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Så här fungerar det!

En insats för miljön
Att omvandla solljus till el är utan tvekan en insats
för ett mer hållbart samhälle och ett sätt för dig att
tillverka din egen el på ett framtidssäkrat sätt.

1

I vår offert ingår de olika bidragsalternativen så att du lättare kan avgöra vad
som blir bäst för dig.

Den första kontakten

Första kontakten sker oftast via telefon. Då pratar vi förutsättningar och
får en första uppfattning om projektets omfattning och möjligheter.
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Installation och driftsättning
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Genomgång
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Färdiganmälan
och mätarbyte

Om vi får tillräckligt mycket information via telefon kan det i vissa fall
räcka för att vi ska kunna lämna en
budgetoffert för vad en komplett
installation kostar.

Enkelt
Vi hjälper dig med ansökan om solcellsstöd – och finns
med från rådgivning till färdig solcellsanläggning.

Tryggt
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Erfarna installatörer som har många år i branschen.
Beställ genom oss och vi levererar och installerar direkt
på taket till din fastighet och överlämnar en driftsatt och
godkänd anläggning till dig.
Nyckelfärdig solcellsanläggning där vi betalar dig för ditt
överskott på el.
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Vi kan även hjälpa till med delbetalning.

Hembesök

Alla hus är individer med sina egna
förutsättningar och därför kommer vi
alltid hem till dig för att på plats gå
igenom dessa.
Efter vårt besök får du en offert med
en beskrivning av överenskommet
material, ett fast pris på installationen och vi kommer även överens
om övriga villkor.

Smart
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Är det en större installation så får du
materialitet levererat till dig några
dagar före installationen. Vid de
flesta villainstallationer har dock
våra installatörer med sig solceller
och övrigt material när de påbörjar
installationen.
När installationen är avslutad gör
våra installatörer en driftsättning av
anläggningen, upprättar ett driftsättningsprotokoll och dokumenterar hur
anläggningen är installerad.

Föranmälan och planering

Om vi får förmånen att leverera er
solcellsanläggning ordnar vi med
föranmälan till elnät samt avtal för
inmatning av solel.
Efter det kommer vi överens om när
anläggningen skall installeras. Arbetsmiljöplaner tas fram och installationen
planeras för att utföras tryggt och
säkert.

Här går vi tillsammans igenom
installationen. Vid denna genomgång överlämnas dokumentation
och garantibevis för anläggningen
och du har såklart möjlighet att
ställa eventuella frågor.

När anläggningen är klar för att tas
i drift byter vi befintlig elmätare. Den
nya elmätaren mäter både konsumtion av el och leveranser av solel
till elnätet. Vi kan hjälpa er med
ansökan om eventuella elcertifikat
och ursprungsgarantier.

Din anläggning kommer nu
producera el i många år framöver
och bidra till bättre klimat!

El från solen premieras
I Sverige vill vi premiera de som producerar miljövänlig el,
därför finns nu flera alternativ till ekonomiskt stöd. Fördjupad
information hittar du på Energimyndighetens solels portal
www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen
ROT-avdrag eller Solcellstödet?
I vår offert framgår hur de olika alternativen påverkar det
ekonomiska resultatet så att du kan välja det som passar
dig bäst. Oavsett vad du väljer så hjälper vi dig med ansökan.

Vill du veta mer, begära offert
eller beställa vårt solcellspaket?
Kontakta vår Kundservice på telefon 0243–730 00.
Eller gå in på vår hemsida www.borlange-energi.se/solel

www.borlange-energi.se

