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OM SOLECT POWER 

☼ Ett svenskt familjeföretag i solcellsbranschen, grundat 2009. 

Vi säljer nyckelfärdiga solcellssystem. Vi vill ha alla rätt. 

☼ Samarbetspartners med stabil ekonomi, hög utvecklingskraft, 

världsledande kvalitetsnivå och god service. 

☼ Anställda med relevant utbildning och erfarenhet, med 

kundens bästa för ögonen. 

☼ Alla människor, såväl hos oss som hos våra 

samarbetspartners och våra kunder ska leva i ett fritt 

samhälle med goda arbetsvillkor och adekvat 

miljölagstiftning. 
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Omsättning Eget Kapital Installerad effekt

 

 

 

 





  Enkelt:  Installera och underhålla. Byggnadslov ska kollas. 

Behörig elinstallatör krävs. Snö- och vindlastberäkningar gör vi alltid. 

 

  Förnybart och miljövänligt:  God tillgång på kisel, aluminium, 

återvinning, energipay-off < 3 år, ljudlöst, inga rörliga delar och inga 

utsläpp. Kisel. 27% av jordskorpan. 

 

  Småskaligt och närproducerat: På befintliga tak, i redan 

befintlig elanläggning. Bibehåller landskapet. Inga 

överföringsförluster. 

 

  Beprövad förutsägbar teknik: Solinstrålning stabil. 25 år gamla 

paneler producerar ännu. Internationella (tyska) standarder. 

 

 Lönsamt över investeringens livslängd. 

 
 

SOL-EL ÄR… 



Toppeffekt 
Solcellsmoduler testas vid  

Instrålning   1 000 W/m2 

Modultemperatur             25 °C 

Atmosfär                  1,5 

 

I normal drift är förhållandena oftast annorlunda, med högre 

drifttemperatur. Då går effekten ner. 

 

Sätter man upp 1 kWp i Sverige i skuggfritt söderläge ska 

man kunna räkna med att få ut 1 000 kWh/år. 



SolarWorld AG 

En av de absolut bästa 

modultillverkarna i världen 
 

SolarWorlds anläggningar i 

Freiberg, Tyskland 

Här arbetar över 2 000 st 

anställda. 

Samtliga produktionssteg, från 

kiselbearbetning till färdig 

solcellsmodul finns samlat här. 

 

Testvinnare 
 

Högsta 

energiutbyte i 

oberoende test 

två år i rad.  

 

Polykristalllint 

kisel. 

 

Design 
 

På ett svart tak 

blir dessa 

moduler det 

diskretaste 

elkraftverket.  

 

Monokristalllint 

kisel. 

 

TEKNIKEN 



TEKNIKEN 

Växelriktaren - 

Hjärnan 

Växelriktarens uppgift är 

att omvandla likströmmen 

från solcellerna till 

växelström. Vi använder 

växelriktare från SMA, 

Danfoss och Kostal. De 

har lite olika inriktningar, 

men förenas av sin 

utvecklingskraft och höga 

servicenivå. 

Verkningsgrad 

 

Euro-verkningsgraden är 

ett vägt medelvärde av 

växelriktarens 

verkningsgrad vid olika 

effektnivåer som är tänkt 

att motsvara ett verkligt 

genomsnittligt driftfall i 

Europa över ett år. 
 
90-98% 

Gällande  svenska 

elsäkerhetskrav 

 

Se till att din installation 

görs med växelriktare 

som uppfyller gällande 

svenska elsäkerhetskrav 

enligt SS-EN50438! 
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Solel, del av världens elförsörjning 



☼ Ett svenskt familjeföretag i solcellsbranschen, grundat 2009. 

Vi säljer nyckelfärdiga solcellssystem. Vi vill ha alla rätt. 
 

Investeringsstöd: 

20% för privatpersoner och 30% för företag. Kö. 

225 miljoner 2016. 390 miljoner 2017-2019. 

Lantbruk 40%.  

Rotavdrag: 30% på arbetskostnad (arbete liten del av priset, ca 15%) 

 

Skattereduktion för överskottsel: 60 öre/kWh  

(<100A säkring, nettokonsument per år) 

Elcertifikat: Ca 15 öre per kWh (Obs! mätning.) 

Nätnytta: ca 5 öre från nätbolag för mindre förluster 

 

Obs! Momsredovisning på försåld el 

 

 
 

EKONOMI 



☼ Ett svenskt familjeföretag i solcellsbranschen, grundat 2009. 

Vi säljer nyckelfärdiga solcellssystem. Vi vill ha alla rätt. 
 

EKONOMI 



☼ Ett svenskt familjeföretag i solcellsbranschen, grundat 2009. 

Vi säljer nyckelfärdiga solcellssystem. Vi vill ha alla rätt. 
 

Nettoproducent eller nettokonsument? Nettokonsument. 

Säkringsabbonnemang? 35 A 

Elpris för köpt el? 46,41 öre/kWh 
Rörlig nätavgift för köpt el? 16 öre/kWh 

Betalas energiskatt för köpt el? 29,23 öre/kWh 
Ersättning för överskottsel? 30 öre/kWh 
Ersättning för elcertifikat? 18 öre/kWh 

Ersättning för ursprungsgarantier? 1 öre/kWh 
Ersättning för nätnytta? 3 öre/kWh 

Skattereduktion? 60 öre/kWh 

Hur stor investering? 597 000 kr/exkl moms 

Investeringsstöd? kr/exkl moms 
Årlig energiproduktion? 43 990 kWh/år 
Andel egenförbrukning? 50 % 

Kalkylränta 2 % 
Avskrivningstid 30 år 

Kostnad för solel 60,60 öre/kWh, exkl moms 

Kostnad för inköpt el idag 91,64 öre/kWh, exkl moms 
Intäkter från solel som säljs ut på nätet 112 öre/kWh, exkl moms 
Intäkt från solel inte säljs ut på nätet 18 öre/kWh, exkl moms 

EKONOMI 
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☼ Ett svenskt familjeföretag i solcellsbranschen, grundat 2009. 

Vi säljer nyckelfärdiga solcellssystem. Vi vill ha alla rätt. 
 

 Välj bästa solcellskoncept för tänkt byggnad. 

 Simulera energiutbyte för tänkt placering. 

 Ansökan om statligt solcellsstöd. 

 Bygglovsansökan då sådan krävs. 

 Installera nyckelfärdigt solcellssystem. 

 Snö- och vindlastberäkningar måste göras 

 Föranmälan till nätägare 

 Projektplanering 

 Färdiganmälan 

 Projektdokumentation för redovisning statligt solcellsstöd 

 

VÅRA PROJEKT 











































År Årsutbyte kWh/kWp 

2013 1 156 

2014 1 108 

2015 1 126 

Inte störst längre. Fortfarande bäst? 





2 500 000 kWh/år  

från Solect Powers 

installationer 

 

(2 700 kWp) 



 

I Sverige kan vi integrera 45 TWh vindkraft och 10 TWh solkraft utan 

någon drastisk ökning av reglerkraftbehovet för att kraftsystemet ska ha 

förmåga att följa med nettoförbrukningen från timme till timme.  

 

Under 2000-talet har Sveriges årliga elanvändning varit i genomsnitt 

145 TWh/år.  

 

Vind och sol skulle alltså kunna täcka 38% av vår elanvändning utan 

någon drastisk ökning av reglerkraftbehovet. 

 

Källa: 

”På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige: En 

studie om behovet av reglerkraft. Version 1.0” 

Professor Lennart Söder, KTH, 2012 
 

FRAMTIDEN 



Om vi gör allt vi 

kan - då kan våra 

barn lyckas. 

 

Att ställa om till 

förnybar, 

koldioxidfri energi 

är vår tids största 

utmaning. 



☼ Ett svenskt familjeföretag i solcellsbranschen, grundat 2009. 

Vi säljer nyckelfärdiga solcellssystem. Vi vill ha alla rätt. 
 

Mer om sol-el, vårt företag och våra produkter 

finns på 

  

www.solectpower.se 
 

Välkommen att kontakta oss! 

 


