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Nu kan du enkelt installera solceller 
på ditt tak eller på din mark. Då får du 
egenproducerad el direkt i dina uttag. 

Det hetaste av de hållbara energislagen 
är solel, alltså elkraft producerad av sol- 
ljus. Solceller började användas redan 
under rymdåldern på 1950-talet. Då, 
som nu, fick satelliterna sin elförsörj-
ning genom solcellspaneler. I dag finns 
tekniken inom en mängd olika områden, 
bland annat i vanliga hem.

Att använda solens strålar som energi-
källa är miljövänligt och ekonomiskt.  
Låt oss säga att du förbrukar 15 000 
kilowattimmar (kWh) el per år. Monterar 
du 30 kvadratmeter solcellspaneler på 
taket kan du få cirka en tredjedel av din 
elförbrukning direkt från solen. Solcel-
lerna ger dig lägre energikostnad, är en 
värdehöjande investering i ditt hus och 
minskar din totala miljöpåverkan.

Men kan solcellspaneler verkligen 
fungera i vår kalla och mörka nord?  
Jo, faktum är att antalet soltimmar i 
norra Sverige ligger i nivå med betyd-
ligt varmare länder. Piteå är den ort i 
Sverige som är soligast. Där lyser solen 
dryga 2 000 timmar om året, jämfört 
med Melbourne i Australien som har  
2 100 soltimmar varje år. Vår snöiga 
och kalla vinter är heller ingen nackdel 

för den som vill utvinna elkraft från 
solen. Tvärtom bidrar den vita snön till 
att reflektera solljuset. 
 
De solcellspaneler som du kan köpa 
genom Dalakraft är enkla att installera 
på ditt hustak utan att du behöver göra 
några större ingrepp. De producerar 
sedan el som går direkt in i din elcen-
tral. Din solcellsanläggning kräver inget 
underhåll och tester visar att paneler av 
hög kvalitet normalt tappar endast 
10–20 procent av sin ursprungliga 
kapacitet under 25 års beräknad 
användning.

Egna solcellspaneler  
– en bra affär för både plånbok och miljö

Visste du att...
Melbourne iAustralien har 2100soltimmar per år.Piteå har 2000!

Om du har solcellspaneler på 
30 kvadratmeter av ditt tak  
kan du på ett år få 5 000 kWh 
direkt från solen.

Köp dina solcellspaneler direkt 
från Dalakraft. Vi levererar paneler 
av högsta kvalitet. 



•  För att producera din egen el med 
hjälp av solen behöver du ett tak som 
är fritt från skuggor. På taket monte-
ras sedan solcellspaneler som om- 
vandlar solens strålar till likström. 

•  En växelriktare gör om strömmen till 
växelström som går via din elcentral  
ut till husets alla olika apparater. På  
så vis kan du alltså få egenproducerad 
el till ditt hushåll.

•  Den el som inte förbrukas i ditt hushåll 
går ut på elnätet. Du är nu mikro- 
producent av el.

•  Solcellerna genererar el året om, men 
mest på sommarhalvåret. Systemet är 
helt tyst och kräver förutom platsen  
på taket minimalt med utrymme och 
underhåll.

Så fungerar en solel-anläggning

Vintertid genererar solcellspanelerna mindre ström, 
eftersom dagarna är kortare. Men samtidigt hjälper 
den vita snön till att förstärka det ljus som finns.  
Det gör att solcellspanelerna är funktionella året om. 

Växelriktare

Elcentral
Egenproducerad 
el till ditt hem

Solcellspaneler

Elmätare för din 
överskottsel

Överskott 
av el ut på 
nätet



Varje installation är unik
 
Förutsättningarna för installationer av solcellspaneler skiljer sig från 
ställe till ställe. Ta därför kontakt med vår Kundkontakt så hjälper de dig 
med en kostnadsberäkning baserad på era önskemål och förutsättningar. 
Vår Kundkontakt når du på telefon 0771 48 80 00.

Installation på marken
Om det inte finns ett lämpligt tak kan 
markmontering vara ett alternativ. 
I villaområden med gemensamhetsyta, 
för bostadsrättsföreningar, jordbrukare  

 
och företag med egen mark kan 
markmontering vara enklast och 
mest kostnadseffektivt, framför allt 
vid större installationer.

Bidrag för solcellspaneler
Det finns möjlighet att söka bidrag från 
Länsstyrelsen vid installation av sol- 
cellspaneler. Stödet omfattar del av 
investeringskostnaden vid installation  
av nätanslutna solcellssystem. Det 
gäller för privatpersoner, företag och 
offentliga organisationer fram till 2016, 
eller så långt som det budgeterade 
investeringsstödet räcker.*

Vänd dig till din närmaste Länsstyrelse, 
de svarar på frågor om stödet och tar 
emot ansökningar.

Utnyttja ROT-avdraget vid 
installationen
Installationsarbetet ger rätt till en 
skattereduktion i form av ROT-avdrag. 
Du hittar mer information om hur du 
går till väga för att göra avdraget på 
Skatteverkets webbplats. 

Du som är kund hos Dalakraft kan köpa solcellspaneler genom oss. Panelerna  
är byggda för hårt klimat, med snö, kyla och vind och har en diskret utformning.  
Vi förmedlar gärna kontakt med kunniga installatörer gällande montering.

Effektiva solcellspaket 

* Bidrag för solcellspaneler går inte att kombinera med ROT-avdrag

Med Dala Solel från Dalakraft är 
det enkelt att själv producera el.



Solen är den största energikällan 

Årlig mängd solenergi

Kända kolreserver

Kända oljereserver

Kända gasreserver

Världens årliga energibehov

Användbar vattenkraft

Dalakraft förmedlar kontakten med certifierade installatörer som monterar 
dina solcellspaneler på tak eller mark. 

Av alla energislag som används på jorden är solen den i särklass mest kraftfulla, 
ändå utnyttjas solenergin i mycket liten omfattning i produktion av el och värme. 

Diagrammet nedan talar sitt tydliga språk. Solljuset är en fantastisk råvara för 
utsläppsfri energiproduktion. 

Vi hjälper dig med monteringen

Jordens kända energiresurser i proportionerlig skala.

Solcellspaneler är enkla att installera på ditt hustak 
utan att du behöver göra några större ingrepp. 



Därför ska du installera 
solcellspaneler
• Ger minskad energikostnad

• Värdehöjande investering i din fastighet

• Minskar din totala miljöpåverkan

• Överskott av el förs ut på nätet

• Du producerar själv delar av ditt elbehov,  
 det gör dig mer självförsörjande 

•  Långsiktig investering



www.dalakraft.se     0771 48 80 00     info@dalakraft.se

Dalarna är ett landskap som väcker känslor och minnen. 
Här finns vår ljuva längtan och vår trygga verklighet. 

Ur den rika historien, skaparlusten och naturen hämtar vi 
en närmast övernaturlig kraft som ger oss drivkraft och 

inspiration. Denna mytologiska styrka präglar alla människor 
som har en relation till Dalarna. Vi kallar den dalakraften. 
Du kan dela kraften med oss. Du kan också få dalakraft!

Vi finns där dalakraften finns

Oberoende användarrådgivning och information om konsumenträttigheter, reklamationshantering och  
uppgift om var konsumenten kan få hjälp med råd om tvistlösning, finns på www.dalakraft.se


