
Bli vän med solen

Välkommen till solelsworkshop



18.30- 18.45   Hej! Energirådgivningen Umeå, Marcel Berkelder

18.45- 19.00   Vad driver oss?

19.00- 19.30   Teknik, montering och förutsättningar

19.30- 20.00   Workshop – underlag för anbudsmall

20.00- 20.10   Frågor om uppföljning

Program för kvällen



Energi och Klimatrådgivningen – Insatsprojekt BRF

Umea.se/solel

Seminarier

Inspiration
Workshop 1

Vad behövs för att 
rigga sitt BRF projekt?

- Förutsättningar

- Anbudsmall

- Projektägande, stöd

- Ekonomi, teknik, eco

Workshop 2

Offertgranskning

- Brand, el, bygg

- Försäkring, garantier

- Annat?

REDO!



Vad driver oss?

Teknik Klimat och miljö

Självhushållning Ekonomi



Energiomsättning



Tillgångar och potential



Teknik och montering



Teknik och montering



Valet…



Solelproduktion kan beräknas

• PVGIS - Lättanvänt, gratis, webbaserat

• PVSYST - avancerat program

• Solkartor - kommunvis, alla har ej

…eller 900kWh/kW,år



Värde solel…idag…

Värde under livslängden…?



Egenanvändning är nyckelordet…



Lokala förutsättningar

• Bygglov
- Bygganmälan
- Tillsyn och viten
- Ring!

• Bidrag 
- Rotavdrag, 9% schablon
- Investeringsstöd 30%, LST
- Nya tilldelningar osäkra

• Beskattning
- Skatteavgift vid tull för solcellemoduler tas bort.
- Obs, utgör bara en del av en anläggningen, 0-10%.
- Hur reagerar leverantörer, påslag?

• Installatörer
- Nosel, Norrlands solenergi AB
- Solelexperten
- Svenska Sol
- Umeå Energi



Mer info…



Workshop - anbudsövning

Vad behöver man som BRF känna till för att kunna göra en bra 
anbudsförfrågan?



Entreprenadform Skall krav: 
företag/ent.pr.

Offertsvar Handlingar



Entreprenadform Skall krav: 
företag/ent.pr.

Offertsvar Handlingar

Totalentreprenad Säkerhet Redovisade 
ingångsvärden

Checklista 
solcellsanläggning

Generalentreprenad Referenser Produkter Ritningar

Delad entreprenad Certifiering/licenser Tjänster Bilder

F-skatt Garantier

Ordnad ekonomi Ritningar

Platsbesök Skugganalys

Svarsdatum Projektering

Hur definieras pris?

Ekonomisk kalkyl

ABT? 

Med/utan moms



Anbudsmall – entreprenader och riktlinjer

• ABT04 – Allmänna bestämmelser vid upphandling av general/delad entreprenad. Byggnation, anläggning, 
installation

• ABT06 – Allmänna bestämmelser för totalentreprenad

• ABK 09 – allmänna bestämmelser vid konsultuppdrag, vid upphandling av konsulttjänster, ex. vid 
projektledning för om- och tillbyggnad i BRF

• AF – Administrativa föreskrifter, används som komplement till anbudsförfrågan.
• AMA – Allmän material och arbetsbeskrivning, standardiserade vedertagna beskrivningar på tekniska 

lösningar på vanligt förekommande material och arbetsmoment



Anbudsmall – tidigare erfarenheter

• Planering
• Förberedelser
• Informera, informera, informera
• Förankring
• Avtal
• Undvik ÄTA





Nästa steg?

EKR vid styrelsemöte
Vidareutbildning, 
offertgranskning, annat?



Offertgranskning

- Vad innehåller en bra offert?
- Hur jämför vi olika offerter?



Energi och Klimatrådgivningen – Insatsprojekt Solel



Energi och Klimatrådgivningen – Vad vi gör?

…Fördjupad Rådgivning

?



• Opartisk information, kostnadsfritt

• Finnas med som stöd och rådgivare vid årsstämmor, 
styrelsemöten, träff med entreprenör etc.

• Offertgranskning

• Möjlighet att fördjupa sig i sitt projekt - BRF Kungsgården

• Rigga workshops och bjuda med relevant part: 
brand, el, bygg, konsumentrådgivning, föreläsare

• Anpassning efter ert behov 

Energi och Klimatrådgivningen – Fördjupad rådgivning



Intresserad och vill gå vidare!

Erik Eklund 
Eduardo Pettersson
Torgny Forss 
energi@umea.se
090-161685 eller 090-161676

mailto:energi@umea.se

