
Producera din
egen solenergi



Allt effektivare och billigare solpaneler 
gör att intresset för solenergi ökar,  
energi som är både miljövänlig och 
billigare än om du köper den från ett 
elbolag. En solcellsanläggning betalar 
sig i genomsnitt efter 10-15 år. Eftersom 
den beräknade livslängden på anlägg-
ningen är betydligt längre än så, kan du 
sedan se fram emot många år med lägre 
elkostnader än om du skulle köpa all el. 
Med en egen solcellsanläggning blir du 
dessutom elproducent. När solcellerna 
genererar mer el än du behöver, säljs den 
via en elhandlare på den externa elmark-
naden och du får betalt för överskottet.

En bra investering för dig och miljön

Kompletta solcellspaket 
till specialpris
Tillsammans med Trollhättan 
Energi har Länsförsäkringar 
Älvsborg tagit fram kompletta paket 
till rabatterade priser. Paketen 
finns i tre storlekar. I priset ingår 
också ett trygghetspaket.



Tillsammans med Trollhättan Energi kan vi erbjuda våra kunder ett 
förmånligt pris på en komplett solcellslösning. Trygghetspaket ingår 
och vi kan erbjuda med finansiering.

Vårt erbjudande!

Litet
11 kW 
Tak ca 66 m²

  Ditt pris ca 167 500 kr*

Effekt växelriktare: 10 kW
Säkring 16 A

Mellan
19 kW 
Tak ca 115 m²

  Ditt pris ca 270 000 kr*

Effekt växelriktare: 17 kW
Säkring 25 A

Stort
22 kW 
Tak ca 134 m²

  Ditt pris ca 303 750 kr*

Effekt växelriktare: 25 kW
Säkring 32 A

Trollhättan Energis trygghetspaket 
• 5 års systemövervakning
• 12 års prouktgaranti på växelriktare
• 80% effektgaranti efter 25 år
• 5 års installationsgaranti
• 10 års produktgaranti på solpaneler
• 25 års produktionsgaranti på optimerare

Vi kan hjälpa dig med en  
skräddarsydd lösning. Ta  
kontakt med oss så berättar vi 
mer om finansieringen.  
Sedvanlig kreditprövning görs. 
Du når oss på 0520-49 49 00.

Hjälp med finansiering

Investeringsstöd

1. Leverantören kommer på besök och 
går igenom förutsättningarna. 

2. Leverantören skickar en offert. 

3. Tillsammans går ni igenom eventuella 
frågor. 

4. När du har godkänt offerten får du hjälp 
med ansökan om investeringsstöd. 

5. En föranmälan om ”Produktion av sol- 
energi” görs omgående till nätägaren. 

6. Uppstart av installation äger rum enligt 
överenskommelse. 

7. Beroende på storlek av solcellsan-
läggning tar installationen upp till en 
arbetsvecka. 

8. Efter att anläggningen är installerad och 
klar görs en slutanmälan till nätägaren. 

9. Efter 1-2 veckor kommer nätägaren för 
att kostnadsfritt kontrollera anslut- 
ningen och godkänna anläggningen. 

10. Om du inte använder all solel som du 
tillverkar kan du sälja den till din 
elhandlare. Detta avtal kallas normalt 
för Mikroproduktionsavtal. Kan tecknas 
med Trollhättan Energi.

Ungefär så här ser processen ut före, 
under och efter en installation

Du vet väl att du utöver ROT- 
avdrag kan söka statligt stöd 
för din solcellsanläggning? 
Din solcellsleverantör hjälper 
dig med att göra en ansökan.

*Priserna ovan är inklusive moms.



På Energimyndighetens webbplats kan du få ytterligare information om sådant som 
kan vara viktigt att känna till inför en investering i en solcellsanläggning.

För att vi ska kunna ersätta dig fullt ut vid skada, 
måste du ha varit aktsam. Har du inte följt de 
aktsamhetskrav som finns i försäkringsvillkoren 
kan ersättningen minskas.

Vad bör du tänka på?

Vi rekommenderar inte att du monterar solpaneler på 
stomme, vägg eller tak som förväntas ha kortare livstid 
än solcellerna.

Om du installerar ett överspänningsskydd får du 
15 procents rabatt på din försäkring för ditt boende. 
Skulle du ändå drabbas av åskskada i skyddat 
ledningssystem behöver du inte betala någon självrisk.

Intresserad
av att

veta mer?
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En tryggare framtid!
Som lokalt och kundägt bolag är det 

naturligt för oss att vara engagerade i  
hållbarhetsfrågor. Att öka elproduktionen med 
hjälp av solceller är bara ett av många spännande 
projekt vi driver. Kontakta oss så berättar vi gärna 

mer om vårt hållbarhetsarbete.


