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Solcellspaneler ett lovande inslag i en fossilfri framtid, men 
återvinningen är avgörande för deras låga miljöpåverkan  

Vi ser dem allt oftare pryda taken på både villor och köpcenter, på fastigheter och industrier. 

De ställs till och med upp på marken i långa rader. Det handlar om solcellspaneler. Dagens 

snabbast växande form av förnybar energi. Den installerade effekten i Sverige har ökat med 

nästan 5000% på tio år och solcellerna spelar en viktig roll i omställningen till ett förnybart 

samhälle. Fokus har sedan tekniken slog igenom på riktigt legat på teknikutveckling, förbättring 

av verkningsgrad och prestanda och expansion av branschen. Frågor om vad som händer med 

solcellspaneler när de slutar att fungera och ska plockas ner har inte varit i fokus, och står 

fortfarande utan svar.  

 

I den här studien undersöktes hur stora mängder av solpaneler i Sverige som kommer att behöva 

plockas ner under de kommande 10–15 åren baserat på vad som installerats sedan 2009. Aktörer 

i solcells- och återvinningsbranschen och berörda myndigheter som har med solpaneler och 

avfallslagstiftning att göra intervjuades. Intervjuerna användes till att ta reda på hur hanteringen 

av solpaneler som når avfallsledet idag ser ut, och hur de intervjuade ser på frågan om 

avfallsskedet och möjligheterna att återvinna solceller.  

 

Enligt den lagstiftade avfallshierarkin ska all avfallshantering sträva mot materialåtervinning, 

återanvändning och helst av allt undvika att avfall uppstår från första början. Det är en del av 

arbetet mot en cirkulär ekonomi, att bevara material i sina kretslopp längre. På så sätt undviks 

behovet att utvinna nytt material och belastningen på miljö och klimat minskar. När det kommer 

till solceller innehåller de metaller. Beroende på solpanelstyp varierar innehållet, men för 

kiselsolceller, som utgör ungefär 97% av alla solcellspaneler installerade i Sverige, består de 

bland annat av aluminium, kisel, koppar och silver. Om de återvinns, och ersätter nyutvunna 

metaller i tillverkning, kan stora energibesparingar göras.  

 

Den här studien visar att volymerna installerade och således förväntade uttjänta mängder 

solcellspaneler i Sverige är för små för att motivera en investering i en specialiserad anläggning 

för återvinning av solcellspaneler. Då volymerna är för små för ekonomisk lönsamhet, kommer 

förmodligen frivilliga initiativ för ett effektivare system att utebli och man kan anta att det 

kommer krävas styrning för att etablera ett sådant.  

 

Två tydliga hinder som måste redas ut för att ett system ska kunna utvecklas är för det första 

bristen på heltäckande register. Det måste finnas register som samlar in uppgifter som gör att 

det går att ta fram pålitliga prognoser om mängder och materialinnehåll. För det andra, och 

kanske än viktigare, är att alla aktörer bör ha samma utgångspunkt i frågan om hur de här 

panelerna faktiskt behandlas idag. Det råder delade meningar där myndigheterna å ena sidan 

menar att solpanelerna hanteras enligt en standard som kräver separat lagring tills volymerna 

uppnår tillräcklig storlek för separat behandling. Återvinnarna å andra sidan förklarar att de 

behandlas tillsammans med annat elavfall. Båda dessa hinder behöver övervinnas för att hjälpa 

beslutsfattare att bedöma hur man bäst ska gå vidare.  

 

Intresset för frågan om avfallshantering och återvinning av solpaneler hos de intervjuade var 

stort. I och med att de installerade solpanelerna i Sverige blir allt äldre och närmar sig skedet 

då det kan komma att bli aktuellt att plocka ner dem för återvinning blir frågan kring detta mer 

och mer aktuell. Det är dags att ge svar på frågor om vad som händer med solcellspaneler när 

de slutar att fungera. 

 


