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Sammanfattning 
Under de senaste åren har det skett en mycket snabb utbyggnad av solenergi i 
bebyggelsen i många länder, initialt i europeiska länder som Tyskland, Italien och 
Spanien men idag sker en snabb utveckling i de flesta länder i världen. I Sverige har 
användningen av solenergi tagit fart lite senare än i de södra grannländerna, mycket på 
grund av låga elkostnader från vatten- och kärnkraft. I samband med att investeringsstöd 
för solceller introducerades 2009 har dock solcellsmarknaden tagit fart om än från en 
låg nivå (se Figur 1). Från att solenergi framförallt nyttjats för uppvärmning eller för 
elgenerering vid fritidshuset eller båten sker nu installeringar av solcellsystem på 
framförallt villatak och lokaler i Sverige.  

För att möta både internationella såväl som lokala målsättningar att minska 
klimatpåverkan är det viktigt att få en bild av potentialen för olika typer av förnybar 
energitillförsel. Den här studien är genomförd på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne med 
syfte att bedöma potentialen för solenergi på takytor inom hela länet, men även uppdelat 
på kommunnivå, både i närtid och med en längre tidshorisont. Utifrån trenden med 
sjunkande priser på solceller har potentialen för solvärme bedömts mycket liten, men 
kan delvis vara intressant för småhus. 

Potentialberäkningarna utgår från byggnadsbeståndet i fastighetskartan, uppdelat på 
olika byggnadstyper, där kvalificerade antaganden gjorts för vilken grad takytor för 
olika byggnadstyper kan utnyttjas för solenergi.  

Resultaten visar att det finns ungefär 105 km2 tillgänglig takyta för solenergi. Den 
realiserbara potentialen bedöms vara 3.1 TWh i scenario A samt 7.5 TWh i scenario B. 
Detta kan jämföras med elkonsumtionen i Skåne län som uppgick till 12.1 TWh 2014. 
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1. Inledning 
För projektet Sol i Syd har kommunförbundet i Skåne tilldelats anslag från den 
Europeiska regionala utvecklingsfonden. Den övergripande målsättningen med projektet 
är att öka användningen av solenergi markant inom näringslivet i Skåne och Blekinge. 
Det här arbetet har som syfte att i ett initialt skede av projektet utreda den totala 
potentialen för solenergi från solceller och solfångare i Skåne län. Motsvarande studie 
har tidigare gjorts för Blekinge län och metodiken är i stor utsträckning densamma. 

Solenergi är en av flera möjligheter att minska klimatpåverkan från bebyggelsen. 
Energin från solen kan utnyttjas dels genom solfångare för uppvärmning och 
varmvatten, men på senare år har framförallt solceller blivit allt vanligare för produktion 
av el. Båda systemen appliceras lämpligen på existerande byggnadsytor, vilket gör att 
energiomvandlingen sker nära brukaren, vilket är positivt både ur energisystemsynpunkt 
och pedagogiskt, eftersom brukaren får en närmare relation till sin energianvändning. 

Användningen av solceller har alltså ökat kraftigt under de senaste två decennierna, 
mycket på grund av sjunkande kostnader för solcellssystem och en osäker marknad för 
fossil energi. Från början av 90-talet har den installerade solcellseffekten i världen ökat 
från ca 100 MW till 225 GW vid slutet av 2015 med länder som Kina, Tyskland och 
Japan i ledarposition (IEA, 2016). I Sverige har solenergimarknaden svängt från att 
solfångare varit dominerande till att idag mest handla om solceller, mycket på grund av 
statliga investeringsstöd till solcellsystem (SFS, 2009). Denna trend gäller även för 
Skåne län vilket framgår av Figur 1 (Solar Region Skåne, 2016). 

 

Figur 1. Antal anläggningar och installerad solcellseffekt i Skåne län den 1 januari 
2013-2016 (Solar Region Skåne, 2016). 
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Det är inte otänkbart att solenergi kommer att fortsätta expandera under de närmaste 
decennierna både globalt och i Sverige. Den maximala och realiserbara potentialen för 
solenergi inom bebyggelsen beror framförallt av storleken på tillgängliga byggnadsytor, 
men begränsas även av ekonomiska förutsättningar och regelverk. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att utifrån två tänkbara framtidsscenarier beräkna 
potentialen för solenergi, i form av solceller och solfångare på byggnadstak i hela Skåne 
län samt för varje kommun inom länet. I scenario A begränsas utbyggnaden till de bästa 
takytorna samt energianvändningen i byggnaderna. I scenario B antas 
energianvändningen inte begränsande och fler takytor kan bli aktuella. Scenarierna är 
inte tidsspecifika, men tänkbara tidshorisonter är någonstans runt 2020-2030 för 
scenario A och 2050 för scenario B. Studien har följande delmål: 

1. Beräkna tillgängliga takytor som är möjliga att ta i anspråk för solcells- och 
solvärmesystem på olika typer av byggnader. 

2. Beräkna potentiell årlig solinstrålning mot de tillgängliga byggnadsytorna. 

3. Beräkna potentiell årlig produktion av solel och solvärme från system 
applicerade på byggnadsytorna. 

4. Göra en uppskattning av hur stor den realiserbara potentialen för 
byggnadsanknuten solel och solvärme är för scenario A respektive scenario B 
för olika byggnadstyper, givet olika framtidsscenarier. 

5. Översiktligt beskriva tekniska och andra utmaningar med att integrera de 
potentiella volymerna solel och solvärme i bebyggelsen. 

Metodiken och de två scenarierna i den här studien följer tidigare potentialstudier 
(Lingfors & Widén, 2014; Widén & Weiss, 2012) och i rapporten kommer därför 
hädanefter metodik och data beskrivas översiktligt, förutom där avvikelser från tidigare 
metodik sker. För en mer utförlig beskrivning kommer framförallt läsaren hänvisas till 
Blekingestudien (Lingfors & Widén, 2014). 

En grov uppskattning av solenergipotential på byggnader kan göras mycket enkelt, 
genom att multiplicera uppskattad takyta med genomsnittlig solinstrålning per år och 
m2. Det är dock viktigt att nyansera den typen av potentialbedömningar utifrån olika 
begränsande faktorer, t.ex. att takytor med olika orientering har olika energimässig 
avkastning, att energianvändningen i olika typer av byggnader kan begränsa 
dimensioneringen av systemen, m.m. Dessa begränsningar ger vad vi kallar den 
realiserbara potentialen, som kan vara betydligt lägre än den maximala potentialen, 
men mer realistisk under givna förutsättningar.  
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1.2 Avgränsningar 

En central avgränsning i den här studien är att inga prognoser görs, det vill säga inga 
uttalanden görs om den faktiska utbyggnaden av solenergisystem i Skåne län inom en 
given tidsram. Med potentialen för implementeringen av solenergisystem i de två 
scenarierna avses den maximala, realiserbara potentialen under vissa tekniska och 
ekonomiska förutsättningar.  

Samma tekniska avgränsningar har gjorts som i Blekinge-studien vad gäller val av 
byggnadsytor, det vill säga endast takytor och inte fasader, studeras och information om 
dessa inhämtas från Fastighetskartan (Lantmäteriet, 2016). Inte heller några specifika 
tekniker för solceller och solfångare har valts, utan kvalificerade antagningar har gjorts 
för representativa system som används för samtliga byggnadstyper. 

1.3 Rapportens disposition 

I avsnitt 2 beskrivs den metod som använts för beräkning av tillgängliga takytor samt de 
solinstrålnings- och byggnadsdata som har använts för beräkningarna. Resultaten 
redovisas och diskuteras i avsnitt 3 respektive avsnitt 4. Några sammanfattande 
slutsatser dras i avsnitt 5.   
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2. Metod och Data 
Som tidigare nämnts följer metodiken i den här studien i stor utsträckning den som 
tidigare använts för Blekinge län (Lingfors & Widén, 2014). Den utgår från översiktliga 
data över olika byggnadstyper och instrålningsdata med relativt låg upplösning. Vidare 
görs kvalificerade antaganden om skuggeffekter och systemverkningsgrader. För studier 
med en geografisk upplösning på stadsnivå och högre kan exempelvis så kallade 
solkartor, som tar hänsyn till byggnadsytors specifika orientering och inverkan från 
skuggor, vara mer lämpliga. Dessa är dock beräkningstunga och blir därför opraktiska 
för studier på länsnivå. I det här avsnittet kommer den implementerade metodiken att 
beskrivas översiktligt. För detaljer hänvisas läsaren till Blekinge-studien (Lingfors & 
Widén, 2014). 

Metodiken från databehandling till slutlig potential för solenergitillämpningar är 
schematiskt beskriven i Figur 2 och nedan följer en beskrivning av de olika delstegen. 

 

Figur 2. Schematisk beskrivning över metodiken. De grå fyllda boxarna representerar 
indata. De vita boxarna representera delsteg och antaganden mot potentialen längst till 

höger i figuren. 

2.1 Beräkning av tillgängliga takytor och solinstrålning 

Energistatistik för småhus och flerbostadshus (Energimyndigheten, 2013a, 2013b) 
används i scenario A då energibehovet antas begränsande för utbyggnaden på dessa 
byggnadstyper (för beskrivning av scenarierna, se sektion 3.5.1). Från fastighetskartan 
(Lantmäteriet, 2016) hämtas uppgifter om byggnadstyp, orientering och markarea, dvs 
byggnadens utbredning över marken sett ovanifrån. Uppgifter om byggnadsbeståndet 
kompletteras med data från Statistiska Centralbyrån (SCB, 2016a). För respektive 
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byggnadstyp används samma antaganden om taklutning, skuggor och hinder som 
använts i tidigare studier (Kjellsson, 1999, 2000; VBB, 1983). Byggnadstyperna 
tillsammans med antagande om taklutning, skuggning och hinder är presenterade i 
Tabell 1 i avsnitt 2. Varje byggnad antas förenklat vara rektangulär sett uppifrån och ha 
sadeltak (se Figur 3).  

 

Figur 3. Den idealbyggnad som antas i beräkning av takyta (Atak) från statistik över 
total markarea för en byggnad (A). Den uppskattade takytan beror på lutningsvinkeln 

för taket (β). 

Byggnadens huvudsakliga riktning beräknas i ArcGIS (ESRI, 2015) med verktyget 
Calculate Polygon Main Angle och ger således en uppskattning av väderstrecket eller 
azimuten för taket. Varje byggnad kategoriseras efter dess azimut enligt Figur 4.  

 

Figur 4. Klassificering av takytor utifrån orientering i olika väderstreck. 
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Instrålningsdata från STRÅNG (SMHI, 2015), i form av direkt normal instrålning 
(DNI) och global horisontell instrålning (GHI) används för 
solinstrålningsberäkningarna, och GHI utgör underlag för att dela in Skåne i tre olika 
zoner efter årlig instrålning. Figur 5 visar zonindelningen och den genomsnittliga årliga 
horisontella solinstrålningen för åren 2007-2014. De tre svarta punkterna markerar 
representativa koordinater för respektive zon. Timvis solinstrålning för 2009 används 
vid beräkningarna eftersom detta år visat sig representativt för perioden (2007-2014). 
Solinstrålningen på ett godtyckligt lutat plan beräknas med utgångspunkt i STRÅNG-
datat genom standardmetoder (Duffie, Beckman, & Worek, 1994). Markreflektionen 
antas i dessa beräkningar vara 20 %. 

 

Figur 5. Indelning av Skåne i tre zoner efter årlig solinstrålning medelvärdesbildat från 
STRÅNG 2007-2014 (Zon 1; >1000 kWh/m2,år, Zon 2; 950 – 1000 kWh/m2,år och Zon 
3; 900-950 kWh/m2,år). De svarta punkterna markerar representativa koordinater för 

respektive zon. 
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2.2 Beräkning av realiserbar potential 

Den realiserbara potentialen begränsas av bland annat för låg energiomvandling, på 
grund av suboptimal orientering eller skuggning av solcellerna respektive solfångarna. 
Även fysiska hinder på taken utger en begränsning för implementering av 
solenergiteknik (se Tabell 1). Typbyggnader har tagits fram för respektive byggnadstyp; 
småhus, flerbostadshus, lokaler, industrier och övriga byggnader och utgör ett 
medelvärde för hela beståndet som sedan skalas upp. Solinstrålningen beräknas dock 
först för respektive typbyggnad och för varje orienteringskategori (Figur 4) och 
zonindelning innan uppskalning till länsnivå görs genom multiplicering av antalet 
byggnader i varje kategori. 

Förenklat antas elproduktionen från ett solcellsystem beräknas som: 

 solel panel modul komplE A Gη η=  (1) 

där Apanel är tillgänglig yta för solcellspaneler, G är den årliga solinstrålningen mot 
modulplanet, ηmodul = 15 % är solcellspanelernas verkningsgrad och ηkompl= 90 % 

beskriver förluster i övriga systemkomponenter, såsom kablar och växelriktare. 

Solvärmesystem är endast aktuella för småhus och dimensioneras efter 
tappvarmvattens- och uppvärmningsbehov. Se vidare i (Widén & Weiss, 2012). 

Tabell 1. Taklutning (Kjellsson, 2000) samt reduktionsfaktorer för tillgängliga takytor 
på grund av hinder och skuggning (Kjellsson, 1999). 

Byggnadstyp Taklutning 
(˚) 

Reduktion pga 
skuggning (%) 

Reduktion pga 
hinder (%) 

Småhus 30 10 10 

Flerbostadshus 30 15 20 

Lokaler 30 20 20 

Industrier 0 10 20 

Övriga 
byggnader 30 10 10 

 

2.3 Scenarier 

I det här avsnittet beskrivs de antagande som gjorts för bedömning av potentialen i 
scenario A respektive B. Som framgår nedan begränsas utbyggnaden på småhus av 
energianvändningen i scenario A, medan det i övrigt är takytor med hög 
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energiomvandling som är begränsande. Scenarierna är som tidigare nämnts inte 
kopplade till någon tidpunkt, men kan scenario A kan tänkas realiserbart 2020-2030, 
och scenario B runt 2050. Det är viktigt understryka att det är den maximala potentialen 
som avses och inte den faktiska utbyggnaden i dessa scenarier. 

2.3.1 Antaganden för scenario A 

Byggnadsbeståndet: Scenario A antas realiserbart med dagens tekniska och ekonomiska 
förutsättningar. Byggnadsbeståndet antas därför vara samma som idag, både i fråga om 
antal byggnader och energianvändning. Rimligtvis kommer en viss ökning av antalet 
byggnader och en effektivisering av energianvändningen att ske fram till en eventuell 
realisering av scenario A eftersom en omfattande utbyggnad tar tid, men de antas ligga 
inom felmarginalen för övriga antaganden. Kulturmärkta och historiskt skyddade 
byggnader är svåra att urskilja i fastighetskartan, och är så pass få att de inte 
särbehandlas, utan antas ingå i övriga byggnader. 

Solcellssystem på småhus: Skattereduktion för solelproduktion infördes 2015, vilket gör 
det lönsamt att dimensionera solcellssystem för produktion som är ansluten med en 
säkringsnivå på maximalt 100 A och ger ett överskott motsvarande årsuttaget, dock 
maximalt 30 MWh/år (Skatteverket, 2015). Detta antas gälla för både 
permanentbebodda och icke-permanentbebodda småhus. Det kommer för lönsamheten 
för systemen att vara viktigt med gynnsamma lägen för solceller, vilket gör att endast 
takkategori A kommer i fråga, samt kategori B för zon 1. 

Solcellssystem på flerbostadshus: Flerbostadshus omfattas i många fall också av 
skattereduktionssystemet, men eftersom gränsen är satt till 30 MWh/år antas 
fastighetselen begränsande. En trend är dock att allt fler bostadsrättsföreningar övergår 
till ett gemensamt abonnemang vilket kan öppna upp för att hela potentialen upp till 30 
MWh/år och kanske mer än så kan utnyttjas i framtiden. I scenario A utnyttjas dock 
samma takkategorier som för småhus. 

Solcellssystem på lokaler: För mindre lokaler är det troligtvis möjligt att utnyttja 
skattereduktionen, förutsatt att fastighetsägaren inte äger flera lokaler vilket ofta är 
fallet. Från och med 1 juli 2016 måste alla juridiska personer med en installerad effekt 
om minst 255 kW betala energiskatt även om all elektricitet förbrukas i fastigheterna 
(Andersson, 2016). Detta kan komma att kraftigt hämma utbyggnadstakten. Eftersom 
ingen statistik inom ramen för den här studien tagits fram och analyserats för 
ägandestrukturen av lokaler görs bedömningen att takytan för varje enskild lokal är 
begränsande med reservation för den nya lagen. Samma takkategorier som för småhus 
nyttjas. 

Solcellssystem på industribyggnader: För industrier är värdet av egen solelproduktion 
lägre än för andra verksamheter, på grund av lägre energiskatt på den använda elen. 
Solceller bedöms därför inte ha en generell realiserbar potential på industrifastigheter i 
scenario A. 
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Solvärmesystem: Här görs samma bedömning som i Blekinge-studien (Lingfors & 
Widén, 2014), dvs. 86 % av småhusen (vilka inte är anslutna till fjärrvärmenätet) 
bedöms ha en potential för solvärme. För övriga byggnadstyper bedöms det inte finnas 
någon potential.  

2.3.2 Antaganden för scenario B 

Byggnadsbeståndet: Samma bedömning görs som i Blekinge-studien, dvs. att den totala 
takytan bedöms öka med 10 %, frånsett för industribyggnader (Lingfors & Widén, 
2014).  

Solcellssystem: Samma antagande görs som i Blekinge-studien, dvs. för samtliga 
byggnadstyper är takarean begränsade på grund av ökat lönsamhet, dock ej icke-
permanentbebodda småhus för vilka användningen antas begränsande. Takkategorierna 
A-C används för samtliga solinstrålningszoner. 

Solvärmesystem: Precis som i scenario endast aktuellt för småhus, men också enbart för 
tappvarmvatten. Takkategorierna A-C används, vilket kräver uppskalning av takytor 
enligt tidigare studier (Widén & Weiss, 2012).  
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3. Resultat 
Här följer resultaten från studien, vilka i första hand kommer att presenteras för hela 
länet i avsnitt 3.1 – 3.4. Därefter presenteras resultaten på kommunnivå i avsnitt 3.5. 

3.1 Byggnads- och takytor 

Total grundarea (dvs. arean för byggnadspolygonen i fastighetskartan) för respektive 
byggnadskategori finns presenterade i Figur 6, sorterat i storleksordning (svart linje). 
Den röda linjen markerar medelvärdet. För småhus är spridningen som minst, dvs de 
flesta byggnader ligger relativt nära medelvärdet. För lokaler och industrier är 
spridningen som störst. Noterbart är att det tycks finnas ett stort antal byggnader med en 
exakt grundarea på 200 m2, vilket syns tydligast för småhus och övriga byggnader i 
Figur 6 men förekommer i alla byggnadskategorier. En hypotes är att detta beror på att 
en standardmall använts för att markera dessa byggnader i fastighetskartan. Notera även 
antalet hus på x-axeln, vilket visar att småhus och övriga byggnader är de dominerande 
kategorierna. I Tabell 2 presenteras också antal byggnader och total takyta per 
byggnadskategori. Fördelningen utifrån total takyta presenteras i Figur 7. 

 

Figur 6. Fördelning av grundarea per byggnad inom respektive kategori utifrån 
fastighetskartan. Alla byggnader i respektive kategori sorterade efter grundarea (svart 

heldragen linje) och medelvärde för arean (röd linje). 

 



14 
 

 

Tabell 2. Totalt antal byggnader och total beräknad takyta utifrån fastighetskartan. 

Byggnadstyp Antal 
byggnader 

Total 
grundarea 

(km2) 

Beräknad 
total 

takyta 
(km2) 

Tillgänglig 
takyta efter 
reduktioner 

(km2) 

Tillgänglig 
takyta per 
byggnad 

(m2) 

Småhus 302 512 39 45 36 119 

Flerbostadshus 24 977 10 12 8 315 

Lokaler 23 433 14 16 10 411 

Industrier 11 033 15 15 11 982 

Övriga 
byggnader 517 646 44 50 40 78 

Totalt 879 601 122 139 105 119 

 

 

 

 

Figur 7. Fördelningen av tillgängliga takytor för de olika byggnadskategorierna. 

Förutom storlek och lutning kommer även takytornas orientering i väderstreck att 
påverka den årliga instrålningen mot takytorna. Figur 8 visar den dominerande 
orienteringen av byggnaderna, dvs. hur de längsta polygonavsnitten är orienterade, efter 
beräkningar i ArcGIS. Precis som i Blekinge-studien är orienteringen inte helt 
slumpmässig utan för samtliga byggnadskategorier är det vanligare med en öst-västlig 

Småhus Övriga 
byggnader 

Lokaler 
Industrier 

Flerbostadshus 
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eller nord-sydlig orientering, vilket går emot slutsatsen från tidigare studier (Kjellsson, 
1999, 2000; VBB, 1983). Tabell 3 visar klassificeringen av byggnaderna i takkategorier 
utifrån detta resultat.  

 

Figur 8. Fördelning av byggnader i olika väderstreck utifrån fastighetskartan. 

Tabell 3. Klassificering av byggnader i olika orienteringskategorier. Industrier ingår ej 
eftersom de antas ha platta tak.  

 Andel av byggnader med halva takytan i 
respektive kategori (%) 

Byggnadstyp A/F B/E C/D 

Småhus 44 20 37 

Flerbostadshus 37 19 43 

Lokaler 40 21 39 

Övriga 
byggnader 39 20 41 



16 
 

 

3.2 Solinstrålning mot takytorna 

Som tidigare nämnts i kapitel 2.1 delas Skåne län in i tre zoner efter instrålningsnivå. 3 
platser valdes ut som representativa för respektive zon utifrån i årlig medinstrålning 
ifrån datasettet STRÅNG (SMHI, 2015). Figur 9 visar den årliga resulterande 
solinstrålningen mot en vinklad yta på 25˚ respektive 40˚ mot söder, en horisontell yta, 
samt ytor med 30˚ lutning för respektive zon. Som framgår av figuren är instrålningen 
som högst för en södervänd vinklas yta på 40˚ och kan användas som referens vid 
jämförelse med övriga ytor. 25° lutning mot söder är tänkt att användas på platta 
industritak eftersom de kan placeras relativt tätt utan att ge betydande interna 
skuggförluster (Näsvall, 2013). Som framgår av Figur 9 har ytor orienterade allt längre 
bort från söder allt lägre årlig instrålning. 

Den resulterande totala solinstrålningen mot takytorna visas i Figur 10. Detta är alltså 
den totala årliga solinstrålningen mot alla takytor och visar den absoluta maxpotentialen 
för solenergisystem på tak. Den totala tillgängliga energin är i TWh-skala, men som 
visas längre fram blir den realiserbara potentialen betydligt lägre. Notera att de 
norrvända taken i realiteten bör få en ännu lägre potential eftersom ingen hänsyn har 
tagits här till skuggning, som i allmänhet bör vara större för dessa ytor eftersom de nås 
av lägre stående sol. Notera också att platta tak, som antas för industribyggnader, 
rimligtvis bebyggs med solcellssystem lutade i optimal vinkel, vilket gör att 
instrålningen blir en annan än mot den horisontella ytan, som visas här. 

 

 

Figur 9. Beräknad solinstrålning mot olika vinklade ytor utifrån solinstrålningsdata 
(STRÅNG) för representativa platser för zon 1-3.  
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Figur 10. Total solinstrålning mot de beräknade takytorna i respektive kategori. 

3.3 Genomsnittliga typbyggnader 

I det här avsnittet presenteras de typbyggnader som sedermera används för beräkning av 
den totala realiserbara potentialen. Typbyggnaderna baseras på tillgänglig takyta och 
instrålning som presenterats ovan samt energistatistik och andra kompletterande 
parametrar. Notera att osäkerheterna är stora och att beräkningarna här endast ger en 
storleksordning av potentialen för de olika byggnadstyperna. I Tabell 4 visas de antagna 
typbyggnader som används i beräkningarna av realiserbar potential för scenario A. För 
scenario B antas potentialen vara oberoende av energianvändningen i byggnaderna, 
vilket gör att inga antaganden om typbyggnader behövs. 
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Tabell 4. Genomsnittliga typbyggnader.  

 Permanent-
bebodda småhus 

Icke-permanent-
bebodda småhus Flerbostadshus 

Totalt antal 
byggnader 271 768 a) 30 755 b) 24 977 c) 

Tillgänglig total 
takyta (m2) 137 137 303 

Antal lägenheter 1 1 12 d) 

Varmvattenbehov 
(MWh/år) 1.9 e) 0.48 f) 12 e) 

Energi utom el till 
uppvärmning 
(MWh/år) 

25 g) – 122 h) 

El till uppvärmning 
(MWh/år) 11 i) 

4.3 j) 

– 

Hushålls-
/verksamhetsel 
(MWh/år) 

6 k) 36 l) 

Fastighetsel – – 18 m) 

a) Antal småhus i kalkylerat bostadsbestånd, (SCB, 2016a). 
b) Antal småhus (302 523 st) i fastighetskartan (Lantmäteriet, 2016) minus antal småhus (271 768 st) i 
kalkylerat bostadsbestånd, (SCB, 2016a). 
c) Antal flerbostadshus i fastighetskartan (Lantmäteriet, 2016) 
d) Antal lägenheter (301 583 st) i kalkylerat bostadsbestånd, (SCB, 2016a), delat med antal byggnader 
(24 977 st) i fastighetskartan (Lantmäteriet, 2016). 
e) I brist på data över antal boende per lägenhet och statistik över varmvattenanvändning antaget samma 
som i (Widén & Weiss, 2012), omskalat till beräknat antal lägenheter per flerbostadshus i Skåne. 
f) Som för kommentar e, dessutom antaget att varmvattenbehov bara finns under sommarsäsongen, juni-
augusti, 1/4 av hela året. 
g) Gäller enbart småhus utan elvärme (40%). Uppskattat från energianvändning i småhus i Sydsverige, 
(Energimyndigheten, 2013b), Tabell 3.4 och 3.19. 
h) Uppskattat från energianvändning i flerbostadshus i Skåne, (Energimyndigheten, 2013a), Tabell 3.8 
och 3.12 (exklusive fastighetsel). 
i) Gäller enbart småhus med elvärme (60%). Genomsnitt för småhus med elvärme (och med hushållsel 
subtraherad) i Sydsverige, (Energimyndigheten, 2013b), Tabell 3.4 och 3.19.  
j) Total elanvändning i fritidshus i temperaturzon 4, både för hushållsel och uppvärmning, (SCB, 2002), 
Tabell 9. 
k) (Energimyndigheten, 2013b), Fig. 6. 
l) Genomsnittlig användning av hushållsel i lägenheter (3 MWh/år) i (Zimmermann, 2009), multiplicerat 
med antal lägenheter per flerbostadshus. 
m) Fastighetsel antas vara 50% av hushållselen, ett antagande som använts i (Widén, Wäckelgård, 
Paatero, & Lund, 2010). 
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3.4 Realiserbar potential 

I det här avsnittet presenteras ett antal figurer, vilka beskriver den realiserbara 
potentialen för solenergi i Skåne län. Potentialen i småhus särredovisas här eftersom det 
är den enda byggnadstypen där en potential för solvärme har antagits, om än liten, vilket 
det vänstra cirkeldiagrammet i Figur 11 och Figur 14 visar för scenario A respektive 
scenario B. Figur 12 och Figur 15 visar den potentiella årliga energiproduktionen i 
småhus för scenario A respektive scenario B. 

 

Figur 11. Potentiell användning av takytor för solel och solvärme i småhus för scenario 
A, som andel av total takyta för småhus. Potential för solel med (vänster) och utan 

(höger) solvärme visas eftersom takytan delvis är begränsad. 

Figur 13 och Figur 16 visar hur stor del av takytorna som potentiellt kan utnyttjas för 
solenergi och hur dessa takytor är fördelade mellan de olika byggnadstyperna för 
scenario A respektive scenario B. Småhus och övriga byggnader är helt dominerande 
vilket också avspeglas i Figur 17, vilken visar den årliga elproduktionen för de olika 
byggnadstyperna. Som referens finns även (den icke normalårskorrigerade) 
elanvändningen för Skåne län 2014 med i figuren som är hämtad från den kommunala 
och regionala energistatistiken (KRE) (SCB, 2016b). Några övriga byggnader finns inte 
med i KRE, och hur dessa är fördelade på KRE:s uppdelning går inte att urskilja. 
Uppdelningen framgår av Tabell 5. 
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Figur 12. Potentiell el- och värmeproduktion i småhus beaktat med respektive utan 
solvärmeanläggningar för scenario A. 

 

 

  

Figur 13. Till vänster visas outnyttjad respektive utnyttjad andel av takytor för scenario 
A. Till höger visas de utnyttjade takytorna fördelat på byggnadstyp. 
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Tabell 5. Allokering av KRE:s uppdelning av slutanvändartyp på typbyggnader. 

Byggnadstyp KRE:s slutanvändartyp 

Småhus Småhus 
Fritidshus 

Flerbostadshus Flerbostadshus 

Lokaler Offentlig verksamhet 
Övriga tjänster 

Industrier Industri, 
Byggverksamhet 

Övriga byggnader - 

 

 

 

Figur 14. Potentiell användning av takytor för solel och solvärme i småhus för scenario 
B, som andel av total takyta för småhus. Potential för solel med (vänster) och utan 

(höger) solvärme visas eftersom takytan delvis är begränsad. 
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Figur 15. Potentiell el- och värmeproduktion i småhus beaktat med respektive utan 
solvärmeanläggningar för scenario B. 

 

 

Figur 16. Till vänster visas outnyttjad respektive utnyttjad andel av takytor för scenario 
B. Till höger visas de utnyttjade takytorna fördelat på byggnadstyp. 
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Figur 17. Årlig elproduktion från solceller för scenario A respektive scenario B fördelat 
på byggnadstyp, samt den faktiska elanvändningen i Skåne län 2014 (SCB, 2016b). 
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3.5 Potential på kommunnivå 

I det här avsnittet presenteras den realiserbara potentialen för respektive kommun och 
scenario. Tabell 6 visar nyckeltalen för kommunerna med avseende på elanvändning, 
samt tillgänglig takyta och solelpotential för de två scenarierna. Till skillnad från 
jämförelsen på länsnivå används här 2013 års elanvändning, vilket beror på skillnader i 
sekretess i statistiken. Mer information om varje kommun finns redovisat i Appendix 
A1-A33. I absoluta tal är potentialen störst i de till befolkningsantal största 
kommunerna Malmö, Helsingborg, och Lund. Dessutom finns en betydande potential i 
de relativt stora kommunerna Kristianstad och Hässleholm. Kristianstad har relativt 
många byggnader i förhållande till befolkningsmängd och goda instrålningsförhållanden 
vilket placerar kommunen på andra plats efter Malmö i båda scenarierna. På grund av 
lite sämre instrålningsförhållanden i Hässleholms kommun blir potentialen först 
betydande i scenario B då fler tak antas bra nog för solelproduktion. I förhållande till 
elanvändningen är potentialen större i de kommuner med liten industriell verksamhet 
som samtidigt har goda instrålningsförhållanden, alltså de kustnära. Detta framgår också 
av stapeldiagrammet i Figur 18, där kommunerna har arrangerats i fallande skala efter 
potential i de två scenarierna, men där även elanvändningen finns representerad som 
referens. Det är dock viktigt att återigen poängtera att en potential som överstiger 100 % 
av elanvändningen på årsbasis innebär att effekten (den momentana elproduktionen) 
under soliga sommardagar kommer att vara flera gånger högre än elanvändningen, 
vilket skapar belastningar både på distributions- och transmissionsnäten. 

 

Figur 18. Solelpotential (mörk stapel) jämte elanvändningen 2013 för de två 
scenarierna A (övre diagrammet) respektive B för samtliga studerade kommuner 

arrangerade i fallande skala med avseende på potentialen. 
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Tabell 6. Elanvändning3 i byggnader (enligt Tabell 5), tillgänglig takyta och potential 
för solel för respektive kommun och scenario (A och B). 

    Scenario A   Scenario B 

Kommun 
Elanvändning 
2013 [GWh] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Potential 
[GWh/år]   

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Potential 
[GWh/år] 

Båstad 230 2.7 108 
 

2.9 188 
Bjuv 270 1.6 30 

 
1.7 114 

Bromölla 609 1.4 46 
 

1.6 103 
Burlöv 277 1.0 26 

 
1.1 73 

Eslöv 344 3.3 90 
 

3.6 242 
Hässleholm 527 6.4 147 

 
7.1 460 

Helsingborg 1 270 8.2 196 
 

9.1 603 
Höganäs 311 2.9 95 

 
3.1 206 

Höör 128 2.0 47 
 

2.2 139 
Hörby 120 2.4 70 

 
2.6 176 

Kävlinge 229 2.5 59 
 

2.7 184 
Klippan 243 2.1 52 

 
2.3 148 

Kristianstad 813 8.8 302 
 

9.7 649 
Landskrona 543 2.9 76 

 
3.2 211 

Lomma 158 2.1 55 
 

2.3 142 
Lund 1 142 5.9 148 

 
6.5 389 

Malmö 2 421 10.4 317 
 

11.4 707 
Osby 114 1.8 41 

 
2.0 127 

Perstorp 252 0.8 16 
 

0.9 58 
Simrishamn 235 3.3 145 

 
3.7 246 

Sjöbo 147 3.0 101 
 

3.3 226 
Skurup 124 1.7 71 

 
1.9 132 

Staffanstorp 173 1.8 52 
 

2.0 129 
Svalöv 114 1.9 52 

 
2.1 142 

Svedala 167 1.7 66 
 

1.9 130 
Tomelilla 123 2.5 101 

 
2.8 193 

Trelleborg 382 4.0 148 
 

4.4 300 
Vellinge 299 3.3 127 

 
3.6 229 

Ystad 265 3.0 118   3.3 226 
Åstorp 158 1.4 39 

 
1.6 104 

Ängelholm 309 4.3 104 
 

4.8 321 
Örkelljunga 93 1.4 30 

 
1.6 101 

Östra Göinge 118 1.9 48 
 

2.1 135 
Totalt 12 708 105 3 123   115 7 533 

 

                                                           
3 För de flesta kommuner har 2013 års elanvändning använts i jämförelsen, men på grund av sekretess 
har andra år (2010-2012) använts för några kommuner. 
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4. Diskussion
Det finns en betydande potential för utnyttjande av solenergi på byggnadsytor i Skåne 
län, vilket den här studien visar, inte minst när den ställs i relation mot den faktiska 
elanvändningen i länet. För småhus ligger potentialen relativt nära elanvändningen 
2014, medan industrier har en stor elanvändning i förhållande till potentialen. Totalt sett 
täcker potentialen i scenario B 63 % av elbehovet om samma användning antas som 
2014, vilket kan vara ett rimligt antagande då effekter av energieffektiviseringsåtgärder 
tas ut av en växande befolkning. 

Det är värt att poängtera att potentialen för fasad- och markanläggningar inte har 
inkluderats i studien, framförallt på grund av låg lönsamhet i dagsläget. Detta kan dock 
komma att ändras. Det finns redan idag några exempel på fasadanläggningar, som har 
installerats mer utifrån grön profilering än ekonomisk lönsamhet. En fördel med 
fasadanläggningar är dock att de producerar lite mer el under vintern då solen står lågt 
och elbehovet är större, vilket kan öka lönsamheten vid större elprisvariationer över 
året. De kan också bli vanligare genom en fortsatt utveckling av byggnadsintegrerade 
solceller, som kan vara en del av klimatskalet och samtidigt mer estetiskt tilltalande än 
solceller som placeras utanpå fasaden. Det finns också några solcellsparker på mark 
idag, där de största finns utanför Varberg (2.7 MW), Västerås (1 MW) och Arvika (1 
MW). Det är också troligt att fler parker kommer att byggas framöver. 

Resultaten visar på en stor potential, men det är viktigt att understyrka svårigheterna att 
implementera hela den fulla potentialen, dels ekonomiskt men även tekniskt. Eftersom 
solinstrålningen varierar kraftigt över dygnet och året måste elnätet hantera höga 
effekter när solinstrålningen är som högst vilket kan begränsa utbyggnaden (Lingfors, 
Marklund, & Widén, 2015; Walla, 2012; Widén et al., 2010). 

5. Slutsatser
Skåne län har gott om takytor lämpliga för utnyttjande av energi från solen. Totalt finns 
det ungefär 105 km2 tillgängliga takytor, där övriga byggnader tillsammans med småhus 
står för de största ytorna (72 %). I ett scenario (A) där egenanvändningen antas 
begränsade utnyttjas enbart de mest gynnsamma takytorna (mot söder samt längs med 
kusterna även något mer mot öst eller väst), vilket motsvarar ungefär 21 km2. I ett 
scenario (B) där även takytor i sydväst/öst utnyttjas vid antagandet fortsatt sjunkande 
priser på solceller och/eller höjda elpriser, kan 53 km2 takytor användas för 
elproduktion. Detta innebär att en realiserbar elproduktion med solceller inklusive 
förluster ger 3.1 TWh i scenario A och 7.5 TWh i scenario B. Detta kan ställas i relation 
till elkonsumtionen i Skåne län, vilken var 12.1 TWh 2014. Marknaden för solvärme 
har fått stå tillbaka för den kraftigt ökande solcellsmarknaden de senaste åren, men kan 
ändå bli aktuell för småhus, om exempelvis förutsättningarna för solel blir sämre än 
förväntat. Solvärme bedöms dock ha en liten betydelse för energisystemet i framtiden. 
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Appendix B 
Ändamålskoder och klassificering av byggnader. 

Kod Byggnadsändamål Detaljerat ändamål Klassificering i 
denna studie Beskrivning 

130 Bostad Småhus, friliggande Småhus 
Småhus med en bostad som inte är 
sammanbyggt med ett annat småhus. 
Friliggande småhus med en bostad. 

131 Bostad Småhus, kedjehus Småhus 

Två eller flera, med varandra via garage, 
förråd eller dylikt sammanbyggda 
enbostadshus. Varje bostad finns på en 
egen fastighet, även parhus klassificeras 
som kedjehus. 

132 Bostad Småhus, radhus Småhus 

Småhus som ligger i en rad om minst tre 
hus vars bostadsdelar är direkt 
sammanbyggda med varandra och där 
varje bostad finns på egen fastighet. 

133 Bostad Flerfamiljshus Flerbostadshus 

Byggnad som är inrättad med minst tre 
bostäder och kan innehålla kontor, butik, 
hotell, restaurang och liknande. Minst 
50% ska utgöras av Bostad. 

135 Bostad Småhus med flera 
lägenheter Flerbostadshus 

Småhus med flera bostäder som finns på 
samma fastighet. T.ex. tvåbostadshus 
alternativt hyres- eller 
bostadsrättsradhus om minst tre 
bostäder på samma fastighet. 

199 Bostad Ospecificerad Småhus 

Bostad med okänt Bostadsändamål, får 
ej användas vid nyregistering. Får endast 
anges av lantmäteriet vid 
ajourhållningsmetod där ändamål inte 
kan avgöras. 

240 Industri Annan 
tillverkningsindustri Industri Byggnad för övrig industriell 

verksamhet med tillverkning. 

241 Industri Gasturbinanläggning Industri Anläggning för produktion av el med 
förbränningsgaser. 

242 Industri Industrihotell Industri Byggnad inrymmande flera olika 
industrier. T.ex. industrihus. 

243 Industri Kemisk industri Industri 
Industri för tillverkning eller förädling 
av kemiska produkter. T.ex. färgindustri, 
plastindustri, läkemedelsindustri. 

244 Industri Kondenskraftverk Industri Anläggning för produktion av el ur 
ånga, tar ej tillvara spillvärme. 

245 Industri Kärnkraftverk Industri Anläggning för framställning av el ur 
kärnenergi. 

246 Industri Livsmedelsindustri Industri 

Industri för tillverkning av livsmedel 
bl.a. genom förädling av 
jordbruksprodukter. T.ex. charkuteri, 
konservindustri, fruktindustri. 

247 Industri Metall- eller 
maskinindustri Industri 

Industri för tillverkning och förädling av 
metall och maskiner. T.ex. bilindustri, 
järnverk, mekanisk industri, 
metallindustri. 

248 Industri Textilindustri Industri 
Industri som tillverkar garn, tyg och 
dylikt samt bereder dessa. T.ex. 
tekoindustri, väveri. 



249 Industri Trävaruindustri Industri 
Industri för förädling av skogsråvaror. 
T.ex. trä-, massa-, pappers-, möbel- 
industri, pappersbruk, sågverk, snickeri. 

250 Industri Vattenkraftverk Industri Anläggning som omvandlar lägesenergi 
hos vatten till el. 

251 Industri Vindkraftverk Industri Anläggning för omvandling av 
vindenergi till el. 

252 Industri Värmeverk Industri 

Anläggning som levererar värme till 
fjärrvärme med pannor för fast, flytande 
eller gasformiga bränslen samt el. T.ex. 
kraftvärmeverk eller fjärrvärmeverk. 

299 Industri Ospecificerad Industri 

Industri med okänt ändamål. Ska endast 
anges av lantmäteriet vid 
ajourhållningsmetod där ändamål inte 
kan avgöras. 

301 Samhällsfunktion Badhus Lokal 
Hus med offentlig badinrättning. T.ex. 
badhus, kallbadhus, simhall, 
äventyrsbad. 

302 Samhällsfunktion Brandstation Lokal Byggnad för räddningstjänsten. 

303 Samhällsfunktion Busstation Lokal 
Större busshållplats eller resecentrum 
med flera linjer med byggnad. T.ex. 
resecentrum. 

304 Samhällsfunktion Distributionsbyggnad Lokal 

Byggnad i distributionsnätet för gas, 
värme elektricitet eller vatten. T.ex. 
transformatorstation, värmecentral, 
teknikbod (tele, bredband), vattentorn. 

305 Samhällsfunktion Djursjukhus Lokal Byggnad för stationär vård av sjuka djur. 

306 Samhällsfunktion Försvarsbyggnad Lokal 

Byggnad som används för 
försvarssändamål eller 
försvarsberedskap. T.ex. byggnad i 
anslutning till en militär anläggning eller 
ett militärt förråd. 

307 Samhällsfunktion Vårdcentral Lokal 

Enhet för öppen hälso- och sjukvård. 
T.ex. hälsocentral, läkarstation, 
vårdcentrum dock ej 
privatläkarmottagning. 

308 Samhällsfunktion Högskola Lokal Eftergymnasial skola klassificerad i 
högskoleförordning. 

309 Samhällsfunktion Ishall Lokal Inbyggd konstfrusen isanläggning. T.ex. 
för ishockey, bandy eller skridskor. 

310 Samhällsfunktion Järnvägsstation Lokal 

Station eller hållplats som expedierar 
person- eller godstrafik. Enligt SJs 
författningar (SJF 611) och 
Rikstidtabellen. 

311 Samhällsfunktion Kommunhus Lokal Huvudbyggnad för kommunledning. 
T.ex. kommunhus, stadshus, rådhus. 

312 Samhällsfunktion Kriminalvårdsanstalt Lokal Institution för verkställande av 
fängelsestraff. 

313 Samhällsfunktion Kulturbyggnad Lokal Byggnad för kulturellt ändamål. T.ex. 
teater och museum eller hembygdsgård. 

314 Samhällsfunktion Polisstation Lokal Byggnad inrymmande central för 
polisverksamhet. 

315 Samhällsfunktion Reningsverk Lokal Byggnad för rening av avloppsvatten. 

316 Samhällsfunktion Ridhus Lokal Byggnad med manege för ridning. 

Kod Byggnadsändamål Detaljerat ändamål Klassificering i 
denna studie Beskrivning 



317 Samhällsfunktion Samfund Lokal 

Byggnad för fast organiserad religiös 
gemenskap. T.ex. kyrka, frikyrka, moské, 
synagoga, tempel, kloster, 
församlingshem, krematorium, kapell, 
gravkapell. 

318 Samhällsfunktion Sjukhus Lokal 
Inrättning för sluten vård och 
specialiserad öppenvård. T.ex. lasarett, 
länssjukhus, regionsjukhus. 

319 Samhällsfunktion Skola Lokal 

Byggnad för undervisning. T.ex. 
förskola, grundskola, gymnasium, folk-, 
handels-, jakt-, jordbruk- , lanthushålls-, 
natur- och kultur-, naturbruks-, nomad-, 
räddnings-, skogsbruks-, verkstads-, 
vård-, samisk skola. 

320 Samhällsfunktion Sporthall Lokal 
Inomhusanläggning för sport och idrott. 
T.ex. idrotts-, badminton-, curling-, 
tennis-hall. 

321 Samhällsfunktion Universitet Lokal Eftergymnasial utbildning klassificerad i 
högskoleförordning. 

322 Samhällsfunktion Vattenverk Lokal 
Anläggning där grundvatten eller 
ytvatten bereds till dricksvatten. T.ex. 
vattenreningsverk. 

324 Samhällsfunktion Multiarena Lokal 
Flexibel större arena för utövande av 
sport, kultur och genomförande av 
många slags arrangemang. 

399 Samhällsfunktion Ospecificerad Lokal Samhällsfunktion med okänt ändamål. 

499 Verksamhet Ospecificerad Lokal Verksamhet med okänt ändamål. 

599 Ekonomibyggnad Ospecificerad Övrig byggnad Ekonomibyggnad med okänt ändamål. 

699 Komplement-
byggnad Ospecificerad Övrig byggnad Komplementbyggnad med okänt 

ändamål. 
799 Övrig byggnad Ospecificerad Övrig byggnad Övrig byggnad med okänt ändamål. 

Kod Byggnadsändamål Detaljerat ändamål Klassificering i 
denna studie Beskrivning 



A1. Båstad 
I Båstad kommun har 0.7 och 1.3 km2 identifie-
rats lämpliga för installation av solceller i sce-
nario A respektive B1, vilket motsvarar 108 och 
188 GWh producerad solel per år. Detta utgör 
ungefär 3.0 % av potentialen för hela Skåne län. 
Som referens var kommunens elanvändning 
230 GWh under 2013. 

Tabell A1: Totalt antal hus, tillgänglig takyta samt identifierad takyta för solelproduktion i sce-
nario A respektive B fördelat på hustyp. 

Scenario A 
 

Scenario B 

Byggnadstyp 
Antal 
hus 

Tot. takyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Småhus 10810 1.5 1.2 0.3 1.3 0.5 
Flerbostadshus 434 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 
Lokaler 551 0.3 0.2 0.0 0.2 0.1 
Industrier 98 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 
Övriga byggnader 16552 1.4 1.1 0.3 1.2 0.6 
Totalt 28445 3.5 2.7 0.7 2.9 1.3 

Figur A1: Årlig elproduktion från solceller för scenario A respektive scenario B fördelat 
på byggnadstyp, samt den faktiska elanvändningen i kommunen 2013 (SCB, 2016b). 

1 Scenario A tar sikte mot perioden 2020 – 2030 och därför antas samma byggnadsbestånd som idag. Scenario B tar sikte
mot 2050 och därför antas 10 % större takyta än idag. För en mer utförlig definition av scenarierna, se huvudrapporten. 
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A2. Bjuv 
I Bjuvs kommun har 0.2 och 0.8 km2 identifie-
rats lämpliga för installation av solceller i sce-
nario A respektive B1, vilket motsvarar 30 och 
114 GWh producerad solel per år. Detta utgör 
ungefär 1.2 % av potentialen för hela Skåne län. 
Som referens var kommunens elanvändning 
270 GWh under 2013. 

Tabell A2: Totalt antal hus, tillgänglig takyta samt identifierad takyta för solelproduktion i 
sce-nario A respektive B fördelat på hustyp.  

Scenario A Scenario B 

Byggnadstyp 
Antal 
hus 

Tot. takyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Småhus 4559 0.7 0.5 0.1 0.6 0.3 
Flerbostadshus 236 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 
Lokaler 183 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 
Industrier 168 0.3 0.2 0.0 0.2 0.1 
Övriga byggnader 7068 0.8 0.6 0.1 0.7 0.4 
Totalt 12214 2.1 1.6 0.2 1.7 0.8 

Figur A2: Årlig elproduktion från solceller för scenario A respektive scenario B fördelat 
på byggnadstyp, samt den faktiska elanvändningen i kommunen 2013 (SCB, 2016b). 

1 Scenario A tar sikte mot perioden 2020 – 2030 och därför antas samma byggnadsbestånd som idag. Scenario B tar sikte
mot 2050 och därför antas 10 % större takyta än idag. För en mer utförlig definition av scenarierna, se huvudrapporten. 
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A3. Bromölla 
I Bromölla kommun har 0.3 och 0.7 km2 identi-
fierats lämpliga för installation av solceller i 
scenario A respektive B1, vilket motsvarar 46 
och 103 GWh producerad solel per år. Detta ut-
gör ungefär 1.3 % av potentialen för hela Skåne 
län. Som referens var kommunens elanvändning 
609 GWh under 2013. 

Tabell A3: Totalt antal hus, tillgänglig takyta samt identifierad takyta för solelproduktion i sce-
nario A respektive B fördelat på hustyp. 

Scenario A 
 

Scenario B 

Byggnadstyp 
Antal 
hus 

Tot. takyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Småhus 4320 0.7 0.5 0.1 0.6 0.3 
Flerbostadshus 256 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 
Lokaler 230 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 
Industrier 132 0.3 0.2 0.0 0.3 0.1 
Övriga byggnader 6974 0.6 0.5 0.1 0.5 0.3 
Totalt 11912 1.9 1.4 0.3 1.6 0.7 

Figur A3: Årlig elproduktion från solceller för scenario A respektive scenario B fördelat 
på byggnadstyp, samt den faktiska elanvändningen i kommunen 2013 (SCB, 2016b). 

1 Scenario A tar sikte mot perioden 2020 – 2030 och därför antas samma byggnadsbestånd som idag. Scenario B tar sikte
mot 2050 och därför antas 10 % större takyta än idag. För en mer utförlig definition av scenarierna, se huvudrapporten. 
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A4. Burlöv 
I Burlövs kommun har 0.2 och 0.5 km2 identifie-
rats lämpliga för installation av solceller i sce-
nario A respektive B1, vilket motsvarar 26 och 
73 GWh producerad solel per år. Detta utgör 
ungefär 0.9 % av potentialen för hela Skåne län. 
Som referens var kommunens elanvändning 
277 GWh under 2013. 

Tabell A4: Totalt antal hus, tillgänglig takyta samt identifierad takyta för solelproduktion i 
sce-nario A respektive B fördelat på hustyp.  

Scenario A Scenario B 

Byggnadstyp 
Antal 
hus 

Tot. takyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Småhus 1944 0.3 0.2 0.1 0.3 0.2 
Flerbostadshus 164 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 
Lokaler 164 0.3 0.2 0.0 0.2 0.1 
Industrier 146 0.3 0.2 0.0 0.2 0.1 
Övriga byggnader 3044 0.4 0.3 0.1 0.4 0.2 
Totalt 5462 1.3 1.0 0.2 1.1 0.5 

Figur A4: Årlig elproduktion från solceller för scenario A respektive scenario B fördelat 
på byggnadstyp, samt den faktiska elanvändningen i kommunen 2013 (SCB, 2016b). 

1 Scenario A tar sikte mot perioden 2020 – 2030 och därför antas samma byggnadsbestånd som idag. Scenario B tar sikte
mot 2050 och därför antas 10 % större takyta än idag. För en mer utförlig definition av scenarierna, se huvudrapporten. 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180

G
W

h/
år

 

Solelproduktion 
Scenario A

Scenario B

El 2013



A5. Eslöv 
I Eslövs kommun har 0.6 och 1.7 km2 identifie-
rats lämpliga för installation av solceller i sce-
nario A respektive B1, vilket motsvarar 90 och 
242 GWh producerad solel per år. Detta utgör 
ungefär 3.0 % av potentialen för hela Skåne län. 
Som referens var kommunens elanvändning 
344 GWh under 2013. 

Tabell A5: Totalt antal hus, tillgänglig takyta samt identifierad takyta för solelproduktion i sce-
nario A respektive B fördelat på hustyp. 

Scenario A 
 

Scenario B 

Byggnadstyp 
Antal 
hus 

Tot. takyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Småhus 8005 1.2 1.0 0.2 1.1 0.5 
Flerbostadshus 701 0.3 0.2 0.0 0.2 0.1 
Lokaler 587 0.4 0.2 0.0 0.2 0.1 
Industrier 360 0.4 0.3 0.0 0.3 0.1 
Övriga byggnader 13369 2.0 1.6 0.3 1.7 0.9 
Totalt 23022 4.3 3.3 0.6 3.6 1.7 

Figur A5: Årlig elproduktion från solceller för scenario A respektive scenario B fördelat 
på byggnadstyp, samt den faktiska elanvändningen i kommunen 2013 (SCB, 2016b). 

1 Scenario A tar sikte mot perioden 2020 – 2030 och därför antas samma byggnadsbestånd som idag. Scenario B tar sikte
mot 2050 och därför antas 10 % större takyta än idag. För en mer utförlig definition av scenarierna, se huvudrapporten. 
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A6. Hässleholm 
I Hässleholms kommun har 1.0 och 3.3 km2 
identifierats lämpliga för installation av solcell-
ler i scenario A respektive B1, vilket motsvarar 
147 och 460 GWh producerad solel per år. Detta 
utgör ungefär 5.4 % av potentialen för hela 
Skåne län. Som referens var kommunens elan-
vändning 527 GWh under 2010. 

Tabell A6: Totalt antal hus, tillgänglig takyta samt identifierad takyta för solelproduktion i sce-
nario A respektive B fördelat på hustyp. 

Scenario A 
 

Scenario B 

Byggnadstyp 
Antal 
hus 

Tot. takyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Småhus 17806 2.7 2.1 0.4 2.4 1.0 
Flerbostadshus 983 0.4 0.3 0.0 0.3 0.1 
Lokaler 1897 0.8 0.5 0.1 0.5 0.3 
Industrier 865 1.0 0.7 0.0 0.8 0.3 
Övriga byggnader 33872 3.5 2.8 0.5 3.1 1.6 
Totalt 55423 8.5 6.4 1.0 7.1 3.3 

Figur A6: Årlig elproduktion från solceller för scenario A respektive scenario B fördelat 
på byggnadstyp, samt den faktiska elanvändningen i kommunen 2010 (SCB, 2016b). 

1 Scenario A tar sikte mot perioden 2020 – 2030 och därför antas samma byggnadsbestånd som idag. Scenario B tar sikte
mot 2050 och därför antas 10 % större takyta än idag. För en mer utförlig definition av scenarierna, se huvudrapporten. 
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A7. Helsingborg 
I Helsingborgs kommun har 1.3 och 4.2 km2 
identifierats lämpliga för installation av solcell-
ler i scenario A respektive B1, vilket motsvarar 
196 och 603 GWh producerad solel per år. Detta 
utgör ungefär 7.1 % av potentialen för hela 
Skåne län. Som referens var kommunens elan-
vändning 1270 GWh under 2013. 

Tabell A7: Totalt antal hus, tillgänglig takyta samt identifierad takyta för solelproduktion i sce-
nario A respektive B fördelat på hustyp. 

Scenario A 
 

Scenario B 

Byggnadstyp 
Antal 
hus 

Tot. takyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Småhus 19101 2.7 2.1 0.5 2.4 1.2 
Flerbostadshus 3464 1.6 1.0 0.1 1.1 0.5 
Lokaler 2028 1.8 1.1 0.2 1.2 0.6 
Industrier 1419 2.2 1.5 0.0 1.7 0.6 
Övriga byggnader 49212 3.1 2.5 0.5 2.8 1.4 
Totalt 75224 11.3 8.2 1.3 9.1 4.2 

Figur A7: Årlig elproduktion från solceller för scenario A respektive scenario B fördelat 
på byggnadstyp, samt den faktiska elanvändningen i kommunen 2013 (SCB, 2016b). 

1 Scenario A tar sikte mot perioden 2020 – 2030 och därför antas samma byggnadsbestånd som idag. Scenario B tar sikte
mot 2050 och därför antas 10 % större takyta än idag. För en mer utförlig definition av scenarierna, se huvudrapporten. 
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A8. Höganäs 
I Höganäs kommun har 0.6 och 1.4 km2 identifi-
erats lämpliga för installation av solceller i sce-
nario A respektive B1, vilket motsvarar 95 och 
206 GWh producerad solel per år. Detta utgör 
ungefär 2.9 % av potentialen för hela Skåne län. 
Som referens var kommunens elanvändning 
311 GWh under 2013. 

Tabell A8: Totalt antal hus, tillgänglig takyta samt identifierad takyta för solelproduktion i 
scenario A respektive B fördelat på hustyp. 

Scenario A 
 

Scenario B 

Byggnadstyp 
Antal 
hus 

Tot. takyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Småhus 10609 1.5 1.2 0.3 1.3 0.6 
Flerbostadshus 368 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 
Lokaler 877 0.3 0.2 0.0 0.2 0.1 
Industrier 256 0.4 0.2 0.0 0.3 0.1 
Övriga byggnader 17221 1.4 1.1 0.3 1.2 0.6 
Totalt 29331 3.7 2.9 0.6 3.1 1.4 

Figur A8: Årlig elproduktion från solceller för scenario A respektive scenario B fördelat på 
byggnadstyp, samt den faktiska elanvändningen i kommunen 2013 (SCB, 2016b). 

1 Scenario A tar sikte mot perioden 2020 – 2030 och därför antas samma byggnadsbestånd som idag. Scenario B tar sikte
mot 2050 och därför antas 10 % större takyta än idag. För en mer utförlig definition av scenarierna, se huvudrapporten. 
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A9. Höör 
I Höörs kommun har 0.3 och 1.0 km2 identifie-
rats lämpliga för installation av solceller i sce-
nario A respektive B1, vilket motsvarar 47 och 
139 GWh producerad solel per år. Detta utgör 
ungefär 1.7 % av potentialen för hela Skåne län. 
Som referens var kommunens elanvändning 
128 GWh under 2013. 

Tabell A9: Totalt antal hus, tillgänglig takyta samt identifierad takyta för solelproduktion i 
scenario A respektive B fördelat på hustyp. 

Scenario A 
 

Scenario B 

Byggnadstyp 
Antal 
hus 

Tot. takyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Småhus 7664 1.1 0.9 0.1 1.0 0.4 
Flerbostadshus 223 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 
Lokaler 403 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 
Industrier 139 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 
Övriga byggnader 9294 1.0 0.8 0.1 0.9 0.5 
Totalt 17723 2.5 2.0 0.3 2.2 1.0 

Figur A9: Årlig elproduktion från solceller för scenario A respektive scenario B fördelat på 
byggnadstyp, samt den faktiska elanvändningen i kommunen 2013 (SCB, 2016b). 

1 Scenario A tar sikte mot perioden 2020 – 2030 och därför antas samma byggnadsbestånd som idag. Scenario B tar sikte
mot 2050 och därför antas 10 % större takyta än idag. För en mer utförlig definition av scenarierna, se huvudrapporten. 
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A10. Hörby 

I Hörby kommun har 0.5 och 1.2 km2 identifie-

rats lämpliga för installation av solceller i sce-

nario A respektive B1, vilket motsvarar 70 och 

176 GWh producerad solel per år. Detta utgör 

ungefär 2.3 % av potentialen för hela Skåne län. 

Som referens var kommunens elanvändning 

120 GWh under 2013. 

Tabell A10: Totalt antal hus, tillgänglig takyta samt identifierad takyta för solelproduktion 
i scenario A respektive B fördelat på hustyp.  

Scenario A Scenario B 

Byggnadstyp 
Antal 
hus 

Tot. takyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Småhus 6022 0.9 0.8 0.2 0.8 0.4 

Flerbostadshus 307 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 

Lokaler 383 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 

Industrier 188 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 

Övriga byggnader 9722 1.7 1.4 0.3 1.5 0.8 

Totalt 16622 3.1 2.4 0.5 2.6 1.2 

Figur A10: Årlig elproduktion från solceller för scenario A respektive scenario B fördelat 
på byggnadstyp, samt den faktiska elanvändningen i kommunen 2013 (SCB, 2016b). 

1
 Scenario A tar sikte mot perioden 2020 – 2030 och därför antas samma byggnadsbestånd som idag. Scenario B tar sikte 

mot 2050 och därför antas 10 % större takyta än idag. För en mer utförlig definition av scenarierna, se huvudrapporten. 

0

20

40

60

80

100

120

G
W

h
/å

r 

Solelproduktion 
Scenario A

Scenario B

El 2013



A11. Kävlinge 
I Kävlinge kommun har 0.4 och 1.3 km2 identifi-
erats lämpliga för installation av solceller i sce-
nario A respektive B1, vilket motsvarar 59 och 
184 GWh producerad solel per år. Detta utgör 
ungefär 2.2 % av potentialen för hela Skåne län. 
Som referens var kommunens elanvändning 
229 GWh under 2013. 

Tabell A11: Totalt antal hus, tillgänglig takyta samt identifierad takyta för solelproduktion i 
scenario A respektive B fördelat på hustyp. 

Scenario A 
 

Scenario B 

Byggnadstyp 
Antal 
hus 

Tot. takyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Småhus 8174 1.3 1.0 0.2 1.1 0.5 
Flerbostadshus 675 0.2 0.2 0.0 0.2 0.1 
Lokaler 441 0.4 0.2 0.0 0.2 0.1 
Industrier 180 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 
Övriga byggnader 16919 1.2 0.9 0.2 1.0 0.5 
Totalt 26389 3.2 2.5 0.4 2.7 1.3 

Figur A11: Årlig elproduktion från solceller för scenario A respektive scenario B fördelat 
på byggnadstyp, samt den faktiska elanvändningen i kommunen 2013 (SCB, 2016b). 

1 Scenario A tar sikte mot perioden 2020 – 2030 och därför antas samma byggnadsbestånd som idag. Scenario B tar sikte
mot 2050 och därför antas 10 % större takyta än idag. För en mer utförlig definition av scenarierna, se huvudrapporten. 
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A12. Klippan 
I Klippans kommun har 0.4 och 1.1 km2 identifi-
erats lämpliga för installation av solceller i sce-
nario A respektive B1, vilket motsvarar 52 och 
148 GWh producerad solel per år. Detta utgör 
ungefär 1.8 % av potentialen för hela Skåne län. 
Som referens var kommunens elanvändning 
243 GWh under 2013. 

Tabell A12: Totalt antal hus, tillgänglig takyta samt identifierad takyta för solelproduktion 
i scenario A respektive B fördelat på hustyp.  

Scenario A Scenario B 

Byggnadstyp 
Antal 
hus 

Tot. takyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Småhus 5959 0.9 0.7 0.1 0.8 0.3 
Flerbostadshus 273 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 
Lokaler 435 0.3 0.2 0.0 0.2 0.1 
Industrier 261 0.3 0.2 0.0 0.2 0.1 
Övriga byggnader 11726 1.2 0.9 0.2 1.0 0.5 
Totalt 18654 2.7 2.1 0.4 2.3 1.1 

Figur A12: Årlig elproduktion från solceller för scenario A respektive scenario B fördelat 
på byggnadstyp, samt den faktiska elanvändningen i kommunen 2013 (SCB, 2016b). 

1 Scenario A tar sikte mot perioden 2020 – 2030 och därför antas samma byggnadsbestånd som idag. Scenario B tar sikte
mot 2050 och därför antas 10 % större takyta än idag. För en mer utförlig definition av scenarierna, se huvudrapporten. 
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A13. Kristianstad 
I Kristianstads kommun har 2.0 och 4.5 km2 
identifierats lämpliga för installation av solcell-
ler i scenario A respektive B1, vilket motsvarar 
302 och 649 GWh producerad solel per år. Detta 
utgör ungefär 9.1 % av potentialen för hela 
Skåne län. Som referens var kommunens elan-
vändning 813 GWh under 2013. 

Tabell A13: Totalt antal hus, tillgänglig takyta samt identifierad takyta för solelproduktion i 
scenario A respektive B fördelat på hustyp. 

Scenario A 
 

Scenario B 

Byggnadstyp 
Antal 
hus 

Tot. takyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Småhus 25295 3.8 3.0 0.7 3.3 1.4 
Flerbostadshus 1635 0.7 0.5 0.1 0.5 0.2 
Lokaler 2667 1.3 0.8 0.2 0.9 0.4 
Industrier 851 1.0 0.7 0.0 0.8 0.3 
Övriga byggnader 41994 4.8 3.8 1.0 4.2 2.1 
Totalt 72442 11.6 8.8 2.0 9.7 4.5 

Figur A13: Årlig elproduktion från solceller för scenario A respektive scenario B fördelat 
på byggnadstyp, samt den faktiska elanvändningen i kommunen 2013 (SCB, 2016b). 

1 Scenario A tar sikte mot perioden 2020 – 2030 och därför antas samma byggnadsbestånd som idag. Scenario B tar sikte
mot 2050 och därför antas 10 % större takyta än idag. För en mer utförlig definition av scenarierna, se huvudrapporten. 
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A14. Landskrona 
I Landskrona kommun har 0.5 och 1.5 km2 iden-
tifierats lämpliga för installation av solceller i 
scenario A respektive B1, vilket motsvarar 76 
och 211 GWh producerad solel per år. Detta ut-
gör ungefär 2.6 % av potentialen för hela Skåne 
län. Som referens var kommunens elanvändning 
543 GWh under 2013. 

Tabell A14: Totalt antal hus, tillgänglig takyta samt identifierad takyta för solelproduktion i 
scenario A respektive B fördelat på hustyp. 

Scenario A 
 

Scenario B 

Byggnadstyp 
Antal 
hus 

Tot. takyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Småhus 7894 1.1 0.9 0.2 1.0 0.4 
Flerbostadshus 1156 0.5 0.3 0.1 0.4 0.2 
Lokaler 544 0.4 0.2 0.1 0.3 0.1 
Industrier 443 0.8 0.6 0.0 0.6 0.2 
Övriga byggnader 17222 1.1 0.9 0.2 1.0 0.5 
Totalt 27259 3.9 2.9 0.5 3.2 1.5 

Figur A14: Årlig elproduktion från solceller för scenario A respektive scenario B fördelat 
på byggnadstyp, samt den faktiska elanvändningen i kommunen 2013 (SCB, 2016b). 

1 Scenario A tar sikte mot perioden 2020 – 2030 och därför antas samma byggnadsbestånd som idag. Scenario B tar sikte
mot 2050 och därför antas 10 % större takyta än idag. För en mer utförlig definition av scenarierna, se huvudrapporten. 
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A15. Lomma 
I Lomma kommun har 0.4 och 1.0 km2 identifie-
rats lämpliga för installation av solceller i sce-
nario A respektive B1, vilket motsvarar 55 och 
142 GWh producerad solel per år. Detta utgör 
ungefär 1.8 % av potentialen för hela Skåne län. 
Som referens var kommunens elanvändning 
158 GWh under 2013. 

Tabell A15: Totalt antal hus, tillgänglig takyta samt identifierad takyta för solelproduktion 
i scenario A respektive B fördelat på hustyp.  

Scenario A Scenario B 

Byggnadstyp 
Antal 
hus 

Tot. takyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Småhus 7809 1.3 1.0 0.2 1.1 0.5 
Flerbostadshus 337 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 
Lokaler 510 0.3 0.2 0.0 0.2 0.1 
Industrier 235 0.3 0.2 0.0 0.3 0.1 
Övriga byggnader 13317 0.7 0.6 0.1 0.6 0.3 
Totalt 22208 2.8 2.1 0.4 2.3 1.0 

Figur A15: Årlig elproduktion från solceller för scenario A respektive scenario B fördelat 
på byggnadstyp, samt den faktiska elanvändningen i kommunen 2013 (SCB, 2016b). 

1 Scenario A tar sikte mot perioden 2020 – 2030 och därför antas samma byggnadsbestånd som idag. Scenario B tar sikte
mot 2050 och därför antas 10 % större takyta än idag. För en mer utförlig definition av scenarierna, se huvudrapporten. 
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A16. Lund 
I Lunds kommun har 1.0 och 2.8 km2 identifie-
rats lämpliga för installation av solceller i sce-
nario A respektive B1, vilket motsvarar 148 och 
389 GWh producerad solel per år. Detta utgör 
ungefär 4.9 % av potentialen för hela Skåne län. 
Som referens var kommunens elanvändning 
1142 GWh under 2013. 

Tabell A16: Totalt antal hus, tillgänglig takyta samt identifierad takyta för solelproduktion i 
scenario A respektive B fördelat på hustyp. 

Scenario A 
 

Scenario B 

Byggnadstyp 
Antal 
hus 

Tot. takyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Småhus 16909 2.4 1.9 0.3 2.1 0.8 
Flerbostadshus 2680 1.3 0.9 0.1 1.0 0.4 
Lokaler 1628 1.4 0.9 0.2 1.0 0.5 
Industrier 409 0.7 0.5 0.0 0.5 0.2 
Övriga byggnader 27938 2.2 1.7 0.4 1.9 1.0 
Totalt 49564 8.1 5.9 1.0 6.5 2.8 

Figur A16: Årlig elproduktion från solceller för scenario A respektive scenario B fördelat 
på byggnadstyp, samt den faktiska elanvändningen i kommunen 2013 (SCB, 2016b). 

1 Scenario A tar sikte mot perioden 2020 – 2030 och därför antas samma byggnadsbestånd som idag. Scenario B tar sikte
mot 2050 och därför antas 10 % större takyta än idag. För en mer utförlig definition av scenarierna, se huvudrapporten. 
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A17. Malmö 
I Malmö kommun har 2.1 och 4.8 km2 identifie-
rats lämpliga för installation av solceller i sce-
nario A respektive B1, vilket motsvarar 317 och 
707 GWh producerad solel per år. Detta utgör 
ungefär 9.7 % av potentialen för hela Skåne län. 
Som referens var kommunens elanvändning 
2421 GWh under 2013. 

Tabell A17: Totalt antal hus, tillgänglig takyta samt identifierad takyta för solelproduktion i 
scenario A respektive B fördelat på hustyp. 

Scenario A 
 

Scenario B 

Byggnadstyp 
Antal 
hus 

Tot. takyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Småhus 24825 3.7 3.0 0.8 3.3 1.5 
Flerbostadshus 4733 3.3 2.2 0.3 2.4 0.6 
Lokaler 2680 3.5 2.1 0.6 2.3 1.2 
Industrier 1418 2.7 1.9 0.0 2.1 0.8 
Övriga byggnader 17064 1.6 1.3 0.4 1.4 0.7 
Totalt 50720 14.8 10.4 2.1 11.4 4.8 

Figur A17: Årlig elproduktion från solceller för scenario A respektive scenario B fördelat 
på byggnadstyp, samt den faktiska elanvändningen i kommunen 2013 (SCB, 2016b). 

1 Scenario A tar sikte mot perioden 2020 – 2030 och därför antas samma byggnadsbestånd som idag. Scenario B tar sikte
mot 2050 och därför antas 10 % större takyta än idag. För en mer utförlig definition av scenarierna, se huvudrapporten. 
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A18. Osby 
I Osby kommun har 0.3 och 0.9 km2 identifierats 
lämpliga för installation av solceller i scenario A 
respektive B1, vilket motsvarar 41 och 127 GWh 
producerad solel per år. Detta utgör ungefär 1.5 
% av potentialen för hela Skåne län. Som refe-
rens var kommunens elanvändning 114 GWh 
under 2012. 

Tabell A18: Totalt antal hus, tillgänglig takyta samt identifierad takyta för solelproduktion i 
scenario A respektive B fördelat på hustyp. 

Scenario A 
 

Scenario B 

Byggnadstyp 
Antal 
hus 

Tot. takyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Småhus 5265 0.8 0.6 0.1 0.7 0.3 
Flerbostadshus 263 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 
Lokaler 411 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 
Industrier 312 0.5 0.3 0.0 0.3 0.1 
Övriga byggnader 9688 0.9 0.7 0.1 0.8 0.4 
Totalt 15939 2.4 1.8 0.3 2.0 0.9 

Figur A18: Årlig elproduktion från solceller för scenario A respektive scenario B fördelat 
på byggnadstyp, samt den faktiska elanvändningen i kommunen 2012 (SCB, 2016b). 

1 Scenario A tar sikte mot perioden 2020 – 2030 och därför antas samma byggnadsbestånd som idag. Scenario B tar sikte
mot 2050 och därför antas 10 % större takyta än idag. För en mer utförlig definition av scenarierna, se huvudrapporten. 
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A19. Perstorp 
I Perstorps kommun har 0.1 och 0.4 km2 identi-
fierats lämpliga för installation av solceller i 
scenario A respektive B1, vilket motsvarar 16 
och 58 GWh producerad solel per år. Detta ut-
gör ungefär 0.6 % av potentialen för hela Skåne 
län. Som referens var kommunens elanvändning 
252 GWh under 2013. 

Tabell A19: Totalt antal hus, tillgänglig takyta samt identifierad takyta för solelproduktion i 
scenario A respektive B fördelat på hustyp. 

Scenario A 
 

Scenario B 

Byggnadstyp 
Antal 
hus 

Tot. takyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Småhus 2152 0.3 0.3 0.0 0.3 0.1 
Flerbostadshus 131 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Lokaler 122 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Industrier 244 0.3 0.2 0.0 0.2 0.1 
Övriga byggnader 3393 0.4 0.3 0.1 0.3 0.2 
Totalt 6042 1.1 0.8 0.1 0.9 0.4 

Figur A19: Årlig elproduktion från solceller för scenario A respektive scenario B fördelat 
på byggnadstyp, samt den faktiska elanvändningen i kommunen 2013 (SCB, 2016b). 

1 Scenario A tar sikte mot perioden 2020 – 2030 och därför antas samma byggnadsbestånd som idag. Scenario B tar sikte
mot 2050 och därför antas 10 % större takyta än idag. För en mer utförlig definition av scenarierna, se huvudrapporten. 
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A20. Simrishamn 
I Simrishamns kommun har 1.0 och 1.7 km2 
identifierats lämpliga för installation av solcell-
ler i scenario A respektive B1, vilket motsvarar 
145 och 246 GWh producerad solel per år. Detta 
utgör ungefär 3.9 % av potentialen för hela 
Skåne län. Som referens var kommunens elan-
vändning 235 GWh under 2013. 

Tabell A20: Totalt antal hus, tillgänglig takyta samt identifierad takyta för solelproduktion i 
scenario A respektive B fördelat på hustyp. 

Scenario A 
 

Scenario B 

Byggnadstyp 
Antal 
hus 

Tot. takyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Småhus 10734 1.5 1.2 0.3 1.3 0.5 
Flerbostadshus 523 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 
Lokaler 930 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 
Industrier 239 0.2 0.2 0.0 0.2 0.1 
Övriga byggnader 19087 2.1 1.7 0.5 1.8 0.9 
Totalt 31513 4.3 3.3 1.0 3.7 1.7 

Figur A20: Årlig elproduktion från solceller för scenario A respektive scenario B fördelat 
på byggnadstyp, samt den faktiska elanvändningen i kommunen 2013 (SCB, 2016b). 

1 Scenario A tar sikte mot perioden 2020 – 2030 och därför antas samma byggnadsbestånd som idag. Scenario B tar sikte
mot 2050 och därför antas 10 % större takyta än idag. För en mer utförlig definition av scenarierna, se huvudrapporten. 
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A21. Sjöbo 
I Sjöbo kommun har 0.7 och 1.6 km2 identifie-
rats lämpliga för installation av solceller i sce-
nario A respektive B1, vilket motsvarar 101 och 
226 GWh producerad solel per år. Detta utgör 
ungefär 3.1 % av potentialen för hela Skåne län. 
Som referens var kommunens elanvändning 
147 GWh under 2013. 

Tabell A21: Totalt antal hus, tillgänglig takyta samt identifierad takyta för solelproduktion i 
scenario A respektive B fördelat på hustyp. 

Scenario A 
 

Scenario B 

Byggnadstyp 
Antal 
hus 

Tot. takyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Småhus 8114 1.2 1.0 0.2 1.1 0.5 
Flerbostadshus 245 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 
Lokaler 376 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 
Industrier 205 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 
Övriga byggnader 12812 2.2 1.8 0.4 2.0 1.0 
Totalt 21752 3.9 3.0 0.7 3.3 1.6 

Figur A21: Årlig elproduktion från solceller för scenario A respektive scenario B fördelat 
på byggnadstyp, samt den faktiska elanvändningen i kommunen 2013 (SCB, 2016b). 

1 Scenario A tar sikte mot perioden 2020 – 2030 och därför antas samma byggnadsbestånd som idag. Scenario B tar sikte
mot 2050 och därför antas 10 % större takyta än idag. För en mer utförlig definition av scenarierna, se huvudrapporten. 
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A22. Skurup 
I Skurups kommun har 0.5 och 0.9 km2 identifi-
erats lämpliga för installation av solceller i sce-
nario A respektive B1, vilket motsvarar 71 och 
132 GWh producerad solel per år. Detta utgör 
ungefär 2.0 % av potentialen för hela Skåne län. 
Som referens var kommunens elanvändning 
124 GWh under 2013. 

Tabell A22: Totalt antal hus, tillgänglig takyta samt identifierad takyta för solelproduktion i 
scenario A respektive B fördelat på hustyp. 

Scenario A 
 

Scenario B 

Byggnadstyp 
Antal 
hus 

Tot. takyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Småhus 4928 0.8 0.6 0.2 0.7 0.3 
Flerbostadshus 416 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 
Lokaler 255 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 
Industrier 129 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 
Övriga byggnader 9351 1.1 0.9 0.2 0.9 0.5 
Totalt 15079 2.2 1.7 0.5 1.9 0.9 

Figur A22: Årlig elproduktion från solceller för scenario A respektive scenario B fördelat 
på byggnadstyp, samt den faktiska elanvändningen i kommunen 2013 (SCB, 2016b). 

1 Scenario A tar sikte mot perioden 2020 – 2030 och därför antas samma byggnadsbestånd som idag. Scenario B tar sikte
mot 2050 och därför antas 10 % större takyta än idag. För en mer utförlig definition av scenarierna, se huvudrapporten. 
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A23. Staffanstorp 
I Staffanstorps kommun har 0.4 och 0.9 km2 
identifierats lämpliga för installation av solcell-
ler i scenario A respektive B1, vilket motsvarar 
52 och 129 GWh producerad solel per år. Detta 
utgör ungefär 1.7 % av potentialen för hela 
Skåne län. Som referens var kommunens elan-
vändning 173 GWh under 2013. 

Tabell A23: Totalt antal hus, tillgänglig takyta samt identifierad takyta för solelproduktion i 
scenario A respektive B fördelat på hustyp 

Scenario A 
 

Scenario B 

Byggnadstyp 
Antal 
hus 

Tot. takyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Småhus 6205 1.0 0.8 0.2 0.9 0.4 
Flerbostadshus 357 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 
Lokaler 235 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 
Industrier 151 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 
Övriga byggnader 8696 0.8 0.6 0.1 0.7 0.4 
Totalt 15644 2.3 1.8 0.4 2.0 0.9 

Figur A23: Årlig elproduktion från solceller för scenario A respektive scenario B fördelat 
på byggnadstyp, samt den faktiska elanvändningen i kommunen 2013 (SCB, 2016b). 

1 Scenario A tar sikte mot perioden 2020 – 2030 och därför antas samma byggnadsbestånd som idag. Scenario B tar sikte
mot 2050 och därför antas 10 % större takyta än idag. För en mer utförlig definition av scenarierna, se huvudrapporten. 
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A24. Svalöv 
I Svalövs kommun har 0.4 och 1.0 km2 identifie-
rats lämpliga för installation av solceller i sce-
nario A respektive B1, vilket motsvarar 52 och 
142 GWh producerad solel per år. Detta utgör 
ungefär 1.8 % av potentialen för hela Skåne län. 
Som referens var kommunens elanvändning 
114 GWh under 2013. 

Tabell A24: Totalt antal hus, tillgänglig takyta samt identifierad takyta för solelproduktion i 
scenario A respektive B fördelat på hustyp. 

Scenario A 
 

Scenario B 

Byggnadstyp 
Antal 
hus 

Tot. takyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Småhus 4697 0.7 0.6 0.1 0.6 0.3 
Flerbostadshus 253 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 
Lokaler 388 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 
Industrier 115 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 
Övriga byggnader 8935 1.4 1.1 0.2 1.2 0.6 
Totalt 14388 2.5 1.9 0.4 2.1 1.0 

Figur A24: Årlig elproduktion från solceller för scenario A respektive scenario B fördelat 
på byggnadstyp, samt den faktiska elanvändningen i kommunen 2013 (SCB, 2016b). 

1 Scenario A tar sikte mot perioden 2020 – 2030 och därför antas samma byggnadsbestånd som idag. Scenario B tar sikte
mot 2050 och därför antas 10 % större takyta än idag. För en mer utförlig definition av scenarierna, se huvudrapporten. 
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A25. Svedala 
I Svedala kommun har 0.4 och 0.9 km2 identifie-
rats lämpliga för installation av solceller i sce-
nario A respektive B1, vilket motsvarar 66 och 
130 GWh producerad solel per år. Detta utgör 
ungefär 1.9 % av potentialen för hela Skåne län. 
Som referens var kommunens elanvändning 
167 GWh under 2013. 

Tabell A25: Totalt antal hus, tillgänglig takyta samt identifierad takyta för solelproduktion 
i scenario A respektive B fördelat på hustyp.  

Scenario A Scenario B 

Byggnadstyp 
Antal 
hus 

Tot. takyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Småhus 6006 0.9 0.7 0.2 0.8 0.4 
Flerbostadshus 308 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 
Lokaler 249 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 
Industrier 126 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 
Övriga byggnader 10040 0.9 0.7 0.2 0.8 0.4 
Totalt 16729 2.3 1.7 0.4 1.9 0.9 

Figur A25: Årlig elproduktion från solceller för scenario A respektive scenario B fördelat 
på byggnadstyp, samt den faktiska elanvändningen i kommunen 2013 (SCB, 2016b). 

1 Scenario A tar sikte mot perioden 2020 – 2030 och därför antas samma byggnadsbestånd som idag. Scenario B tar sikte
mot 2050 och därför antas 10 % större takyta än idag. För en mer utförlig definition av scenarierna, se huvudrapporten. 
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A26. Tomelilla 
I Tomelilla kommun har 0.7 och 1.3 km2 identi-
fierats lämpliga för installation av solceller i 
scenario A respektive B1, vilket motsvarar 101 
och 193 GWh producerad solel per år. Detta ut-
gör ungefär 2.9 % av potentialen för hela Skåne 
län. Som referens var kommunens elanvändning 
123 GWh under 2013. 

Tabell A26: Totalt antal hus, tillgänglig takyta samt identifierad takyta för solelproduktion i 
scenario A respektive B fördelat på hustyp. 

Scenario A 
 

Scenario B 

Byggnadstyp 
Antal 
hus 

Tot. takyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Småhus 5607 0.9 0.7 0.2 0.8 0.3 
Flerbostadshus 328 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 
Lokaler 383 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 
Industrier 163 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 
Övriga byggnader 11116 1.9 1.5 0.4 1.7 0.8 
Totalt 17597 3.2 2.5 0.7 2.8 1.3 

Figur A26: Årlig elproduktion från solceller för scenario A respektive scenario B fördelat 
på byggnadstyp, samt den faktiska elanvändningen i kommunen 2013 (SCB, 2016b). 

1 Scenario A tar sikte mot perioden 2020 – 2030 och därför antas samma byggnadsbestånd som idag. Scenario B tar sikte
mot 2050 och därför antas 10 % större takyta än idag. För en mer utförlig definition av scenarierna, se huvudrapporten. 
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A27. Trelleborg 
I Trelleborgs kommun har 1.0 och 2.1 km2 iden-
tifierats lämpliga för installation av solceller i 
scenario A respektive B1, vilket motsvarar 148 
och 300 GWh producerad solel per år. Detta ut-
gör ungefär 4.3 % av potentialen för hela Skåne 
län. Som referens var kommunens elanvändning 
382 GWh under 2013. 

Tabell A27: Totalt antal hus, tillgänglig takyta samt identifierad takyta för solelproduktion i 
scenario A respektive B fördelat på hustyp. 

Scenario A 
 

Scenario B 

Byggnadstyp 
Antal 
hus 

Tot. takyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Småhus 12825 1.8 1.4 0.4 1.6 0.7 
Flerbostadshus 831 0.4 0.2 0.1 0.3 0.1 
Lokaler 583 0.5 0.3 0.1 0.3 0.1 
Industrier 395 0.6 0.4 0.0 0.4 0.2 
Övriga byggnader 20991 2.1 1.7 0.5 1.9 0.9 
Totalt 35625 5.3 4.0 1.0 4.4 2.1 

Figur A27: Årlig elproduktion från solceller för scenario A respektive scenario B fördelat 
på byggnadstyp, samt den faktiska elanvändningen i kommunen 2013 (SCB, 2016b). 

1 Scenario A tar sikte mot perioden 2020 – 2030 och därför antas samma byggnadsbestånd som idag. Scenario B tar sikte
mot 2050 och därför antas 10 % större takyta än idag. För en mer utförlig definition av scenarierna, se huvudrapporten. 
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A28. Vellinge 
I Vellinge kommun har 0.8 och 1.6 km2 identifi-
erats lämpliga för installation av solceller i sce-
nario A respektive B1, vilket motsvarar 127 och 
229 GWh producerad solel per år. Detta utgör 
ungefär 3.5 % av potentialen för hela Skåne län. 
Som referens var kommunens elanvändning 
299 GWh under 2013. 

Tabell A28: Totalt antal hus, tillgänglig takyta samt identifierad takyta för solelproduktion i 
scenario A respektive B fördelat på hustyp. 

Scenario A 
 

Scenario B 

Byggnadstyp 
Antal 
hus 

Tot. takyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Småhus 13738 2.3 1.8 0.4 2.0 0.8 
Flerbostadshus 327 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 
Lokaler 541 0.3 0.2 0.0 0.2 0.1 
Industrier 130 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 
Övriga byggnader 32342 1.4 1.1 0.3 1.3 0.6 
Totalt 47078 4.2 3.3 0.8 3.6 1.6 

Figur A28: Årlig elproduktion från solceller för scenario A respektive scenario B fördelat 
på byggnadstyp, samt den faktiska elanvändningen i kommunen 2013 (SCB, 2016b). 

1 Scenario A tar sikte mot perioden 2020 – 2030 och därför antas samma byggnadsbestånd som idag. Scenario B tar sikte
mot 2050 och därför antas 10 % större takyta än idag. För en mer utförlig definition av scenarierna, se huvudrapporten. 
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A29. Ystad 
I Ystads kommun har 0.8 och 1.5 km2 identifie-
rats lämpliga för installation av solceller i sce-
nario A respektive B1, vilket motsvarar 118 och 
226 GWh producerad solel per år. Detta utgör 
ungefär 3.4 % av potentialen för hela Skåne län. 
Som referens var kommunens elanvändning 
265 GWh under 2013. 

Tabell A33: Totalt antal hus, tillgänglig takyta samt identifierad takyta för solelproduktion i 
scenario A respektive B fördelat på hustyp. 

Scenario A 
 

Scenario B 

Byggnadstyp 
Antal 
hus 

Tot. takyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Småhus 9247 1.3 1.1 0.3 1.2 0.5 
Flerbostadshus 725 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 
Lokaler 602 0.4 0.3 0.1 0.3 0.1 
Industrier 313 0.3 0.2 0.0 0.2 0.1 
Övriga byggnader 10039 1.6 1.3 0.4 1.4 0.7 
Totalt 20926 4.0 3.0 0.8 3.3 1.5 

Figur A29: Årlig elproduktion från solceller för scenario A respektive scenario B fördelat 
på byggnadstyp, samt den faktiska elanvändningen i kommunen 2013 (SCB, 2016b). 

1 Scenario A tar sikte mot perioden 2020 – 2030 och därför antas samma byggnadsbestånd som idag. Scenario B tar sikte
mot 2050 och därför antas 10 % större takyta än idag. För en mer utförlig definition av scenarierna, se huvudrapporten. 

0
20
40
60
80

100
120
140

G
W

h/
år

 

Solelproduktion 
Scenario A

Scenario B

El 2013



A30. Åstorp 
I Åstorps kommun har 0.3 och 0.7 km2 identifie-
rats lämpliga för installation av solceller i sce-
nario A respektive B1, vilket motsvarar 39 och 
104 GWh producerad solel per år. Detta utgör 
ungefär 1.3 % av potentialen för hela Skåne län. 
Som referens var kommunens elanvändning 
158 GWh under 2013. 

Tabell A30: Totalt antal hus, tillgänglig takyta samt identifierad takyta för solelproduktion i sce-
nario A respektive B fördelat på hustyp. 

Scenario A 
 

Scenario B 

Byggnadstyp 
Antal 
hus 

Tot. takyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Småhus 3269 0.5 0.4 0.1 0.4 0.2 
Flerbostadshus 177 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 
Lokaler 183 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 
Industrier 210 0.4 0.3 0.0 0.3 0.1 
Övriga byggnader 6052 0.7 0.6 0.1 0.6 0.3 
Totalt 9891 1.9 1.4 0.3 1.6 0.7 

Figur A30: Årlig elproduktion från solceller för scenario A respektive scenario B fördelat 
på byggnadstyp, samt den faktiska elanvändningen i kommunen 2013 (SCB, 2016b). 

1 Scenario A tar sikte mot perioden 2020 – 2030 och därför antas samma byggnadsbestånd som idag. Scenario B tar sikte
mot 2050 och därför antas 10 % större takyta än idag. För en mer utförlig definition av scenarierna, se huvudrapporten. 
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A31. Ängelholm 
I Ängelholms kommun har 0.7 och 2.3 km2 iden-
tifierats lämpliga för installation av solceller i 
scenario A respektive B1, vilket motsvarar 104 
och 321 GWh producerad solel per år. Detta ut-
gör ungefär 3.8 % av potentialen för hela Skåne 
län. Som referens var kommunens elanvändning 
309 GWh under 2013. 

Tabell A31: Totalt antal hus, tillgänglig takyta samt identifierad takyta för solelproduktion i sce-
nario A respektive B fördelat på hustyp. 

Scenario A 
 

Scenario B 

Byggnadstyp 
Antal 
hus 

Tot. takyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Småhus 11973 1.7 1.4 0.2 1.5 0.7 
Flerbostadshus 1045 0.4 0.3 0.0 0.3 0.1 
Lokaler 1206 0.7 0.4 0.1 0.5 0.2 
Industrier 290 0.5 0.3 0.0 0.4 0.1 
Övriga byggnader 25260 2.4 1.9 0.3 2.1 1.1 
Totalt 39774 5.7 4.3 0.7 4.8 2.3 

Figur A31: Årlig elproduktion från solceller för scenario A respektive scenario B 
fördelat på byggnadstyp, samt den faktiska elanvändningen i kommunen 2013 (SCB, 

2016b). 

1 Scenario A tar sikte mot perioden 2020 – 2030 och därför antas samma byggnadsbestånd som idag. Scenario B tar sikte
mot 2050 och därför antas 10 % större takyta än idag. För en mer utförlig definition av scenarierna, se huvudrapporten. 
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A32. Örkelljunga 
I Örkelljunga kommun har 0.2 och 0.7 km2 iden-
tifierats lämpliga för installation av solceller i 
scenario A respektive B1, vilket motsvarar 30 
och 101 GWh producerad solel per år. Detta ut-
gör ungefär 1.1 % av potentialen för hela Skåne 
län. Som referens var kommunens elanvändning 
93 GWh under 2013. 

Tabell A32: Totalt antal hus, tillgänglig takyta samt identifierad takyta för solelproduktion i 
scenario A respektive B fördelat på hustyp. 

Scenario A 
 

Scenario B 

Byggnadstyp 
Antal 
hus 

Tot. takyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Småhus 4671 0.7 0.5 0.1 0.6 0.2 
Flerbostadshus 160 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Lokaler 276 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 
Industrier 187 0.3 0.2 0.0 0.2 0.1 
Övriga byggnader 6876 0.8 0.6 0.1 0.7 0.3 
Totalt 12170 1.9 1.4 0.2 1.6 0.7 

Figur A32: Årlig elproduktion från solceller för scenario A respektive scenario B fördelat 
på byggnadstyp, samt den faktiska elanvändningen i kommunen 2013 (SCB, 2016b). 

1 Scenario A tar sikte mot perioden 2020 – 2030 och därför antas samma byggnadsbestånd som idag. Scenario B tar sikte
mot 2050 och därför antas 10 % större takyta än idag. För en mer utförlig definition av scenarierna, se huvudrapporten. 
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A33. Östra Göinge 
I Östra Göinge kommun har 0.3 och 1.0 km2 
identifierats lämpliga för installation av solcell-
ler i scenario A respektive B1, vilket motsvarar 
48 och 135 GWh producerad solel per år. Detta 
utgör ungefär 1.7 % av potentialen för hela 
Skåne län. Som referens var kommunens elan-
vändning 118 GWh under 2011. 

Tabell A33: Totalt antal hus, tillgänglig takyta samt identifierad takyta för solelproduktion i 
scenario A respektive B fördelat på hustyp. 

Scenario A 
 

Scenario B 

Byggnadstyp 
Antal 
hus 

Tot. takyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Tillgänglig 
takyta [km2] 

Solcellsyta 
[km2] 

Småhus 5376 0.8 0.6 0.1 0.7 0.3 
Flerbostadshus 263 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 
Lokaler 485 0.2 0.1 0.0 0.1 0.1 
Industrier 256 0.3 0.2 0.0 0.2 0.1 
Övriga byggnader 10460 1.1 0.9 0.2 1.0 0.5 
Totalt 16840 2.5 1.9 0.3 2.1 1.0 

Figur A33: Årlig elproduktion från solceller för scenario A respektive scenario B fördelat 
på byggnadstyp, samt den faktiska elanvändningen i kommunen 2011 (SCB, 2016b). 

1 Scenario A tar sikte mot perioden 2020 – 2030 och därför antas samma byggnadsbestånd som idag. Scenario B tar sikte
mot 2050 och därför antas 10 % större takyta än idag. För en mer utförlig definition av scenarierna, se huvudrapporten. 
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Den här studien är genomförd på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne 
inom ramen för EU projektet Sol i Syd med syfte att bedöma 
potentialen för solenergi på takytor inom länet både i närtid och 
med en längre tidshorisont.  

Resultaten visar att det finns ungefär 105 km2 tillgänglig takyta för 
solenergi. Den realiserbara potentialen bedöms vara 3,1 TWh i 
scenario A samt 7,5 TWh i scenario B. Detta kan jämföras med 
elkonsumtionen i Skåne län som uppgick till 12,1 TWh år 2014. 
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