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PRIS: 
1 900 kr om man har köpt solceller från EgenEl 
och/eller är kund hos ETC Elhandel. Annars 2 900 kr. 

FUNKTION:
Mäter och rapporterar bruttoproduktionen, alltså 
innan det som används i fastigheten dragits av. 
Det ingår även en online-tjänst där produktionen 
visas. Anläggningar som producerar elektricitet 
från förnyelsebar resurs (t ex sol och vind) kan få ut 
elcertifikat under de första 15 åren av driften. 

LÖNSAMHET:
En solcellsinstallation på 10 kW producerar  
ca 9 000 kWh per år. Det blir 9 stycken elcertifikat. 
Värdet på elcertifikat varierar men är ca 200 kr och 
kommer troligtvis ligga ungefär där. För mätning, 
rapportering och support tar vi en avgift på 20% av 
elcertifikatens årliga värde upp till 1 000 kr och 10% 
av elcertifikatens årliga värde över 1 000 kr. Ägaren 
till anläggningen på 10 kW kommer alltså få ut ca 
1 500 kr extra per år från sin sol-el jämfört med om 
man inte rapporterat in elcertifikat alls.

INSTALLATION:
Egen Els mätaren består av en MID-certifierad tre-
faselmätare samt en liten dator som loggar data och 
kommunicerar med omvärlden. Hela installationen 
får plats i en kapsling på 250x200x120 mm. Om 
det finns plats (10 DIN-moduler vilket motsvarar 
1 800 mm) i existerande elcentral kan mätare och 
dator monteras där. Anslutningen av starkström till 
elmätaren måste genomföras av behörig elektri-

ker. Internetuppkoppling genom en ethernetkabel 
(vanlig nätverkssladd) behövs för att rapportering 
av data ska fungera.

VIDAREUTVECKLING:
Datorn som ingår i paketet har mycket större 
kapacitet än att bara rapportera produktion. Det 
kommer senare gå att köpa till en sensor som 
trådlöst (ZigBee) mäter antalet blinkningar på den 
vanliga elmätaren och på så sätt få information 
om elkonsumtionen i samma visualiseringstjänst 
som produktionen. Förhoppningsvis kommer det i 
framtiden gå att ansluta små elmätare med inbygg-
da brytare. Då kan belysning och annan utrustning 
i hemmet styras via webbgränssnitt.
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