
Underlag för offertförfrågan av nätanslutet solcellssystem  
Ju bättre underlag leverantörerna får desto högre kvalité på offerterna kan kunden förvänta sig. Det 

är också viktigt att ge samma data till alla leverantörer så att offerterna blir jämförbara med 

varandra.  

El (Information om punkt 1-4 hittar du hos din nätägare, ex. Mina sidor, elräkning eller ring för 

uppgifter) 

1. Din elanvändning per år (kWh) 

…………………………………………………………………………. 

2. Din elanvändning under juni månad/förbrukningsprofil (kWh) 

……………………………………………………………………….. 

3. Din storlek på huvudsäkring (A) 

…………………………………………………………………….. 

4. Nätägare 

……………………………………………………………………. 

5. Kan växelriktare, brytare etc placeras inomhus 

……………………………………………………………………. 

6. Ungefärligt avstånd till elcentral där solcellssystemet kan kopplas in (m) 

…………………………………………………………. 

Fastighet 

7. Din takyta (m2) L*B (mät noggrant) 

………………………………………………………… 

Ta gärna bilder över taket som kan bifogas en offertförfrågan 

8. Lutning på ditt tak (grader i förhållande till horisontalplan)  

…………………………………………………………. 

9. I vilket väderstreck ligger taket för tänkt installation (S, SV, SÖ osv, alt grader) (N=0, S = 180) 

………………………………………………… 

10. Typ av hus (ex. Villa) 

……………………………………………….. 

11. Byggnadsår 

………………………………………….. 

12. Höjd till taknock (högsta punkt) 

……………………………………………… 



13. Takmaterial (Plåt, tegel, betong) 

…………………………………………….. 

14. Konstruktion under takmaterial 

……………………………………………. 

15. Finns hindrande föremål på den tänkta ytan (skorsten, stegar, takgenomföringar etc…) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

16. Skuggas den tänkta ytan någon gång under dagen av vad (träd, skorstenar, flaggstänger, 

byggnader, lyktstolpar etc.) (Finns det möjlighet att påverka skuggförhållanden?) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

17. Ungefär ålder och skick på taket? (Behöver taket renoveras inom en snar framtid?) 

………………………………………………………………………………………………….. 

18. Typ av tak? (se bilder nedan) 

……………………………………………………………………. 

 

Regelverk mm… (punkt 19 kontakta bygglov, länk för info om detaljplaner: 

http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/oversiktsplanochdetaljplaner/detaljplaneroch

omradesbestammelser/detaljplanergallandeochpagaende.4.f6c0f2410ee6321377800026647.html ) 

19. Behövs bygglov för installationen eller finns bygglov redan 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Övrigt  

20. Önskas en del av arbetet att genomföras på egen hand, om JA, vad? 

………………………………………………………….. 

21. Drift ex önskas något serviceavtal? 

……………………………………………………………. 

22. Finns det spärrområden på tak eller tomt som kan vara hinder för installation? 

……………………………………………………………. 

23. Fråga att ställa: Hur ser garantitider ut för produkt, installation, hela entreprenaden? 

……………………………………………………………. 

http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/oversiktsplanochdetaljplaner/detaljplanerochomradesbestammelser/detaljplanergallandeochpagaende.4.f6c0f2410ee6321377800026647.html
http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/oversiktsplanochdetaljplaner/detaljplanerochomradesbestammelser/detaljplanergallandeochpagaende.4.f6c0f2410ee6321377800026647.html


Leverantörer: 

Solcellsleverantörer mest aktuella listan i Sverige: 

http://bengtsvillablogg.info/leverantorer/  

 

 

Nästa steg när offert inhämtas ansöka om investeringsstöd: 

1. Söka investeringsbidrag, Du finner ansökningsblankett här: 

http://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/solenergi/stod-till-

solceller/ansokan-om-solcellsstod.pdf  

 

2. Hur söka bidrag? 

https://www.greenmatch.se/blogg/2015/04/solceller-saa-ansoeker-du-om-bidrag  
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