
ELHANDEL

Solenergi
till Sollentuna

VI HJÄLPER DIG TA TILLVARA PÅ SOLEN! 
 
Mikroproducerad förnybar el är bra och vi vill hjälpa dig förverkliga ditt 
projekt. Vår målsättning är att det ska vara enkelt, tryggt och ekonomiskt 
lönsamt för dig att producera din förnybara el. Vi hjälper dig genom hela 
processen från idé till producerad grön el.

ENKELT, TRYGGT och LÖNSAMT
Med ett eget solcellssystem framtidssäkrar du ditt 
elpris samtidigt som du bidrar till en bättre miljö för 
morgondagens Sollentunabor. Med solenergi kan du 
få ett bra komplement till ditt nuvarande el-system. 

Solcellspaket från Sollentuna Energi 
Vi har tagit fram sju standardpaket för privatperso-
ner, installerade och klara! Vi erbjuder även större an-
passade system för såväl privatpersoner som företag. 
Vi har tagit fram finansieringsalternativ via Nordea 
Sollentuna om du behöver hjälp finansiering för ditt 
projekt.

Vi vill vara en trygg partner och ger dig därför mark-
nadsledande teknik med Smarta Solceller som inklu-
derar med några av marknadens bästa garantivillkor. 
Allt för att du som kund ska känna dig trygg och 
nöjd och att ditt solcells-system ska producerar så 
mycket som möjligt med avseende på dina specifika 
förutsättningar. 

Vi gör kostnads-
fria hembesök. 
Tveka inte att 
höra av dig om du 
behöver mer in-
formation eller vill 
boka ett besök!

sollentunaenergi.se/solceller
mikroproduktion@sollentunaenergi.se

08-623 88 00  



¨ Finansiering
¨ Ansökan om Bygglov
¨ Föranmälan till energibolag
¨ Uppstart montage
¨ Kontrollmätning solceller
¨ Inkoppling mot elcentral
¨ Anslutning mot internet
¨ Efteranmälan
¨ Elhandelsavtal
¨  Elcertifikatshantering
¨  Ursprungscertifikatshantering
¨ Momsdeklaration
¨ Elnätsavtal

CHECKLISTA FÖR DITT SOLCELLS-PROJEKT 

Vi föranmäler, installerar, besiktigar, efteranmäler, kopplar in systemet mot elnätet med 
mera. Vi sköter alla kontakter med de olika delarna hos elnätsbolag (Sollentuna Energi AB) 
och elhandelsbolag (Sollentuna Energi Handel AB). Vi hjälper dig och ger dig information 
hur du hanterar bygglovsansökan, certifikatshantering, momshantering, uppkoppling mot 
internet och finansiering.


