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Ekodesignkrav på solcellsmoduler 
och växelriktare



Omfattning moduler och växelriktare



Förslagets kravområden



Koldioxidavtryckkrav – modul 
Maxnivå föreslås för: multi- och monokristallina, CdTe

- Inget förslag på datum för införande

Steg 1

Steg 2

Tunnfilm (utom CdSe) - obligatoriskt informationskrav för koldioxidavtryck. 



Krav på 

koldioxidavtryck
Exempel baserad på olika energimix 

i tillverkningsfasen

Grön linje = 25 g CO2-ekv/kWh

Blå linje = 18 g Co2-ekv/kWh 

Enhet y-axel kg CO2-ekv/kWh

Alternativa möjligheter för koldioxidavtryck enligt EU-kommissionen

1. I ekodesign krav på ett högsta tillåtna värde för koldioxidavtrycket (presenterat).

2. I ekodesign enbart informationskrav för koldioxidavtryck

3. På energimärkningen för moduler koldioxidavtryck (*rättslig analys krävs).

4. Istället för koldioxidavtryck: kvantitativa krav på ekodesign för specifika relevanta 

parametrar som påverkar koldioxidavtrycket, t.ex. kiselhalten eller modulernas 

avkastning.



Energimärkningskrav på 
solcellsmoduler



Energieffektivitetsindex EEI_M

DC energy yield: Beräkningsmetod finns i

lagstiftningsförslaget. Specifik metod för dubbelsidiga moduler.



Energimärkning

Ska vi lägga till information om koldixidavtrycket också? 



Mer om ekodesignkrav på 
solcellsmoduler och växelriktare



Reparerbarhetskrav – moduler & växelriktare
Moduler

User and installer instructions shall be provided in the form of a user manual on a free access website of the 

manufacturer, importer or authorised representative, and shall include:

(e) information on how to access and replace the bypass diodes in the junction box;

(f) information on how to replace the whole junction box of the module;

(g) information on how to separate and recover the semiconductor from the frame, glass, encapsulants and backsheet;

(h) information on the feasibility of clean separation without breakage of the glass, contacts and internal layers during

the dismantling operations at the end of life shall be detailed.

Växelriktare

(1) availability of spare parts: 15 år

– manufacturers, importers: Inductor(s), Transformers, Power supply/ section boards, Control board, which includes the main
microprocessor(s).

– Power supply manufactures: Power semiconductors: Transistor(s), diode(s), Safe and protection components: fuses, relays,
varistors or other voltage supresor devices, X and Y capacitors. Capacitor(s) – electrolytic capacitors with short life time
(<10000 hours), Input/Output connectors, Power supply when not proprietary designed

(2) access to repair and maintenance information: 7 år

(3) maximum delivery time of spare parts: 5 working days

(4) disassembly requirements: Reparerbarhet (fästanordningar, verktyg, miljö, kompetens)

(5) Control board: Krav på utbytbarhet och reparerbarhet

Ska det vara krav att moduler ska finnas som reservdel? 



Återvinningsbarhet moduler
Informationskrav

Återvinning utreds nu av Riksrevisionen. Era tankar på hur den kan bli bättre?



Nästa steg

• Troligen samrådsforum under hösten om LCA: koldioxidavtryck 

• EU-kommissionen planerar öppet samråd under hösten 2022

Tidigare samråd på Have your say: 

• Ekodesign – eventuella nya regler om solcellers miljöpåverkan (europa.eu)

• Energimärkning – eventuella nya regler om solcellers miljöpåverkan (europa.eu)

• Troligen kommittéomröstning våren 2023

• Läs mer om Ekodesignprocessen (energimyndigheten.se)

• Följ processen i vårt nyhetsbrev och hemsida Solpaneler och växelriktareSolceller och 

växelriktare (energimyndigheten.se)

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12819-Ekodesign-eventuella-nya-regler-om-solcellers-miljopaverkan_sv
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12820-Energimarkning-eventuella-nya-regler-om-solcellers-miljopaverkan_sv
http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/lagar-och-krav/ekodesigndirektivet/ekodesignprocessen/
http://www.energimyndigheten.se/om-oss/press/prenumerera/prenumerera-pa-vara-nyhetsbrev/nyhetsbrev-ekodesign-och-energimarkning/
http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/jag-ar-saljare-eller-tillverkare-av-produkter/produktgrupper-a-o/produkter/solpaneler-och-vaxelriktare/


Kontakt

Peter Bennich: peter.bennich@energimyndigheten.se

Eva-Lotta Lindholm: eva-lotta.lindholm@energimyndigheten.se

Jonas Pettersson: jonas.pettersson@energimyndigheten.se
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