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Solceller i Syrenen
Alla hus i Syrenen utrustas med solceller och 

laddstopar, det ingår i bostadens pris och utgör alltså 
ingen extra kostnad. Anläggningen är optimerad 

efter husets placering.

När du flyttar in i Syrenen kommer du och dina grannar 
bidra till en mer hållbar framtid bara genom att bo. Elen 
du producerar kan du antingen använda själv eller sälja 
vidare. Men det måste göras direkt när den produceras. 
Det mest ekonomiska är därför att nyttja elen när 
produktionen är som störst, så vårt tips är att köra 
tvättmaskinen eller ladda bilen mitt på dagen när solen 
lyser som starkast. 

Den anläggning vi valt att installera i Syrenen är inte 
förberedd att kunna lagra din energi genom 
batterilagring. Genom att byta ut växelriktaren till en 
hybridväxelriktare och komplettera med batterier kan 
solcellsanläggningen spara ännu mer energi. Detta är 
inget tillägg som vi erbjuder men är du intresserad av 
en sådan lösning kan du installera det efter tillträdet.

Beroende på husets placering varierar storleken på din 
anläggning. Vill du veta mer detaljerat om ett specifikt 
hus kan våra mäklare hjälpa dig. Solcellsanläggningens 
faktiska avkastning kan komma att variera beroende på 
hur stor den aktuella anläggningen på huset är, 
väderförhållanden, samt andra faktorer såsom 
exempelvis vilket elavtal du tecknar.

Smart styrning 
Anläggningen är förberedd med smart styrning som gör 
att du kan följa din produktion via mobilen eller datorn. 
För att kunna göra det behöver du köpa ett gsm-kort 
eller koppla in en datakabel i routern. Du behöver alltså 
inte själv aktivt styra eller göra några val utan kan luta 
dig tillbaka och låta systemet göra jobbet. Med tillägget 
Sunny Home Manager, som går att köpa till, går det att 
följa hur mycket av energin som egenanvänds 
respektive säljs.

Tjäna pengar på din el
•  Att ha solceller på taket innebär positiva effekter

på både miljön och plånboken.
•  Normalt kan man anta att cirka 40%* av din 

producerade el kan nyttjas för husets drift. Övriga 
60%* säljer du tillbaka till nätet. Det betyder att du 
både får gratis el och får pengar tillbaka för den el du 
säljer. Dessutom får du skattereduktion vid försäljning 
av solel till elnätet.**

•  I dagens prisläge och gällande regler uppskattar 
solcellsleverantören en besparing på ca 10 000 kr* 
årligen.

•  Du kan ladda och köra din elbil med egenproducerad 
el.

•  Gemensamt med era grannar kan ni minska koldioxid-
utsläppet med ca 4 ton/år.
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* värdena varierar mellan husen, se driftberäkning för jämförelse
mellan husen
*   *mer om detta och övriga regler finns på skatteverkets hemsida

Värdena i bilden ovan är baserad på de hus
där solcellerna genererar lägst produktion. Se 
driftberäkningen för jämförelse mellan husen.




