installationsarbetena har slutförts före den 1 augusti 
2006, skall en ansökan enligt 14 § komma in till länsstyrelsen 
senast den 31 januari 2007. 
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Förordning (2008:1247) om stöd för investeringar i solvärme 
SFS-nummer:  2008:1247  

Ansvarig 
myndighet:  Näringsdepartementet  

Ikraft:  2009-01-01 överg.best.  

 
Allmänna bestämmelser 

 

1 § För att främja användningen av solvärmeteknik får statligt 

stöd lämnas till den som investerar i sådan teknik. Stödet 

lämnas som ett engångsbidrag enligt vad som anges i denna 

förordning. Stöd får lämnas endast om det finns medel. 

 

2 § I förordningen avses med 

 

solvärme: uppvärmning med värmeenergi alstrad genom direkt 

omvandling av solstrålningsenergi, 

 

småhus: en- eller tvåbostadshus som är friliggande eller 

sammanbyggda till rad- eller kedjehus. 

 

Förutsättningar för stöd 

 

3 § Stöd får ges till installation av en solvärmeanordning för 

tappvarmvatten, processvarmvatten och uppvärmning eller kylning 

av utrymmen om solfångaren 

 

1. är glasad och har vätska som värmebärare, 

 

2. uppfyller de kvalitetskrav och den beräkning av årligt 

värmeutbyte som Boverket meddelar föreskrifter om. 

 

4 § Stöd får inte ges för en åtgärd som fått annat statligt 

eller kommunalt stöd. 

 

Stödets storlek 



 

5 § Stödets storlek ska bestämmas på grundval av solfångarens 

beräknade årliga värmeutbyte och motsvara 2 kronor 50 öre per 

kilowattimme. När stödet avser småhus får det dock uppgå till 

högst 7 500 kronor per lägenhet. Stöd till ett projekt får 

uppgå till högst 3 miljoner kronor. 

 

Om stödet omfattar en åtgärd som helt eller delvis finansieras 

med en försäkringsersättning, ska stödbeloppet enligt första 

stycket minskas med ett belopp som motsvarar 

försäkringsersättningen. 

 

Förfarandet 

 

6 § Efter ansökan av den som investerar i solvärme prövas 

frågor om stöd av länsstyrelsen i det län där 

solvärmeanordningen ska installeras. 

 

7 § En ansökan om stöd ska ha kommit in till länsstyrelsen 

 

1. innan projektet har påbörjats om sökanden är ett företag, 

eller 

 

2. i övriga fall, inom sex månader från det att projektet 

påbörjades. 

 

8 § Ett projekt ska anses vara påbörjat när själva arbetet med 

installationen av solvärmeanordningen påbörjas. 

 

Ett projekt ska anses vara slutfört när arbetet med 

installationen av solvärmeanordningen har slutförts. 

 

9 § Om länsstyrelsen beslutar att bevilja stöd ska den även 

besluta när projektet senast ska vara slutfört. 

 



Ett beslut om stöd får förenas med de villkor som behövs för 

att tillgodose syftet med stödet. 

 

10 § En begäran om utbetalning av stöd ska ha kommit in till 

länsstyrelsen inom sex månader från det att projektet, enligt 

länsstyrelsens beslut, senast ska vara slutfört. 

 

11 § Länsstyrelsen får besluta att ett beviljat stöd inte ska 

betalas ut om 

 

1. den som ansökt om stöd genom oriktiga uppgifter eller på 

annat sätt orsakat att stödet lämnats felaktigt eller med för 

högt belopp, 

 

2. stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt 

belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta, 

 

3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för 

stödet och den som ansökt om stödet borde ha insett detta, 

eller 

 

4. villkoren för stödet inte har följts. 

 

Om länsstyrelsen beslutar att stöd ska betalas ut, ska beslutet 

förenas med villkor om att stödmottagaren ska lämna de 

uppgifter som krävs för uppföljning och utvärdering av stödet. 

 

Boverket sköter utbetalningen av stödet. 

 

Återbetalning och återkrav 

 

12 § Mottagaren av ett stöd som har betalats ut enligt denna 

förordning är återbetalningsskyldig om någon av de grunder som 

anges i 11 § första stycket föreligger eller om sådana villkor 

som avses i 11 § andra stycket inte har följts. 



 

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt första 

stycket ska länsstyrelsen besluta att helt eller delvis kräva 

tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen 

efterge återkrav helt eller delvis. 

 

Bemyndiganden 

 

13 § Boverket får meddela närmare föreskrifter om 

 

1. de kvalitetskrav som solvärmeanordningen ska uppfylla, 

 

2. hur solfångarens årliga värmeutbyte ska bestämmas, och 

 

3. ansökan om stöd och begäran om utbetalning. 

 

Tillsyn 

 

14 § Boverket utövar tillsyn över stödverksamheten. 

 

Överklagande 

 

15 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får 

överklagas till Boverket. 

 

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om 

överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än 

beslut av Boverket i ett överklagat ärende om utbetalning av 

stöd får dock inte överklagas hos domstol. 

 

Övergångsbestämmelser 

 

2008:1247 

 

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009, då 



förordningen (2000:287) om statligt bidrag till investeringar i 

solvärme och förordningen (2006:1028) om stöd för installation 

av solvärme i kommersiella lokaler ska upphöra att gälla. 

 

2. De upphävda förordningarna gäller dock fortfarande för en 

åtgärd som påbörjats eller för ansökningar om stöd som inkommit 

till länsstyrelsen före ikraftträdandet av denna förordning. 

 

3. För åtgärder som påbörjats före ikraftträdandet av denna 

förordning ska en ansökan om stöd enligt förordningen 

(2000:287) om statligt bidrag till investeringar i solvärme ha 

inkommit till länsstyrelsen senast den 1 juli 2009. 

 



 

7.15 Bilaga 15 – Uträkningar med förslaget solvärmebidrag 
 
 
 Exempel 1 
 
 
  46 675  kr (anläggningskostnad) 
 + 10 000    kr  (installationskostnad) 
 -  11 560  kr (statligt bidrag) 

-            11 550    kr (eliminerde kostnade p.g.a.  
   Ackumulatortank) 

   
  33 565         kr  
 
 

33 565 kr  x  0,06505 = 2 183,40 kr 
 

2 183,40 kr / 2964 kWh/år 

 

Pris per kWh: 0,74 kr/kWh 
 
 
 
 
Exempel 2 
 
 

  46 675  kr (anläggningskostnad) 
 + 10 000    kr  (installationskostnad) 
 -  11 560 kr (statligt bidrag) 

-              2 040    kr (eliminerde kostnade p.g.a.  
tegeltakpannor 4,58 m2 + arbete 2 man 1 
timme á la 450 kr/h) 

   
 43 070     kr  
 
 
43 070 kr  x  0,06505 = 2 801,70 kr 
 
2 801,70 kr / 2 000 kWh/år 
 
 
Pris per kWh: 1,40 kr/kWh 
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