
Dra nytta av 
naturens egen 
energikälla!
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 anlägg-
ningens storlek och läge. Dessutom spelar faktorer som takets 

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.

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 f inns både investeringsstöd och ROT-avdrag för solel.  
Investeringsstödet är 20% av investeringskostnaden och söks 
hos Länsstyrelsen. Fortums Solteam hjälper dig gärna med hur du 
ska fylla i blanketten. 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. 



Dra nytta av naturens
egen energikälla!
Solen är en miljövänlig och oändlig energikälla och när du producerar 
din egen el med solpaneler släpper du inte ut någon koldioxid 
över huvud taget. Du kommer också bli mindre påverkad av om 
elpriset går upp och ner och du kommer dessutom sänka hemmets 
driftskostnader eftersom ditt behov av inköpt el blir mindre. Med 
solpaneler på ditt tak får du miljövänlig el hemma under många år 
framöver. 

Hemlagad solenergi 
När solen skiner på dina solpanelen 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 el som panelen producerar utnyttjas. 
Om du producerar mer el än vad du gör av med, köper vi överskottet 
av dig som sedan går ut på elnätet. 

En solelanläggning producerar enbart el vid de tillfällen då sol- 
instrålningen kan belysa panelens yta. Den huvudsakliga produktionen 
är mars till oktober. Men en solig dag på vintern produceras också 
elektricitet om inte panelerna är täckta av snö.

Enkelt och 
bekymmersfritt

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

Lösningar efter 
dina behov

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.

Vi är dina 
energiexperter

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!

FORTUM SOM SOLPANELSLEVERANTÖR - VÅRT LÖFTE TILL 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.

Solpaneler kan installeras på nästan alla tak, bara de är tillräckligt 
stora. Du får bäst effekt om takets lutning är ca 40 grader och i riktning 
mot syd, sydväst eller sydost. Ditt hus behöver ha en säkring om 
minst 16A och det behöver finnas plats för att installera en  
extra mätare i din elcentral. 

Det finns både investeringsstöd och ROT-avdrag för solel. Invest-
eringsstödet är 20% av investeringskostnaden och söks hos  
Länsstyrelsen, www. lansstyrelsen.se. Fortums Solteam hjälper 
dig gärna med hur du ska fylla i blanketten. 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. I offerten visar vi både pris med och 
utan ROT. Observera att ROT och investeringsstöd inte kan kom-
bineras. Vissa kommuner kräver bygglov för att installera sol- 
paneler. Kontrollera vad som gäller i din kommun.

Fortums solcellspaket  
- det här ingår 
I vår smarta lösning ingår allt från material till installation. Vårt 
Solteam hjälper dig att komma fram till vilken storlek på anläggn-
ing som passar dig och ditt tak. I paketet ingår:

• Solcellspaneler - polykristallina, 270kW 

• Växelriktare 

• Optimerare - Solar Edge*

• Installationsmaterial som t. ex. kablar och anslutningskontakter 

• Montagesystem anpassat för ditt tak 

• Installation av material 

• Driftsättning av solcellssystemet

Vi lämnar följande garantier:

• Solcellspanel - 80% effektgaranti  

under 25 år 

• Optimerare - 25 års garanti 

• Växelriktare - 12 års garanti
* Solar Edge låter varje solpanel fungera individuellt, vilket innebär att övriga paneler 

kan producera maximalt med el, även om en panel skuggas. Detta gör också̊ att vi kan se 

exakt hur mycket el varje solpanel producerar.

Vi hjälper dig hela vägen 
Tycker du att det låter intressant? Gör en intresseanmälan på 
fortum.se/sol så kommer någon från vårt solteam ringa upp dig 
och diskutera mer om dina förutsättningar för att producera solel. 
Du förbinder dig inte till något genom att anmäla intresse. Själva 
installationen tar ca 1-3 dagar att utföra. 


