Kom och titta på solfångare/solceller! Solsafari
med öppet hus torsdag 10 maj, kl. 18.00-21.00
Solinstrålningen mot ett
enfamiljshus i Norrland är
6–8 ggr större än husets värmebehov. Dagens solfångarsystem
kan täcka 5–10 månaders varmvattenbehov och en mindre del av
uppvärmningsbehovet.

Solel – solceller ger elektricitet och är främst intressant där
elbehovet överensstämmer med tillgänglig solinstrålning.

Fotograf: Birger Lallo

Du som är intresserad av att sänka dina energikostnader med hjälp av solenergi, passa på att åka runt och
titta på olika solanläggningar.
SE KARTA PÅ SIDAN 2!
Har du ett tak?
Solen kan ge dig både el och varmt vatten.
Med solens hjälp kan du få både el och varmvatten, beroende
på vilken teknik du väljer. Alla som har ett tak, yttervägg
eller tomtmark kan utnyttja solenergi.
Solvärme – solfångare ger värme och är främst intressanta
där värmebehovet överensstämmer med solinstrålningen.
Alla byggnader och anläggningar med varmvattenbehov
under sommaren är bra tillämpningsområden.
Solfångare genererar momentant upp till 700 W värmeffekt
per kvm och från 200 till 700 kWh värme per kvm och år
och beroende på typ av system.

Solceller genererar momentant upp till 150 W eleffekt per kvm
och från 50 till 150 kWh elenergi per kvm och år beroende på
typ av system.

Stöd till solceller
Stöd till installation av nätanslutna solcellsanläggningar kan
sökas hos länsstyrelsen för installationer som påbörjats tidigast
den 1 juli 2009 och slutförts senast den 31 december 2012.
Stödnivån är maximalt 45 procent av investeringen.

ROT-avdrag
Det finns möjlighet att få en skatterabatt på halva arbetskostnaden om du anlitar hjälp för arbetet.

Mer info finns på:

www.energimyndigheten.se
www.solardays.se
www.solenergiforeningen.se
www.solklart-solvarme.nu
www.rotavdrag2012.se
www.energi.konsumentverket.se – klicka på solvärme
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