S O L EN ERG I TJÄ N S T ER – SK A FFA S O L EL U TA N I N V E S T ER I N G SKOS T N A D EN

Solenergitjänster –
skaffa solel utan investeringskostnaden

Investeringskostnaden kan vara en avskräckande faktor när du funderar på solceller. Men det finns alternativ till att äga sin anläggning.

Det finns olika affärsmodeller för en solelinvestering som
kan ge fler möjligheten att använda ren, förnybar energi.
Här finns två alternativ för att köpa solenergi som tjänst så
att du slipper stå för investeringskostnaden själv. Alternativen är snarlika och kan ibland gå in i varandra, det viktiga
är vad som står i avtalet mellan dig och den som säljer
tjänsten.
När ska jag använda solenergitjänster?
Om du inte har möjlighet att finansiera din solelanläggning
på egen hand men ändå vill använda solel finns vissa företag som erbjuder fler solenergitjänster än vanlig försäljning
och installation. Fördelen är att du inte köper in och äger
panelerna, alltså slipper du den höga investeringskostnaden
för solcellsanläggningen och kostnaden fördelas istället
över flera år framöver. Det kan också vara en fördel i sig att
kostnaden blir mer överskådlig när du har ett på förhand
bestämt avtal om vad solelen ska kosta. Med kalkyler kan
du jämföra kostnaden med att bygga en solcellsanläggning
i egen regi. Det kan också vara extra smidigt om du avtalar
att den andra aktören leder projektet så att du själv inte
behöver lägga så mycket tid och resurser för till exempel
planering och installation.
Alternativ 1: Hyra eller leasa solceller
Ett alternativ är att hyra eller leasa en solcellsanläggning.
Du installerar då solceller på din byggnad och betalar ett
fast pris för energin i form av en månatlig eller årlig hyresavgift. Solcellsanläggningen förväntas producera en viss
mängd energi som ersätter elen som du köper från elnätet.
Alternativ 2: Elköpsavtal
Med ett elköpsavtal betalar du för solelen som en tjänst
på liknande sätt som du betalar för att köpa el från ett

elhandelsbolag. Ofta specificeras hur mycket solcellsanläggningen ska producera per år och du betalar för solelen i
ett avtalat pris per kWh.
Viktigt att tänka på
Det som är viktigt att tänka på när du skaffar solel, kanske
i synnerhet med solenergi som tjänst, är att det ska vara
en tydlig ansvarsuppdelning mellan dig och den du köper
tjänsten från. Vad är det som förväntas att du och leverantören ska göra? Vem sköter administrationen? Vem har
ansvaret om det skulle uppstå problem? Skriv ett tydligt
offert-/upphandlingsunderlag och avtal så att det inte råder
tveksamheter. Fundera också över vad som händer om
leverantören skulle gå i konkurs under solcellsanläggningens livslängd, om ni då kan köpa ut anläggningen eller vem
som har ansvar att ta ner den. För båda alternativen ovan
kan det finnas möjlighet att köpa loss solelanläggningen för
ett lägre pris än investeringskostnaden innan avtalets slut,
detta är i så fall något som ska stå med i avtalet. Till sist bör
det också framgå i avtalet vem som tar del av olika stödsystem för solel, till exempel elcertifikaten.
Hur går jag vidare?
Dessa solenergitjänster erbjuds i nuläget från ett fåtal energibolag och leverantörer. Se gärna listan Sök solenergitjänst
på Framtidens solels hemsida:
http://framtidenssolel.se/inspiration/sok-solenergitjanst/

