Planeringsunderlag av Solceller
Kundnamn:___________________________ DATUM:_______________________________
ADRESS: _____________________________ POSTNR OCH ORT:_____________________________
E-MAIL: ______________________________FASTIGHETSBETECKNING:_______________________
TELEFONNUMMER: ____________________ TELEFONNUMMER DAGTID: _____________________
Typ av verksamhet:____________________________________________

Uppgifter om fastigheten där solceller skall placeras:
Årlig elanvändning kWh: _________________________________ (Förbrukning/månad?)
Huvudsäkring: _________________________________________
Taklutning: □ Lutande Tak □ Plant Tak □ Fasad
Takyta 1 HxB: _______________ Takyta 2 HxB: _______________ Taklutning: _________ Grader (90 grader = lodrätt)
Takriktning tak 1:________________ Takriktning tak 2:________________Grader (Söder = 180 grader)
Takbeklädnad: □ Tegel □ Cementpanna □ Papp □ Plast □ Plåt □ Eternit □ Annat__________
Takkonstruktion: □ Stål □ Trä Underlag undertak/isolering: _______________________
Kondition på tak och takkonstruktion:__________________________________________________________
Höjd mellan mark/takfot:__________________ Lyftmöjligheter, ställningsbygge, tillgänglighet. Ta bilder på hus med omgivning.
Objekt som takfönster, kupor, skorsten och liknande skall visas på en skiss och ett taget foto av taket,
ta även mått med referenspunkt samt markering var och hur du vill sätta panelerna och planerad kabelgenomföring

Bifoga även foto och ritning
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Uppställningsplats för lossning/lastning av paneler, ställning, skylift, kran mm (Ta bilder)____________________

Var är elcentralen placerad? □ Källare □ Entré □ Förråd □ Garage □ Ytterväg □ Annat
Önskad placering av växelriktaren. □ Källare □ Entré □ Förråd □ Garage □ Ytterväg □ Annat
Växelriktaren är i mått (varierar dock men utgå från H64 x B43 x D22 cm) Bästa placering invid el-centralen.

Önskad storlek på Solcellsanläggning :___________________________________________
Förslag av monteringssystem:__________________________________________________
Önskad montering av Solcellsanläggningen (min. ca 4 veckor efter beställning), Vecka: _____________________
Nätleverantör:____________________________

NÅGRA TIPS:
Om kunden skall söka investeringsbidrag kan det ta lång tid innan du får besked. Kunden kan få ROT-avdrag eller
investeringsbidrag. ROTavdraget skall betalas tillbaka ifall man får investeringsbidraget. Detta görs via
skatteverkets blankett SKV 4533. Kunden skall anmäla till ditt försäkringsbolag solceller monterats. Var noga med
att ingenting skuggar anläggningen. Tänk på att anläggningen skall sitta i minst 40 år.
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