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Minska ditt ekologiska fotavtryck nu! Varje kWh solel minskar koldioxidutsläppen. 

Solkraftverk att vara stolt över!
Med omsorg bygger vi solkraftverk av högsta kvalitet.

Solkraft att vara stolt över!
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Solkraftverk ökar i en fantastisk hastighet. Det 
är inte bara för att det är bra för miljön, det är 
också ett av de allra mest ekonomiska sätten att 
skapa ny energi.

Under 2015 byggdes det solkraftverk, som ger 
el från solen, som aldrig förr. Totalt sett ökade 
effekten med 60 GW (Gigawatt). 

Hur mycket är det då, kanske du undrar? En 
svensk kärnreaktor ger mellan 0,47 GW och 1,5 
GW beroende på ålder. Totalt sett finns det ca 9 
GW i toppeffekt i svenska reaktorer idag. 

Bara i USA byggdes 2015 hela 7,3 GW solel. Det 
var 68 % av all ny energiproduktion! Totalt finns 
det nu 28 GW solel i USA och 2016 förväntas 
ytterligare 15 GW installeras. Fantastiskt!

I Kina byggdes 15,1 GW under 2015 och de är 
nu uppe i 43 GW total effekt. Målet är  
150 GW till år 2020.

Efter Fukushimakatastrofen byggde man i Japan 
82 GW i 1 700 000 anläggningar på bara tre år!

Solel erövrar världen!

Skillnad på effekt (Watt) och  
energi, kWh (kilowatttimme):
1000 W använt i en timme = 1 kilowattimme (kWh). 
En ugn på 1000 W använd i en timme = 1 kWh. 
1 GW = en miljard Watt.

I Sverige ger solceller med 1000 W i effekt ca  
950 000 Wh i energi per år, d.v.s. 950 kWh.
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Skaffa ett eget solkraftverk!

Att solel är här för att stanna är solklart. Nu kan ni också ha ett eget solkraftverk!

Vi vill hjälpa er att aktivt bidra till en bättre miljö och få en bra avkast ning på er investering. Vi vill 
sprida kunskap om el från solen till er som har en villa eller ett fritidshus. Vi vill också ge er lite idé-
er om vad företag har att vinna på solel.

Vi är övertygade om att kvalitet lönar sig, både när det gäller material och arbete. Därför designar 
och installerar vi våra solkraftverk med omsorg och noggrannhet. Vi använder bara material av 
riktigt hög kvalitet - och vi gör det snyggt. 

Det ger er en skräddarsydd anläggning med hög produktion och bra ekonomi i många år.

Lönsamma solkraftverk att vara stolt över, helt enkelt!
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Solceller skapar el helt ljudlöst och utan att 
störa fåglar, fiskar, renar eller, för den delen, 
flygplan. Solcellerna tar inte upp yta som annars 
hade använts till något annat. De lämnar inget 
farligt avfall för kommande generationer att ta 
hand om.

Energin som går åt vid tillverkningen tjänar 
panelerna snabbt in själva, mellan 0,9 och 1,5 år 
beroende på typ av panel. Självklart är det dock 
viktigt att köpa solceller som är tillverkade på 
ett bra sätt utan oreglerade utsläpp. 

Export av solel ger mindre 
koldioxidutsläpp i världen
I Norden har vi idag en väldigt ren elproduktion, 
ur ett koldioxidperspektiv. Så varför är det bra 
att vi skapar ännu mer ren el i Sverige?

Ren el är en svensk exportprodukt. Tack vare 
förbindelser både inom Norden och med Balti-
kum, Tyskland och Polen exporterar vi vår över-
skottsproduktion. Det innebär att våra grann-
länder importerar vår rena el istället för att göra 
egen, bland annat i smutsiga kolkraftverk.

Varje kWh solel som skapas i Sverige ersätter 
alltså ”smutsig” el någon annanstans, något för-
enklat. I genomsnitt släpps det ut ca 500 gram 
koldioxid per genererad kWh som är skapad i 
Europa. 

Så varje kWh solel räknas!

Solel - bäst för miljön

Sveriges nettoimport/export av el under 2015.

BaltLink (2016)
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Några olika installationer
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Alla vet inte att vi faktiskt har bra förutsättning-
ar för solel i Sverige. I södra halvan av Sverige är 
det i princip samma förutsättningar som i Tysk-
land, där det finns 1,5 miljoner installationer och 
solel står för 8% av den årliga elproduktionen. 
Det är dels våra långa sommardagar och ljusa 
nätter som hjälper till men också våra svalare 
temperaturer: solceller ger mer energi ju kallare 
de är. En solig vårvinterdag är kanon!

När det regnar eller är mulet producerar bra 
solceller el, även om det inte är lika mycket som 
när det är strålande sol från en klarblå himmel, 
såklart. 

När det ligger snö på panelerna så blir det inte 
så mycket el, även om en del paneler ger lite el 
då också.  Ni kan borsta av panelerna förstås 
- det blir en direkt avkastning på 10 minuters 
jobb – men så snart solen kommer fram smälter 
snön av från de svarta panelerna och produktio-
nen drar igång. Panelerna är dessutom väldigt 
hala – så snön rinner snabbt av på lutande tak.

Snöns tyngd är inte heller något problem för 
bra solcellspaneler: alla våra paneler klarar 
hundratals kg snö per kvadratmeter utan pro-
blem. Inte heller vind är några problem. 

Vi dimensionerar anläggningen och dess mon-
tering utifrån läget.

Genomsnittlig instrålning i
kWh/m2 per år

Det fungerar utmärkt i Sverige
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Många solceller som tillverkades för 20 år sedan 
är fortfarande i drift. De som tillverkas idag är 
mycket bättre, både vad gäller effekt, produk-
tion i låga vinklar och svagt ljus samt hållbarhet. 
De kommer fortfarande producera el om 30 år 
eller mer.

Dessutom behöver ett solkraftverk väldigt lite 
underhåll. Till skillnad från t.ex. en bergvärme-
pump har en solcellsanläggning inga rörliga 
delar som kan kärva eller behöver underhåll. 
Det enda egentliga underhållet är att man kan 
tvätta av panelerna då och då om man vill ha 
maximal produktion, annars sköljer regnet dem 
ganska rena.

Fantastiska garantier
Tillverkarna är så säkra på sin sak att de ger fan-
tastiska garantier. Även om det varierar något så 
ger alla bra paneltillverkare en garanti att pane-
lerna producerar minst 80 % av sin effekt efter 
hela 25 år. Växelriktare och montagesystem har 
också väldigt långa garantitider på uppemot 25 
år. 

Med så långa garantier är det viktigt att den 
som ställer ut garantin är långsiktig och finns 
kvar om 25-40 år. På sidan 28 presenterar vi 
några av våra leverantörer. Det är de som direkt 
till er lämnar garantier – oavsett om vi på  
SunnyFuture har gått i pension år 2041 eller 
inte. Fram till dess vänder ni er såklart till oss 
om ni har något problem.

Så ni kan vara lugna i att er investering är trygg 
och utan överraskningar.

Lång livslängd och minimalt  
underhåll
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När ljus träffar solcellerna skapas elektricitet. 
Det är så kallad likström, ungefär som man har i 
en bil men med mycket högre spänning. 
Likströmmen leds ner från taket och in i en så 
kallad växelriktare. Den omvandlar likströmen 
till vanlig växelström som ni har i ert hus. Från 
växelriktaren matas solelen in i ert hus, via en 
elcentral, innanför er elmätare.

El är så ”smart” att den strömmar åt det håll 
som är lättast. Det betyder att er solel som 
skapats på taket används i första hand inom 
ert hus, innanför mätaren, men om inte all el 
kan förbrukas inom huset så ”exporteras” elen 
automatiskt ut i elnätet för andra att ta del av. 
Ni säljer ert överskott.

Omvänt så ”importerar” ni el från nätet när inte 
er egen solel räcker till, d.v.s. precis som ni gör 
idag. Allt sker helt automatiskt.

Så här fungerar det

El-
mätare

Växel-
riktare

Elcentral

El till huset

Elnätet
export /

import

Växel-
Elcentral

El till huset
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Köp och sälj automatiskt -  
och i balans
I Sverige finns det sedan en tid ganska förmån-
liga regler för så kallade ”mikroproducenter”. 
Mikroproducenter är de som är under en viss 
storlek på installationen och som producerar 
el främst för att förbruka den själva – men som 
ges möjlighet att sälja sitt överskott.

Det innebär bland annat att mikroproducenter 
har rätt till en skattereduktion för överskotts-
produktionen och att elnätbolag och elhan-
delsbolag ger förmånliga villkor och betalar för 
överskottsproduktionen.

Sammanlagt får ni mer betalt per kWh ni 
säljer än vad ni betalar när ni köper.

En regel är dock att mikroproducenter inte 
säljer mer överskott än de köper. Eftersom det 
är lönsamt att sälja överskottsproduktion är det 
bra att uppnå en balans i produktion kontra 
förbrukning på årsbasis.
Hur mycket som produceras och förbrukas 
varierar under dagen, från timme till timme och 
även under året. Därför är det inte helt lätt att 
på egen hand göra den prognosen. Vid växlan-
de molnighet på höst och vår då både produk-
tion och förbrukning är hög kan det växla mel-
lan inflöde och utflöde flera gånger i timmen!

Tid på dygnet [Kl.]

Solelproduktion villa

Elförbrukning villa

[kW]

6 9 12 15 18 21 24 3
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Det är ganska vanligt att privatpersoner finan-
sierar sitt solkraftverk med ett lån på huset. För 
de allra flesta betalar ett solkraftverk sina egna 
kostnader redan första året. 

Det betyder att intäkterna från försäljning av 
överskott och besparing på el som inte behöver 
köpas in är större än kostnaderna för ränta och 
amortering på lånet för solkraftverket. Otroligt, 
eller hur?

De som använder t.ex. sparade pengar kan 
istället räkna på avkastningen på det investera-
de kapitalet. Självklart varierar detta beroende 
på just era förutsättningar men en avkastning 
under 5 % hör till ovanligheterna och en avkast-
ning på över 10 % är inte ovanligt!

Vi hjälper er att göra en analys både över 
produktion och ekonomi, så ni kan se vad som 
händer när elpriset går upp och hur mycket ni 
då tjänar. 

Dessutom ökar värdet på huset rejält.

Bidrag och stöd
Staten stöttar investeringar i solel på olika sätt. 
Det är dels genom skattereduktion (se sid. 9) 
men också genom investeringsbidrag, även 
kallat ”Solcellsbidrag”. Det är ett bidrag som är 
på 20 % av hela totalkostnaden för privatperso-
ner och 30% för företag. 

Staten har avsatt 1,4 miljarder för de kommande 
åren. Det är f.n. ca 2 års väntetid på utbetalning 
av bidragen men alla pengar är inte tilldelade, 
så än finns det tid.

Istället för solcellsbidrag kan man använda 
ROT-avdrag. För solel-installationer anser Skat-
teverket att arbetskostnaden schablonmässigt 
är 30 % av totalkost naden för anläggningen. 
Det innebär att ni kan göra ROT-avdrag med 
30 % av arbetskostnaden, som alltså är 30 % av 
totalkostnaden. Med andra ord får ni ROT-av-
drag på 9 % av hela kostnaden för solkraftver-
ket, material och arbete inräknat.

Så Solcellsbidra get är mer värt – men ROT-av-
draget går fortare. Ni får inte göra både och.

Finansierar sig självt och ger optimal 
avkastning på kapital
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En investering i ett solkraftverk eller i en berg-
värmeanläggning är ofta ungefär lika stora.
Bergvärme är för många en bra investering som 
minskar uppvärmningskostnader. 

Ett solkraftverk både minskar elkostnaden och 
skapar dessutom en intäkt vid försäljningen av 
överskott. Solelen kan ni använda till allt möj-
ligt, inte bara att värma huset. Ni driver kylskåp, 
TV-apparater, datorer, strykjärn, diskmaskiner, 
poolen o.s.v. med solen. Ni kanske t.o.m. laddar 
elbilen med sol, istället för bensin. Och självklart 
driver ni er bergvärmepump eller luftvärme-
pump med sol.

En av de stora skillnaderna i investering är att 
ett solkraftverk kräver mycket mindre underhåll 
än en värmepump, särskilt på en tidshorisont av 
30 år.

Kombinationen solkraftverk och bergvärme 
eller luftvärmepump är jättebra. Men måste ni 
välja mellan det ena eller andra så är solkraft en 
bättre investering.

Solel och bergvärme
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Bli mer oberoende
En av de stora fördelarna med ett eget solkraft-
verk är det minskade beroendet av yttre fakto-
rer. Varje kWh som ni inte behöver köpa in från 
ert elbolag gör er mindre känsliga för prisök-
ningar och påslag. Även om ni inte slipper ifrån 
de fasta kostnaderna så minskar ju de rörliga.  
Många ser det som att de betalar för sin el i för-
väg. Med tanke på den långa livslängden så blir 
priset per kWh väldigt lågt. Exakt hur lågt beror 
såklart på era förutsättningar, och det är en av 
de saker vi räknar fram när vi gör en analys.

Att bli helt oberoende från elbolaget är fort-
farande svårt för ett vanligt hushåll. Även om 
solceller har blivit mycket bättre under åren sak-
nas fortfarande standardlösningar för tillräckligt 
stora energilager. Läs mer om batterier på nästa 
sida och off-grid-lösningar på sidan 24.
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Eftersom ersättningen för överskottsproduktio-
nen är så bra finns det idag ingen anledning att 
investera i batterier. För de flesta är det bättre 
att använda elnätet som ”batteri”. 

Tack vare bredden och flexibiliteten i vår elpro-
duktion i Sverige så gör det inget att solceller 
producerar mest på sommaren, även om för-
brukningen är störst på vintern.

Med kärnkraft som baskraft, vindkraft som 
fyller på när det blåser och vattenkraft som fint 
balanserar variationer, är solceller ett bra kom-
plement. Vattenkraften är dels väldigt bra på att 
lagra energi i stora vattenmagasin men den kan 
också snabbt regleras upp eller ned, t.ex. när 
det inte blåser eller om en kärnreaktor hastigt 
måste stängas ned för underhåll. Solens upp- 
och nedgång är ju känd i förväg och vädrets 
påverkan är relativt förutsägbar. 

Det går bra att komplettera ert solkraftverk med 
batterilagring om ni vill men dagens batterier 
räcker främst till för att lagra energi från dagens 
produktion för att användas på natten och har 
inte kapacitet att klara en hel vinter. Men ut-
vecklingen av batterier går framåt så kapacite-
ten kommer helt klart att öka i framtiden. 

När det blir lönsamt kan ni komplettera ert sol-
kraftverk med olika batterilösningar, t.ex. med 
Tesla Powerwall.

Kan man lagra i batterier?



14  08-40 88 75 00

Vänta inte!
Solceller har blivit allt mer effektiva och dess-
utom sjunkit i pris i flera år. Det betyder inte att 
det är bättre att vänta ännu längre innan man 
tar steget.

Det finns tre huvudsakliga 
skäl till att inte vänta. 
För det första eliminerar solkraftverk en massa 
koldioxid. Även om solceller fortsätter att bli 
mer effektiva i framtiden lönar det sig inte att 
vänta: redan utsläppt koldioxid förblir utsläppt.

För det andra så lönar sig solkraftverk redan 
idag. Även om de sjunker i pris framöver så 
kommer en sådan eventuell prissänkning inte 
kunna ”tjäna ikapp” den vinst som ett solkraft-
verk redan idag kan ge er. Det tidigare prisfallet 
har bromsat upp och priserna har nu stabilise-
rats, bland annat p.g.a. den höga efterfrågan på 
kvalitetsprodukter.

För det tredje finns det idag ett förmånligt in-
vesteringsbidrag på 20 % för privatpersoner och 
30 % för företag. Regeringen har som tidigare 
nämnts budgeterat ytterligare 1,4 miljarder kro-
nor att betala ut de kommande åren. 

Det finns alltså all anledning att ta steget 
redan idag!

Pengar och koldioxid som inte kommer tillbaka!

[År]

Ointaglig

vinstfö
rdel 

Ointaglig 
klimatfördel

Din ekonomiska vinst

  Start N
U!

  Start om fem år

[kr]

[kg]

20252020

Klimatets vinst
- minskat koldioxidutsläpp
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Ni kan löpande se hur mycket el ert solkraft-
verk producerar – och hur mycket koldioxid och 
kronor som det motsvarar. Ni kan se det i er 
mobil, surfplatta, dator eller direkt på växelrikta-
ren. Ni kan se hur mycket som produceras just 
nu, hittills idag, denna vecka, månad osv. Det är 
ganska lätt att fastna i ett ”beroende” att titta 
ofta… så kul är det att handgripligen se vad ens 
solkraftverk bidrar med!

Följ produktionen live!
På www.sunnyfuture.se (under Husägare, Följ 
produktionen), kan ni se produktionen i vår 
demoanläggning i Täby samt några kundinstal-
lationer. Ni kan både se live-data och statistik 
bakåt. 

Följ oss på Facebook!  
På vår Facebook-sida, (www.facebook.com/
SunnyFutureAB) lägger vi löpande upp nyheter 
kring solel, intressanta installationer och  
SunnyFuture.
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Vi vill att ni ska vara stolta över er anläggning. 
Den ska sitta på ert tak i många långa år framö-
ver. Då är det viktigt att anläggningen är snygg. 
Den ska bidra till att göra ert hus stiligt.

Därför har vi tagit fram vårt koncept Sunny-
Black. 

SunnyBlack innebär bland annat att alla kompo-
nenter är valda även ur ett estetiskt perspektiv. 
Det betyder inte bara att alla våra paneler har 
svarta celler med svart bakgrund och svarta 
ramar. Det betyder också att alla synliga monta-
gedetaljer såsom skenor, takkrokar och fästen är 
svartanodiserade.

Vi ger till och med alla rostfria skruvar och 
muttrar en speciell behandling som gör dem 
svarta. Det är samma behandling som granat- 
geväret Carl-Gustav genomgår. Den här no-
grannheten med detaljer hittar ni bara hos oss.

Det betyder också att vi gör vårt allra bästa för 
att dra kablar där de syns allra minst, vi använ-
der WiFi istället för nätverkskabel för att koppla 
växelriktare till Internet o.s.v.

SunnyBlack innebär också att ni faktiskt kan få 
paneler och montagedelar i andra färger såsom 
grönt, rött, blått osv - om ni vill att de ska smäl-
ta in i en fasad eller liknande.

Kort sagt, vi lägger mycket energi på detaljerna 
precis som på kvalitet. Men det är det värt.

SunnyBlack - detaljerna gör helheten

Våra specialbehandlade svarta skruvar och 
muttrar blir pricken över i:et - som inte går att 
se.
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Helsvarta paneler med 
svarta ramar och svart 
bakgrund blir en enhetlig 
del av taket.

Helt svarta klämmor är 
nästan omöjliga att se, 
istället för silverfärgade 
som blänker i ögonen.

Svarta skenor gör att du 
slipper iögonfallande 
”stubbar” på sidorna av 
dina paneler.
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Olika fastigheter har olika förutsättningar för 
solel. Tak har olika mått, lite olika vinklar, lite 
olika riktningar och är av olika material. Omgiv-
ningarna ger olika mycket skuggor från andra 
hus, träd o.s.v. Olika platser i landet ger instrål-
ning på olika sätt. Dessutom ska produktionen 
anpassas till just er förbrukningsprofil för bästa 
lönsamhet.

Samtidigt finns det tusentals leverantörer med 
oräkneligt antal solcellsprodukter.
Det är dels olika teknologier för själva cellerna 
såsom tunnfilm, monokristallina och polykristal-
lina silikonceller. Alla dessa har helt olika egen-
skaper vad gäller ljuskänslighet, livslängd och 
hur väl de levererar energi de kommande 30+ 
åren. För att inte tala om hur känsliga de är för 
hel eller delvis skuggning av t.ex. snö, träd eller 
löv. Då räcker det inte att bara titta på antalet 
watt panelerna är stämplade med.

Det finns dessutom olika varianter av hur dessa 
celler monteras i paneler med olika typer av 
ram-konstruktioner, olika typer av baksida i 
form av plast eller glas för att inte tala om hur 
avrinning av vatten och snö går till i ramen och 
hur stort avstånd det är mellan cellerna och t.ex. 
underkanten av panelen osv.

Solkraftverk som passar era behov

Då det är lika dyrt att montera en billig och 
dålig panel som det är att montera en bättre 
panel är det smart att göra ett långsiktigt val av 
paneler.

När det sedan gäller hur paneler kopplas ihop 
med varandra och med växelriktare finns det 
också ett antal teknikval att göra. Som i sin tur 
beror på vilken typ av celler man valt. Antingen 
kopplas alla paneler ihop i en enda sträng eller 
via så kallade effektoptimerare eller med så 
kallade microinverters.

Även fastsättningen av paneler på ett tak kan 
göras på olika sätt beroende på typ av tak så-
som olika takpannor, olika typer av plåt, ”hår-
da” eller mjuka papptak osv. Dessutom spelar 
lutningen av taket och vind- och snölaster en 
stor roll.

Självklart är det också viktigt att välja rätt 
kvalitet och dimensioner på ”enkla” saker som 
kablar, kontakter och kopplingsboxar så man 
inte under de kommande decennierna har 
effektförluster eller kontaktproblem. Tänk på att 
dessa saker ska sitta ute i regn, rusk, snö likväl 
som i stekande sol. 
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Solkraftverk är som skor
Om man bara har tre olika standardstorlekar på 
solcellspaket att välja på så är det som att bara 
få välja gummistövlar i storlek 30, 38 eller 47 när 
man köper skor. Det blir liksom inte så himla bra 
– om man inte har en väldig tur. Om man jobbar 
på kontor passar gummistövlar inte lika bra som 
när man plockar svamp i skogen.

Köper ni dessutom ett standardpaket från ett 
elbolag så att ni blir bundna till deras elavtal är 
det som att inte ens få välja vilken skog ni ska 
plocka svamp i.

Vi gör tvärtom. Vi analyse rar alla era förutsätt-
ningar för att kunna designa det bästa tänkbara 
systemet för just er. Det blir skönast i längden.

Helhetsleverans
En investering i solel är så mycket mer än bara 
skruva fast lite paneler på taket och koppla in en 
sladd. Att sätta sig in i olika regler och välja rätt 
komponenter kan kännas lite övermäktigt.

Det är därför vi tar er hela vägen från idé till 
fungerande installation!

Vi hjälper er med alla olika moment i processen, 
inklusive anmälan till nätägare, registrering av 
produktionsanläggning, kontakt med er kom-
mun om det behövs, ansökan om solcellsbidrag, 
registrering för elcertifikat o.s.v. Våra duktiga 
och behöriga tekniker installerar hela solkraft-
verket.

Vi hjälper er att teckna avtal med de elhandels-
bolag som ger bäst villkor för försäljning av 
överskott, vi sätter upp er anläggning så att ni 
kan följa den på er dator och/eller er smartpho-
ne eller surfplatta.

Vi tar er hela vägen i mål. Det ingår!
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Många tänker på villatak när solel kommer på 
tal. Och det är inte så konstigt för de flesta villor 
har bra möjligheter till solel och minskade kost-
nader i hushållet ligger ofta högt på önskelistan.

Vad de flesta inte tänker på är de intäkter man 
får vid försäljning av överskottsel. De flesta villor 
kan alltså ha egna små solkraftverk – som tjänar 
in mer pengar än de kostar att finansiera.

Med solel på taket känner man sig ofta lite som 
en ”solriddare” – det känns bra varje gång man 
ser sitt tak och kan konstatera att det gör nytta 
varje ljus timme. Både för ekonomin och för 
miljön.

För att vara riktigt stolt är det såklart extra vik-
tigt att det ser snyggt ut också. Solkraftverket 
kommer sitta uppe i många år och det är värt 
att lägga lite extra krut på utseendet.

För er som går i el-bilstankar kan det kanske 
vara intressant att veta att taket på huset på 
bilden ger upp till 11,7 kW i toppeffekt och un-
gefär 10 500 kWh per år. Det betyder att ni kan 
ladda elbilen med solel motsvarande ungefär  
5 000 mil om året…

Som extra bonus ökar också värdet på huset 
rejält. I USA har Department of Energy gjort en 
stor studie som visade att värdet på hus med 
solel på taket ökade med ungefär dubbelt så 
mycket som installationen kostade – otroligt!

Hur mycket värdet på svenska villor ökar finns 
det inga officiella studier på. Men snygga instal-
lationer med högkvalitativa komponenter med 
långa garantier är helt klart värda mycket mer 
vid en husförsäljning än blåflammiga paneler 
med dålig effekt och tveksamma garantier.

Villor och radhus
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Om installationen:
Ort, placering: Täby utanför Stockholm. Riktning åt sydost, 37 graders lutning.
Paneler: 39 stycken LG NeoN2 All Black 300 W. Använd yta: 64 m2.
Montagesystem: K2 Crossrail för takpannor med SunnyBlack-behandling. 
Växelriktare: SolarEdge med individuella effektoptimerare på varje panel. 
Toppeffekt: 11,7 kW. Prognos årsproduktion: 10 530 kWh.
Total investering efter solcellsbidrag: 215 000 kr (ink. moms) 
Avkastning sparkapital: 6,7 %
Pris per kWh under systemets minsta livslängd (30 år): 68 öre / kWh
Årlig minskning koldioxidutsläpp: 4 854 kg/år. Motsvarar 5 110 mil med miljöbil / år.
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Fritidshus och naturen går ofta hand i hand.  
I stugan vill man njuta av naturen, lyssna på 
fåglarna och andas in den friska luften. Vad  
passar då bättre än att använda stugans tak till 
att ljudlöst skapa el?

Fritidshuset förbrukar oftast mindre el än villor 
man bor permanent i. Då blir det ännu lättare 
att komma upp i en bra balans mellan produk-
tion och förbrukning (se sid. 9), vilket i sin tur 
gör solelen till en väldigt bra affär.

Tänk att veta att stugan står och gör nytta, 
vecka efter vecka, även när ni inte är där! Kan-
ske gör det också att ni kan ha lite värme på 
mellan turerna till stugan – utan att det kostar 
något extra?

För de av oss som har lite längre att åka till 
stugan känns det bra att även om vi åker bil till 
stugan för att åka skidor, så eliminerar stugan 
koldioxid genom att det eldas mindre kol i t.ex. 
Polen. 

En kWh som er stuga skapar motsvarar ungefär 
5 km med en miljöbil – så för att kompensera 
500 mil med bil till och från stugan per år så 
behöver ni ett solkraftverk som ger 1000 kWh. 

Det är lätt ordnat!

Även för fritidshus som står mellan träd i skug-
giga lägen finns bra lösningar att tillgå – det 
måste inte vara helt skuggfritt för att fungera 
fint med bra paneler och rätt elektronik.

Fritidshus

Även här producerar tunnfilmspanelerna solel!
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Om installationen:
Ort, placering: Härjedalen. Riktning åt sydost, delvis skuggning av träd. 12 graders lutning
Paneler: 36 stycken SolarFrontier 170 watts tunnfilmspaneler. Använd yta: 44 m2.
Montagesystem: K2 Minirail för profilerad plåt med SunnyBlack-behandling 
Växelriktare: Fronius 6 kW med Wifi 
Toppeffekt: 6 kW. Prognos årsproduktion: 5 386 kWh. 
Total investering efter solcellsbidrag: 125 000 kr (ink. moms). 
Avkastning sparkapital: 5,8 %.
Pris per kWh under systemets minsta livslängd (30 år): 77 öre / kWh
Årlig minskning koldioxidutsläpp: 2 483 kg/år. Motsvarar 2 614 mil med miljöbil / år.
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Båtar och husbilar
Vi har själva använt solceller som segelbåtens 
enda strömkälla i över 15 år. Med rätt paneler, 
batterier och styrutrustning är det många som 
är helt självförsörjande hela semestern – utan 
att ligga i gästhamn för att ladda med land-
ström och utan att behöva starta motorn för att 
ladda batterierna.

Ofta är platsen där solceller kan sättas begrän-
sad och särskilt på segelbåtar finns mycket som 
sticker upp och skapar skuggor, t.ex. hissade 
segel. Extra viktigt då med effektiva paneler och 
batterier som tar emot laddning med minsta 
möjliga motstånd.

Särskilt på segelbåtar är det önskvärt att hålla 
nere vikten, i alla fall för de som kappseglar lite 
ibland eller som vill komma före kompisen till 
natthamnen och då är lätta paneler och lätta 
batterier trevligt.

Vi rekommenderar fastmonterade och böjbara 
paneler tillsammans med en eller ett par flytt-
bara paneler i kombination med batterier av 
Litium järnfosfat (LiFePO4). 

Litium-batterier är inte bara mycket lättare och 
mindre än motsvarande bly/syra-batterier, de 
håller mycket längre också. På köpet tar de 
emot laddning mycket fortare, t.ex. när solen är 
uppe eller när motorn laddar.

Stugor som ligger avsides
För stugor långt från det allmänna elnätet, 
(off-grid som det ibland kallas) kan ett system 
med solpaneler, batterier och utrustning som 
annars mest används i båtar vara en bra lösning. 
Genom att ladda blybatterier av hög kvalitet, 
eller litiumbatterier, med solpaneler kan ett 12 
eller 24 volts system installeras i stugan. Till det 
ansluts t.ex. en diesel- eller fotogenvärmare, 
kylskåp och belysning. Plötsligt blir det också 
möjligt att ladda mobiltelefonen i stugan.

Kombinerat med t.ex. en SMS-modul till värma-
ren så kan stugan till och med vara varm när du 
kommer fram!

Off-grid - när sladden inte når
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Om installationen:
Båt: Trimaran, Dragonfly 32
Paneler: 5 stycken 40 W flexibla paneler med SunPower-celler. Varav en lös att flytta efter 
solen.
Regulator: NAPS MaxPower 10A, 3 stycken.
Förbruknings- och startbatteri: 160 Ah Super-B litium (27 kg, motsvarar ca 320 Ah blybatteri)
Batteri för bogpropeller: 25 Ah Super-B litium (4,2 kg – 1500 A max ström)
Förbrukning: kylskåp, belysning, instrument, värmare, datorer, surfplattor…
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Visa ert engagemang
Aldrig har människor varit så medvetna om de 
hot som klimatet står inför. Det är nu företag 
har chansen att visa handlingskraft. Det har hel-
ler aldrig varit så ekonomiskt lönsamt att satsa 
på eget solkraftverk som det är nu.

Sänk kostnader - öka vinsten
Många företag har stora el-kostnader. Oav-
sett om det är kontor, butiker, verkstäder eller 
lantbruk så sker mycket av förbrukningen under 
dagtid. Det betyder att ni tack vare solen kan 
kapa era elkostnader effektivt. När luftkonditio-
neringen går för fullt lyser solen som mest. 

Att kunna kapa effekttoppar, eventuellt med 
hjälp av batterier, är extra intressant för de som 
har s.k. effektabonnemang.

”Klimatkompensera”
Då många företag har stora ytor att placera sol-
cellspaneler på blir den producerade mängden 
energi snabbt stor. Det kanske kan kompensera 
en del av, eller all, den koldioxid ert företag ger 
upphov till.

En bra affär
Att installera ett solkraftverk är inte bara en bra 
affär för att det minskar elförbrukningen. Över-
skottsproduktion kan säljas ut på nätet, och det 
sköts automatiskt. Men det är inte allt. Värdet 
på fastigheten stiger också eftersom drifts-
kostnaden minskar. Med lång livslängd, låga 
underhållskostnader och med effektgarantier 
på minst 80% produktion om 25 år blir kalkylen 
snabbt väldigt intressant och avskrivning av an-
läggningen kan vara låg, exempelvis 1 % per år 
(enligt skattereglerna får det vara maximalt lika 
som fastigheten anläggningen betjänar).

Staten stöttar investeringar i solel på olika sätt. 
Dels genom investeringsbidrag, även kallat ”Sol-
cellsbidrag”. Det är ett bidrag som är på  
30 % av hela totalkostnaden för företag. Dess-
utom gäller samma skattereduktion för företag 
som för privatpersoner (se sidan 9).

För företag som värderas utifrån sin vinst, t.ex. 
utifrån ett P/E-tal, ger den direkta vinsten med 
ett solkraftverk en bra hävstång. 12 % avkast-
ning per år är vanligare än 5 %. Många faktorer 
inverkar och vi gör gärna en analys just för er.

Stora vinster för företag
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Parkeringar
En väldigt bra yta att använda är företagets 
parkering. Genom att bygga carport med sol-
cellspaneler på vinner ni flera saker samtidigt: 
billig el; skugga; snö/regnskydd för bilarna och 
ni höjer er image.

Ni kan även kombinera med laddstolpar för 
elbilar. Intrycket besökare får är att bilarna 
tankas av solen – och självklart går solelen från 
de panelerna till laddstationerna men de fung-
erar även om solen inte skiner. När inga bilar 
sol-tankas leds strömmen in i er fastighet och 
förbrukas där, eller säljs ut på nätet.

Tak
Många företag har stora tak lämpliga för sol-
kraftverk. Om taket är helt plant är det vanligt 
att montera paneler på ställning som gör att 
varannan rad lutar 10-15 grader åt öster och 
varannan lika mycket åt väster. På så sätt max-
imeras produktionen under hela dagen. Om 
taket har delvis skuggningar under dagen an-
vänds t.ex. effektoptimerare så att varje enskild 
panel producerar sitt absoluta max. Då kan ni 
dessutom följa upp produktionen ända ner på 
enskild panel.

Fasader
Att montera paneler på fasader sänder ett tyd-
ligt budskap: vi är i framkant. När solen står lågt 
över horisonten på vintern (och morgon/kväll i 
öst/väst) så ger fasadmonterade paneler faktiskt 
mer effekt än takmonterade. Fasadmonterade 
paneler täcks inte av snö, så kombinationen 
takmonterade paneler och partier på fasaden är 
en bra kombination, både för er image och för 
produktionen på vintern.
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SunPower 
Amerikanska SunPower har levererat solceller 
längre än de allra flesta. Deras solceller är de i 
särklass mest effektiva på marknaden. SunPower 
är branschens Rolls Royce. 

SunPowers montering av dessa celler i paneler 
är också bäst på marknaden. Det innebär att du 
får ut mer energi per yta och du får den allra 
bästa hållbarheten på marknaden. 

SunPower lämnar hela 25 års produktgarati och 
en linjär effektgaranti som innebär att panelerna 
får tappa maximalt 0,25% i effekt per år - i 25 
år! 

De helsvarta panelerna vi använder är riktigt 
snygga dessutom. Tillsammans med vårt kon-
cept SunnyBlack får du grannskapets snyggaste 
och absolut bästa tak.

LG
LG är ett välkänt varumärke för de flesta. Det är 
kanske inte lika känt att LG:s solcellspaneler är 
bland de bästa i världen. 

LG:s panel NeoN2 All Black 300 W har t.ex. 12 
så kallade ”busbars”, de trådar som förbinder de 
olika cellerna i pane lerna. Det, och en del annat 
i cellkonstruktio nen som LG kallar Cello, gör 
panelerna mycket mindre känsliga för åldrandet 
och de så kallade microsprickor som kan uppstå 
under årtiondena. Cello gör också att panelerna 
fångar ljus bättre än nästan alla andra kristallina 
paneler. 

Den högre effektiviteten gör också att dessa 
paneler är mindre till måtten jämfört med andra 
300W paneler vilket i sin tur ger mer energi per 
yta, så vi kan få in flera paneler på ett tak. 

LG är så säkra på sina paneler att de ger dig 12 
års produktgaranti och 25 års linjär effektga-
ranti. LG garanterar att panelerna levererar 
minst 83.6% efter 25 år. Det är mycket bättre än 
de 2-stegs-garantier som de flesta andra tillver-
kare lämnar.

SolarFrontier 
SolarFrontier är ett japanskt företag i 
Shell-gruppen. De är världsledande på en sol-
cellsteknik som kallas tunnfilm. 

Några av våra leverantörer
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Tunnfilm har en stor fördel i att de tål skugg-
ning mycket bättre än alla mono- eller polykris-
tallina paneler. I praktiken innebär det att om 
en kristallin panel täcks av t.ex. smuts, löv eller 
snö 20% längst ned så ger den panelen i prin-
cip ingen effekt alls. En SolarFrontier-panel som 
täcks på samma sätt levererar fortfarande 80%. 

SolarFrontier-panelerna är också bättre på att 
fånga indirekt och svagt ljus och även i låga 
vinklar. De ger helt enkelt energi tidigare på 
morgonen och senare på kvällen. 

Dessutom är de billigare i inköp per producerad 
kWh än kristallina paneler och är därför ett bra 
val när man inte är begränsad av utrymmeskäl. 

K2 Systems
Vid installation använder vi ofta montagesystem 
från tyska K2 Systems. De är specialiserade på 
just montagesystem för solpaneler och är en 
av världens ledande leverantörer i seg mentet, 
oavsett om det gäller tak-, fasad- eller mark-
montage.

Vi specialbehandlar sedan deras komponenter 
för att de ska passa i vårt koncept SunnyBlack.

Fronius
Österikiska Fronius levererar de växelriktare vi 
använder för tunnfilmspaneler.

SolarEdge
Till kristallina paneler använder vi så kallade 
effektoptimerare (se sidan 30) och växelriktare 
från SolarEdge.

Det finns många val att göra och mycket att 
tänka på när man ska välja solceller.

Vi har kunskapen och vårt jobb är att hitta 
den mest optimala lösningen för er!
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Mono- och polykristallina paneler är känsli-
ga för skuggning. Traditionellt seriekopplas 
solcellspaneler i långa strängar ihop till en så 
kallad växelriktare. Om då en panel i en sträng 
inte levererar som den ska, t.ex. för att den är 
skuggad, så drar den ner spänningen i hela se-
riesträngen. Det är alltså förödande för produk-
tionen.  

Därför monterar vi alltid en sk. optimerare 
bakom varje panel på taket som ser till att varje 
enskild panel alltid producerar så bra den kan. 
Så att en skuggad eller smutsig panel inte på-
verkar någon annan. Effektoptimerare är också 
suveräna när olika paneler har olika riktningar 
eller lutningar, t.ex. på olika tak. De går fortfa-
rande att koppla i samma sträng och till samma 

växelriktare. Det går fint att i efterhand bygga ut 
en anläggning, t.o.m. med andra paneler utan 
problem.

Med optimerare kan man i realtid se hur myck-
et energi som produceras, på panelnivå. Det är 
oerhört enkelt att se att allt är som det ska. Det 
här gör man enklast på sin dators webblä sare 
eller i sin smartphone eller surfplatta. Där kan 
du även stega fram och tillbaka historiskt och se 
vad varje enskild panel gav för effekt vid olika 
tider. Du kan även dela med dig av detta till 
vänner och bekanta som är nyfikna via en länk. 

På vår webb (under Husägare, Följ produktio-
nen) finns en länk där du kan följa produktionen 
på bl.a. vår demoanläggning i Täby.

Anläggning med optimal produktion!
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Fyll i formuläret på vår hemsida (eller ring oss på 08-40 88 75 00)
Ge oss lite information om era förutsättningar. Ju mer information vi får desto bättre 
analys kan vi göra. Det vi främst behöver är saker som adress (så kan vi titta på flygfoton), 
beskrivning av ytorna såsom mått, taklutning, takmaterial, riktning och ev. skuggning  
(träd, skorstenar, hus). Er årsförbrukning i kWh är viktig. 
www.sunnyfuture.se, klicka på ”Kom igång!” 

Skaffa en soligare framtid, ni också!
Vi hoppas att ni nu blivit nyfikna på solel och vad det skulle kunna innebära för er!
Det är lätt att komma vidare. Så här går det till:

Vi gör en analys - utan kostnad
Vi gör en preliminär design och analys på hur ett solkraftverk till er skulle kunna se ut. I 
analysen framgår en mängd saker, såsom systemdesign, effekt-, produktions- och energi-
balansprognos, miljökonsekvens och en ekonomisk kalkyl.

Vi träffas
Vi kommer till er och vi går igenom analysen tillsammans. Vi mäter mer noga och under-
söker andra detaljer inför en installation. Det är också ett bra tillfälle att få svar på alla era 
frågor.

Offert med fast pris
Vi uppdaterar analysen och ni får en offert med fast pris för en helhetslösning: vi tar er 
hela vägen i mål och allt material och arbete ingår i offerten. Tryggt och enkelt för er!

Go!
När ni accepterat offerten sätter vi igång! 

Solen tittar in i er elräkning!
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SunnyFuture AB 
www.sunnyfuture.se 
info@sunnyfuture.se
08-40 88 75 00 Solkraft att vara stolt över!

Hjälp till att bevara vår unika natur! 


