
Energirevolutionen 

har börjat!
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Installation och driftsättning

SOLENERGI



Projektets gång - Projektering
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Projektets gång - Bidrag
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Projektering Bidrag Installation ServiceFöranmälan Slutanmälan

Kunden ansöker själv hos Länsstyrelsen senast 6 månader efter 

att projektet har påbörjats

Företag/kommuner ansöker innan

Går att utnyttja ROT avdrag tills ansökan är klar



Vad säger våra politiker om solceller?

Investeringsstöd

30% företag, 30% privat

900 milj/år t.o.m 2020 

Skatteavdrag

60 öre/kWh vid 

mikroproduktion 

Max 30 000 kWh/år 

Gäller även BRF 'er
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Vad är mikroproduktion?

Mikroproduktion innebär att du installerar en 

elproduktionsanläggning som har högst 63 A mätarsäkring 

och med 43,5 kW som högsta installerade effekt, samt att 

du producerar mindre än du konsumerar under ett 

kalenderår. Vissa avsteg från 63A kan förekomma.



Vad gäller egentligen?

En huvudregel när det gäller alla typer av inkoppling och förläggning av 

kablar till solcellsanläggningar (gäller även snabbkontaktsdon), är att 

regelverket utgår från att det är ett elinstallationsarbete. 

Elinstallationsarbetet omfattar i stort sett allt, bortsett från vissa montagearbeten 
när det gäller själva fastsättningen av solpanelerna. 

Från och med den 1 juli i år är det elinstallationsföretaget som ansvarar för 

att elinstallationsarbetet blir rätt utfört. 

Företaget ska då ha ett egenkontrollprogram och en auktoriserad elinstallatör 
(behörig) för regelefterlevnad knuten till elinstallationsföretaget. 

Om företaget också utför elinstallationsarbete på någon annans 

elanläggning, ska företaget vara registrerat i Elsäkerhetsverkets 

företagsregister.

Källa: Elsäkerhetsverket
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Projektets gång - installation
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När föranmälan och bygglov är godkänt kan installationen 

påbörjas

Ingen gemensam strategi gällande bygglov mellan kommuner.

Utredning pågår gällande slopning av bygglov när man följer 

takets lutning.

Projektering Bidrag Installation ServiceFöranmälan Slutanmälan



Projektets gång - installation

Montage
-

material

Växel-
riktare

Anlägg-
ning

Paneler

P. 9

http://www.rexelrenewableenergy.co.uk/Lock-solar-rack-in-a-box
http://www.rexelrenewableenergy.co.uk/Lock-solar-rack-in-a-box


Projektets gång – installation - montage
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På tak 

Tegel

Sinuskorrugerad plåt

Trapetskorrugerad plåt

Falsad plåt

Papp

Platt tak

Integrerat montage 

Markmontage

Fasadmontage

Ballastsystem


