
Tips och råd 
Vid installation av solceller
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Från tanke till 
installation 

Vi gör ett hembesök och inhämtar förutsättningar för 
din solcellsinstallation.

Du får en offert
Vi skräddarsyr en offert utifrån dina förutsättningar.

Beställning sker
När vi fått accept på offerten lägger vi din beställning.

Tid för installation
Vår lokala samarbetspartner Caverion som är installatör 
tar kontakt med dig för att bestämma tid för montage 
och installation.

Solcellerna installeras på ditt tak
Solcellerna monteras och kopplas ihop med växelrikta-
ren. När installationen är klar skickar vi en färdiganmä-
lan till elnätsbolaget som ansvarar för mätarbytet.

Elmätaren byts
Mätarbytet utförs av ditt elnätsbolag och är nödvändigt 
för att du ska kunna få betalt för den el du säljer.

7 Driftsättning
Nu är anläggningen i drift och du producerar miljövän-
lig el av solens strålar. 



Solceller
Monteras uppe på fastighetens 
tak eller fasad. När solens strå-
lar träffar solceller uppstår elek-
trisk spänning mellan framsidan 
och baksidan av cellen. Genom 
att koppla en ledning mellan 
fram och baksida på cellen bild-
as ström i form av likström. 

Växelriktare
Systemets hjärta. Har som hu-
vudfunktion att omvandla den 

Så funkar det
likström som produceras av sol-
cellerna till växelström som du 
sen kan använda i fastigheten 
Växelriktaren kopplas till husets 
gruppcentral.

Elen
Används i första hand internt 
och överskottet kan du mata in 
i elnätet och sälja vidare till ditt 
elhandelsbolag.

Växelriktare Elcentral

Förbrukare 
230/400V

Elmätare

Elnät

Solceller



Optimerat system
Vi arbetar med ett optimerat sys-
tem. I ett system med optimerare 
tillåts panelerna prestera individu-
ellt. Detta ger många fördelar. Till 
exempel kommer inte hela syste-
met påverkas om anläggningen är 
delvis skuggad (av träd, grannhus, 
flaggstänger eller skorsten), snö-
täckt eller nedsmutsad. 

Ha full kontroll
Med ett optimerat system kan du 
också följa din produktion på pa-
nelnivå, detta ger också möjlighet 
till support och åtgärd på distans.

Friare design
Solpanelerna kan monteras i olika 
vinklar, riktningar och sektioner, 
men ändå kopplas till samma 
växelriktare. Det innebär att du 
kan placera solcellerna där de gör 
mest nytta, men också att du har 
möjlighet att bygga ut ditt system. 
Solceller går att installera på alla 
typer av tak förutom eternittak. 



1 kW installerad effekt 
= 

1050 kWh per år

1 kW = 5 m2

Hur mycket el 
ger solceller

Detta motsvarar tre paneler 
med en effekt på 340 W



Före

Efter  

1. Kontrollera med Region Gotland 
om bygglov krävs.

2. Se över din takkonstruktion.

3. Ditt kablage är ditt ansvar.

4. Kontrollera om du är berättigad 
till skatteavdrag för grön teknik.

1. Skriv avtal med ett elhandelsbolag för 
att få ersättning för elen som matas in 
på elnätet.

2. Är du momspliktig krävs momsregist-
rering via Skatteverket.

3. Ange ditt momsregistreringsnummer 
till elnätsbolaget.

4. Du som står på elabonnemanget kan 
få skattereduktion om 60 öre per inmat-
ad kWh (max 18 000 kr/år). Elnätsbolag 
skickar kontrolluppgifter till Skatteverket.

5. Ta reda på om din försäkring gäller.

6. Undersök då och då om din anlägg-
ning är i drift.

7. Använd i första hand el under dagtid. 

Att tänka på



Skatteavdrag
Ett rotavdrag för gröna investeringar, kallas 

skatteavdrag för grön teknik, vilket är ett nytt 
statligt stöd för solceller, batterier och laddlös-
ning. För en solcellsinstallation ligger avdraget 
på 15% för material och arbete. Avdraget görs 

direkt vid fakturering.



Kontakta oss
Gotlands Energi AB Telefon 0498- 28 50 00 

E-post elgeab@vattenfall.com Webb gotlandsenergi.se


