
Det här är en kartläggning av värde av överskottselen från en solcellsanläggning för tolv olika elbolag.  
Observera att nedanstående matriss enbart ger en ögonblicksbild av villkoren och  

värdet vid kartläggningstillfället. Kartläggningen genomfördes av WSP Sverige under 
perioden april-maj 2019 på uppdrag av Energikontoret Region Örebro län.

Kartläggning - 
solelens värde vid försäljning på elnätet



GodEl* TELGE ENERGI* BIXIA Jämtkraft göteborgs energi umeå energi

Elpris: 
Nordpool spotpris 42,11 

Elcertifikat:  
Ja, marknadspris 15

Ursprungsgaranti:  
Ja, marknadspris 2 
Skattereduktion: 60
Summa: 119,11

Över 63 A: 
-

Villkor: 
• Måste vara elhandels-

kund
• Köper el från mikropro-

ducenter
• Produktionsavtal har 

ingen bindnings- eller 
uppsägningstid

Kommentar: 
”Prisexempel Mars 2019. ”

* GodEl och Telge Energiinnehåller räkneexempel

Elpris: 
Nordpool spotpris 
Med en garanti och möjlighet 
till bonus 43,35 

Elcertifikat:  
Ja, 6,7

Ursprungsgaranti:  
Ja, 1
Skattereduktion: 60
Summa: 111,05

Över 63 A: 
Nordpool

Villkor: 
-

Kommentar: 
• Garantiersättning på 

minst 50 öre/kWh för 
el + elcert + ursprungs-
garanti

• Om man binder  
handeln på 3 år får man 
+ 10 öre försäljning

Elpris: 
Nordpool spotpris 

Elcertifikat:  
Ja till marknadspris. 
”Om man kommer upp i en 
viss volym 100 elcert”

Ursprungsgaranti:  
Ja, marknadspris

Över 63 A: 
Samma ersättning.  
Nord pool spotpris

Villkor: 
-

Kommentar: 
• ’Bixia Nära - man väljer 

en ort så får man  
”närproducerad”  
förnyelsebar el. 

• Erbjuder även leasing - 
PPA. 

Länk

Elpris: 
Nordpool spotpris
Med rörlig bonus genom 
avräkning 

Elcertifikat:  
Ja

Ursprungsgaranti:  
Nej

Över 63 A: 
Samma ersättning.  
Nord pool spotpris med 
rörlig bonus (dela vattnet)

Villkor:  
-

Kommentar:  
Tjänsten dela vatten: Som-
marens överskottsel räknas 
av under vinterhalvåret. 
Skatter och andra avgifter 
tillkommer. Man vinner på 
skillnaden mellan sommar- 
och vinterpriser, plus moms 
dras på sista raden.

Länk

Elpris: 
Nordpool spotpris eller fast 
avtal 

Elcertifikat:  
Ja, till marknadspris. Via 
Ceasarkonto kan det säljas 
vidare direkt.  

Ursprungsgaranti:  
Ja, till marknadspris. Via 
Ceasarkonto kan det säljas 
vidare direkt.  

Över 63 A: 
Samma ersättning.  
Nord pool spotpris

Villkor:  
-

Kommentar:  
För stora avtal är det möjligt 
att förhandla. 

Länk

Elpris: 
Nordpool spotpris 

Elcertifikat:  
Inte standard, kan göra vid 
individuella fall.

Ursprungsgaranti:  
Inte standard, kan göra vid 
individuella fall.

Över 63 A: 
Samma ersättning.  
Nord pool spotpris

Villkor: 
• Nettokonsument
• Upp till 100 A
• Samma anslutnings-

punkt

Kommentar:  
Kan hyra paket fast månads-
kostnad. Erbjuds också till 
företag. 

Länk



TIBBER MÄlarenergi kraftringen vattenfall e.on fortum

Elpris: 
Nordpool spotpris 

Elcertifikat:  
Ja, marknadspris

Ursprungsgaranti:  
Ja, marknadspris 
 

Över 63 A: 
Samma ersättning 
Nordpool spotpris

Villkor: 
• Behöver inte vara 

elkund!

Kommentar: 
-

Länk

Elpris: 
Rörligt Nordpool spotpris 
eller fast pris
 

Elcertifikat:  
Ja, marknadspris

Ursprungsgaranti:  
Ja, marknadspris

Över 63 A: 
Nordpool

Villkor: 
-

Kommentar: 
• ’Nettodebitering om 

solcellanläggningen är < 
10 kW. Gäller Mikro-
producenter (togs bort 
under utredning!)

• Ofta väljs fast pris,  
lättare att förutspå”

Länk

Elpris: 
Nordpool spotpris  
plus möjlighet till bonus

Elcertifikat:  
Nej

Ursprungsgaranti:  
Nej

Över 63 A: 
Spotpris med litet avdrag 
minus ca 2 öre/kWh.  
Alltid förhandlingsutrymme.

Villkor: 
• Samma anslutningspunkt
• Måste vara elhandels-

kund
• Nettokonsument

Kommentar: 
Prisstege om man köper 
från dem. Gäller även före-
tag.

Länk

Elpris: 
Utgår från Nordpool spot-
pris, plus möjlighet till bonus
 

Elcertifikat:  
Ja, marknadspris

Ursprungsgaranti:  
Ja, marknadspris

Över 63 A: 
Standard ersättning är 
Nordpool spotpris minus  
4 öre/kWh. 

Villkor: 
• 63 A
• Nettokonsument
• Måste vara elhandels-

kund

Kommentar: 
• ’40 öre/kWh extra första 

året för nya kunder och 
- 1 kr/kWh för de som 
köper solceller .

• Gäller mikroproducenter 
< 63 A

Länk

Elpris: 
Nordpool spotpris  
Plus möjlighet till bonus 

Elcertifikat:  
Ja, kan sälja via dem till 
marknadspris

Ursprungsgaranti:  
Ja, kan sälja via dem till 
marknadspris

Över 63 A: 
-

Villkor: 
• Samma anslutningspunkt
• Måste vara elhandels-

kund
• Nettokonsument

Kommentar:  
Om man köper solcellsan-
läggning ersätts man med 
Nordpool spotris + 10 öre/
kWh. Möjlighet till skräddar-
sydda avtal vid förhandling

Länk

Elpris: 
Nordpool spotpris
Samma villkor som privat

Elcertifikat:  
Nej

Ursprungsgaranti:  
Nej

Över 63 A: 
Ersätter/köper inte över-
skottsel

Villkor: 
• Samma anslutnings-

punkt
• Måste vara elhandels-

kund
• Nettokonsument

Kommentar:  
-


