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SÅ HÄR SKAFFAR
DU SOLEL

TILL DITT HEM 

Produktion av solel är i första hand lönsamt när man använder 
elen för eget bruk – för uppvärmning eller tappvarmvatten, 

kylförvaring, belysning eller kanske laddning av elbilen.

LÄMPLIG PLACERING AV SOLPANELERNA 
är en plats som inte skuggas av träd eller andra 
hinder, och panelerna ska helst riktas mot 
söder.

RED UT DIN ELFÖRBRUKNING
per dag, vecka och månad. Hur mycket el 
förbrukar du och till vad? I ditt elbolags 
uppföljningstjänst ser du alla uppgifter om din 
egen elförbrukning.

VEM GÖR JOBBET?
Allra enklast är det att köpa ett nyckelfärdigt 
paket. Om du ska bygga eller renovera kan en 
sakkunnig montör installera ditt system som 
ett separat uppdrag.

KOLLA MED KOMMUNENS BYGGNADSTILLSYN 
om du behöver ett separat åtgärdstillstånd för 
dina solpaneler.

RESERVERA TILLRÄCKLIGT 
med tid för planering och installation. 
Leverans- och installationstiderna kan vara 
långa på våren och sommaren.

Ofta är det mest ekonomiskt att dimensionera 
systemet för cirka en femtedel av den totala 
elförbrukningen. För ett medelstort småhus utan 
elvärme räcker det då med solpaneler på cirka 
20 m2.

Solel för eget bruk

Saker att reda ut före köpbeslutet

Med tanke på lönsamheten är det viktigt 
att produktion och konsumtion sker så gott 
som samtidigt.

AUTOMATIK GER FÖRDELAR
ÅT DIG MED ELVÄRME
Med hjälp av automatik kan du smidigt styra uppvärmningen av huset 
och tappvarmvattnet till dagstimmarna utan att boendekomforten 
försämras. Se till att du också får en webb- eller mobiltjänst där du kan 
följa med din produktion av solel. Med hjälp av tjänsten kan du lättare 
flytta förbrukningen till en tidpunkt då panelerna producerar bra.



Solpaneler 
+ inverter

Installationsarbeten

Elarbeten och 
kabeldragning

Nödvändiga 
anmälningar 
till nätbolaget

Transport 
och montering

Kartläggning 
av objektet 
+ dimensionering

ETT NYCKELFÄRDIGT PAKET
ÄR EN TRYGG OCH ENKEL LÖSNING

ANLÄGGNINGENS ANDEL  ÄR DRYGT 50 % 
medan cirka en tredjedel av priset består av installations- och 

elarbeten. Därtill kommer dimensionering, planering, 
kontakter till nätbolaget, transporter.
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Solel enkelt och lätt i ett 
nyckelfärdigt paket

Ta kontakt med ett sakkunnigt företag som planerar, levererar och installerar 
anläggningen. www.aurinkosahkoakotiin.fi

Avtala med ditt elhandelsbolag om att de köper den solel som blir över efter 
din egen förbrukning. Du får inte mata el till distributionsnätet utan att ha 
en köpare för den. 
www.sahkonhinta.fi

Gör ett skriftligt avtal om entreprenaden där ni kommer överens om 
arbetsskeden, tidtabell och förseningsböter. Försäkra dig om att planerings-
ritningarna finns med i avtalet som bilaga.

När arbetet är färdigt ska du kräva att få adekvat handledning i hur 
anläggningen ska användas samt ett ibruktagningsprotokoll.

Ta kontakt med ditt nätbolag för att få instruktioner om hur din 
anläggning ska anslutas till distributionsnätet. 

Beställ planering, dimensionering och leverans från ett sakkunnigt 
företag. Med hjälp av ett 3-fas solelsystem kan du bättre utnyttja den el 
du producerar. Försäkra dig om att systemets delar har adekvata 
typgodkännanden och garantier. Om du beställer ditt solsystem från 
utlandet ska du vara beredd på att både skatter och eventuella 
tullavgifter kan tillkomma.

Gör ett avtal med ditt elhandelsbolag om att sälja din överskottsel till 
dem. www.sahkonhinta.fi

Planera och beställ installationsarbeten
Mekaniskt installationsarbete på taket: kontrollera takets bärighet 
och red ut vilken typ av fästen som är bäst för ditt takmaterial.

Kom ihåg att elarbeten bara får utföras av en behörig elmontör.

Be din montör ge adekvat handledning i hur anläggningen ska 
användas samt ett ibruktagningsprotokoll. Efter besiktning av 
anläggningen ger nätbolaget tillstånd att koppla den till distributions-
nätet. 

Anläggning och installation 
som separata anskaffningar

En långsiktig, ren investering

aurinko
sahkoa
kotiin.fi

DET BÄSTA LÄGET FÖR 
SOLPANELER ÄR ETT TAK SOM 
VETTER MOT SÖDER OCH HAR 
EN LUTNING PÅ 40 GRADER.
OM PANELERNA SKUGGAS AV 
TRÄD ELLER ANDRA BYGGNA-
DER PRODUCERAR DE SÄMRE.

Solel är enkelt. En anläggning som är rätt dimensionerad, 
planerad och installerad av en yrkesman producerar ren el till 
ditt hushåll på ett tryggt och lönsamt sätt.

Självproducerad el ökar din självförsörjning på energi och 
hjälper dig att skydda dig mot elprishöjningar.

Solpaneler har hög livslängd och kräver endast lite underhåll.

Solel har gott rykte och kan höja värdet på din fastighet t.ex. 
vid försäljning.

UTVINN BRA OCH 
REN ENERGI FRÅN 

DITT EGET TAK


