Dra nytta av
naturens egen
energikälla!

Du når alltid vårt duktiga Solteam
vardagar 8-17 på̊ telefon 08-671 70 70
med alla dina frågor. Både före, under
och efter installation. Du kan även mejla
oss på solcellspaket@fortum.com

Solen är en miljövänlig och oändlig energikälla. Med egna solpaneler
behöver du inte bry dig lika mycket om hur elpriset förändras. Du sänker
hemmets driftskostnader och kan se fram emot att få miljövänlig el
under många år framöver.

Receptet på solenergi
När solen skiner på dina solpaneler producerar solcellerna som
finns i panelerna likström. En växelriktare omvandlar därefter
likströmmen till växelström vilken kan användas i ditt hus. Genom
att ansluta anläggningens växelriktare till husets elcentral kan den
egenproducerade elen utnyttjas. Om du producerar mer el än vad
du gör av med, köper vi överskottet av dig.

Solpaneler passar de flesta
Hur mycket el du kan producera beror framför allt på anläggningens storlek och läge. Dessutom spelar faktorer som takets

lutning, riktningen mot solen samt eventuell skuggning också in.
Generellt brukar man säga att panelernas årsproduktion i Sverige
ligger på ca 150kWh per kvadratmeter.
Det finns både investeringsstöd och ROT-avdrag för solel.
Investeringsstödet är 30% av investeringskostnaden och söks
hos Länsstyrelsen. Om ditt hus är äldre än 5 år och du har pengar
kvar i din ROT-pott, så kan du få avdrag för 30% av arbetskostnaden.
Fortums Solteam hjälper dig gärna med hur du ska fylla i blanketten.

FORTUM SOM SOLPANELSLEVERANTÖR - VÅRT LÖFTE TILL DIG!

Enkelt och
bekymmersfritt

Lösningar efter
dina behov

Vi är dina
energiexperter

Våra solcellspaket är nyckelfärdiga
lösningar med solpaneler av högsta
kvalitét som installeras av professionella
installatörer. Vi är en leverantör du kan
lita på.

Välj något av våra färdiga solcellspaket
eller hitta en lösning som passar dig.
Om du i framtiden vill köpa fler paneler
så är det inga problem.

Med vårt engagemang och våra
investeringar i förnybar energi vill vi
skapa innovativa lösningar för en
bättre framtid. Vi vill och kan energi
bättre än någon annan!
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Hemlagad solenergi
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