förnybar energi

Stora famnen för
Planen är att
halvera gårdens
elräkning

En solcellsanläggning på taket
till ladugården eller grishuset
kan betala sig ganska snabbt.
Jens Dahlgren och Kerstin
Fransson investerade i somras
i solel och de är redan riktigt
nöjda.
Text & foto: HelenA Wennström
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olen skiner från en klarblå himmel över
Ebbetorps gård utanför Hjo. Den här
vårdagen tickar det på rejält i växelriktaren. De 175 solcellerna på taket ovanför Kravgrisarna genererar just nu mycket el, uppåt
230 kilowattimmar på en dag.
I augusti i fjol var anläggningen på plats på
taket som vetter perfekt rakt mot söder. Tanken är att den ska halvera gårdens elräkning.
När Kerstin Fransson nyligen lämnade in
bokslutet kunde hon konstatera att solcellerna
sparade in 20 000 kronor de sista fyra månaderna i fjol. Det motsvarar drygt 20 procent av
årskostnaden för elen, trots att det inte var så
många soltimmar mer än i september.
— Först i mars när solen kom fram ordentligt började det ticka på rejält, säger Jens Dahlgren.

Det här är
också ett
naturligt steg
för en Kravgård.

För ett antal år sedan funderade de på vindkraft, men det skulle ha blivit för dyrt. Solceller
blev ett bra alternativ i stället, tycker makarna,
som konstaterar att investeringen är mindre
än vad det kostar att köpa en begagnad traktor.
— Vi får ofta frågor om ekonomin. Det här
är också ett naturligt steg för en Kravgård. I
min drömvärld är varje gård ett kretslopp. Vi
är långt därifrån, men vi kan ta ett litet steg i
taget. Det gick att göra något som inte är jättedyrt, säger Kerstin Fransson.
på EbbEtorp är elkonsumtionen ändå inte så

I sommar blir första gången Jens Dahlgren
och Kerstin Fransson kan dra riktig nytta
av sin investering i solel. Men redan nu på
våren tickar det på bra.
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väldigt hög. Stallet med självventilation är inte
uppvärmt. Utfodrings och kvarnanläggningarna är eldrivna, men utgödslingen görs med
en lastmaskin som körs på diesel.
Kerstin Fransson tror att konventionella
lantbruk med högre elkonsumtion skulle ha
ännu mer att spara på solceller. Hon önskar
också att lastmaskinen kunde vara eldriven.
På den punkten blir hon kanske bönhörd så
småningom. Det går att koppla batterier till

solcellanläggningen och det finns ett fåtal små
ellastmaskiner i Sverige, berättar teknikrådgivaren Hugo Westlin från Hushållningssällskapet.
Det var han som hjälpte Jens Dahlgren
och Kerstin Fransson att göra en kalkyl och
genomföra köpet och installationen av solelsanläggningen. Man behöver anlita en konsult
för att kunna bedöma offerter och klara av allt
pappersarbetet, tycker Kerstin Fransson.
Hugo WEstlin, som jobbar för fyra hushållningssällskap i västra Sverige, ser ett ökat intresse bland lantbrukare för solel.
— Priserna på solceller har sjunkit radikalt
de senaste tio åren. Det är en förhållandevis
liten investering och en lättskött anläggning,
säger Hugo Westlin.
Han tror inte att priserna sjunker mer. Där
emot kan elpriserna och räntorna stiga. Det
gör i så fall investeringen mer lönsam. Nu räknar han med att en anläggning kan betala sig
på tolv, tretton år. ■

solel på Ebbetorp
grisarna är skygga. De är nyfikna samtidigt
som de vill springa ut när man försiktigt tittar
in i stallet.

FAktA: EBBETORPS GÅRD, HJO
■ ägare: Jens Dahlgren och Kerstin

Fransson. Generationsskifte på gång
till sonen Anders Dahlgren.
Kravcertifierad grisproduktion sedan
1998. Plats för 720 slaktgrisar, levererar 2 000 grisar per år. Grisarna kan
själva gå ut året om och är på bete
under sommarhalvåret.
Odlar 170 hektar, mest foderspannmål. Vallsamarbete med en mjölkgård.
160 hektar skog. Maskinstation för
gödselkörning.
300 kvadratmeter solceller på taket
till det nyaste grishuset. Kostnad:
603 000 kronor. Stöd från energi
myndigheten: 180 000 kronor.
Planerad elproduktion: cirka 45 000
kilowattimmar per år.
Medlemmar i Jord på trynet, en
förening för Kravgrisproducenter, vars
kött säljs till bland annat detaljhandelskedjorna.

Jens Dahlgren och Kerstin Fransson har haft Kravgrisar sedan
1998. under sommarhalvåret går de ut på bete i olika hagar.
Nu finns solcellsanläggningen på taket till stallet.

Besparing ersatt el
Ersättning såld el
Skattereduktion
Elcertifikat
Driftskostnader
Bruttovinst
Amortering
Ränta
Resultat

kWh/år

kr/kWh

År 1 kr

30 000
15000
15 000
45 000

0,53
0,37
0,6
0,07

15 900
5 550
9 000
3 150
- 2 600
31 000
- 18 200
- 10 920
1 880

Inköp till spotpris 0,33 kr/kWh plus 0,2 kr/kWh nätavgift
Försäljning till spotpris 0,33 kr/kWh plus 0,04 kr/kWh i nätnytta

0,5 % av Inköpspris
20 år rak amortering
3 % årlig ränta

pOsitiV kAlkyl redAn FörstA Året
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nergirådgivaren Hugo Westlin har gjort
en kalkyl för en helt ny solelsanläggning
som motsvarar storleken för den hos Jens
Dahlgren och Kerstin Fransson.
Exemplet avser en gård som använder totalt
125 000 kWh per år. Den kalkylerade solelanläggningen har en paneleffekt på 45 kW och

rådgivaren Hugo Westlin går igenom
kalkylen med Kerstin Fransson.

beräknas producera 45 000 kWh per år. Av
detta kan 67 procent eller motsvarande 30 000
kWh användas på den egna gården, resterande
15 000 kWh säljs ut på elnätet.
Kalkylen bygger på en investering på
520 000 kronor minus investeringsstöd på 30
procent (156 000 kronor). Avskrivningstiden

blir cirka 13 år. Räntan är satt till 3 procents realränta. Vill man ta med cirka 2 procents inflation bör man också räkna med en motsvarande
ökning på elpriset.
Kalkylen avser en mikroproducent, vilket
innebär att man är nettokonsument av el och
har en huvudsäkring på högst 63 ampere. ■
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