
Det finns intresse för solenergi 
 
Enligt den av Kiinteistöliitto gjorda färska studien visar det sig att 45 procent av de som svarat har 
man i husbolag diskuterat om möjligheterna att skaffa antingen soluppfångare eller solceller, berättar 
färska Kiinteistö ja isännöinti 5/2016 tidningen. 
 

 
 
Kiinteistöliittos energiexpert Petri Pylsy påpekar, att man bör beakta vissa saker då man funderar 
på solenergi i husbolag. Det finns tekniska, ekonomiska, administrativa och juridiska aspekter. 
 
Husbolagen kunde använda solenergi som elektricitet eller värme i större utsträckning än för tillfället. 
Solens energi kan nyttjas upp till åtta månader i året. 
 
– Husbolag som funderar på att börja använda förnybar energi skall göra en bedömning och planera 
projektet väl.  Om husbolaget beslutar att nyttja solens energi finns det många olika modeller och 
dessa bör man gå igenom noga för att finna den som bäst lämpar sig. 
 
– Återbetalningstiden för solenergianordningar är ca 15–20 år. Man bör dock göra bedömningen skilt 
för sig i varje husbolag eftersom konsumtion och produktionen skiljer sig från fall till fall. Husbolaget 
bör reda ut konsumtionen per timme, så att man kan bedöma var produktionen och konsumtionen 
möts.  
 
Det lönar sig att använda den el som produceras så mycket som möjligt. Då husbolaget säljer el till 
riksnätet innehåller inte priset skatter eller elöverföringskostnader. Elnätsbolaget kan debitera 
kostnaderna av husbolaget.  
 
Återbetalningstiden är rätt lång trots stora framsteg i utvecklingen av anordningarna då när man 
jämför detta med den tid som man bor i ett bolag i medeltal.  
 
Bolagstämmans beslut 
 
Solenergin kan nyttjas med olika modeller. I den traditionella modellen investerar husbolaget själv i 
sin anordning.  Den el som produceras används för att täcka den egna konsumtionen och en möjlig 
överproduktion säljs till riksnätet. Enligt Kiinteistöliittos utredning håller husbolagen detta som det 
mest lockande alternativet att skaffa en solenergianordning till husbolaget.  



Bostadsaktiebolagslagen förutsätter att beslutet av anskaffningen görs i bolagsstämman.  Lagen 
indelar åtgärderna till underhåll och till förnyelser. Det räcker med ett majoritetsbeslut för att göra 
underhållsarbeten. Däremot om man går in för att göra förnyelser bör man få alla aktionärers 
samtycke, i sådana fall där förnyelsen överskrider en konventionell nivå, säger jurist Kristel 
Pynnönen från Kiinteistöliitto.   
Den konventionella nivån betingas av bl.a. den lokala och den riksomfattande allmänna 
boendestandarden, utvecklingen av tekniken och boendekostnaderna. Anskaffning av 
solenergianordningar torde vara på en konventionell nivå då kostnaderna förblir rimliga. 
 
ATT TÄNKA PÅ 
 
Det finns vissa saker man bör tänka på för att inte åka på hal is. Det är själ att känna till husbolagens 
reparationsbehov, överväga olika alternativ samt satsa på planeringen av projektet och 
informationen i husbolaget.  
 
Man bedömer noga den ekonomiska sidan av anskaffning av anordningar och ser till att nödvändiga 
tillstånd finns och vad som krävs av beslutsfattandet juridiskt och administrativt.   
 
Man skaffar anordningen av en pålitlig och kunnig leverantör med nycklarna i handen. Man bör även 
se till att underhållet sköts och att man följer funktionen kontinuerligt.  
 
ELEKTRICITET FRÅN SOLEN 
 
Solel produceras med solceller. Den likström som man producerar ändras till växelström och kan 
därefter användas i fastigheten eller säljas. Eftersom batterianordningarna är dyra lönar det sig inte 
att lagra på den el som man producerar. Bolagen som köper elen prissätter den vanligtvis med spot-
priset. 
 
VÄRME FRÅN SOLEN 
 
Värmen från solen tas till vara med solfångare. Man flyttar värmen från fångare till varmvattnet i 
boilern där man sedan kan ta vara på den vid uppvärmning eller tappvarmvatten. 
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