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MER ENERGI MED 

SOLCELLER

SOLCELLER SOM EN DEL AV  
FASTIGHETEN
Inom HSB tänker vi alltid helhet och långsiktigt för våra kunders fastigheter.   
När det gäller solceller innebär detta att vi jobbar i tre steg.  
 
Vi startar med en utredning. Därefter hjälper vi er att få solcellerna på plats. 
Avslutningsvis hjälper vi er också med driften så att ni får ut det mesta möjliga 
av den anläggning ni köpt.

”Vi hjälper er med  
bidrags- och bygglov-

sansökningar”



Utredning
Vi startar med en utredning för att:
-	 Undersöka	om	lönsamhet	finns,	eller	om	det	finns		 	
  andra delar man bör prioritera före solceller. 
-  Kunna göra en optimal placering av solcellerna på er   
  fastighet.
-  Analysera energi- och effektlaster för optimal dimensi-  
  onering
-  Analysera underhållsplaner för långsiktigt tänk kring    
  undhållstekniska bitar som kan kopplas till solceller.
-  Analysera lagringsmöjligheter för att minska effekt- 
 toppar och öka lönsamheten
-  Beräkna och ta fram kalkyler för ombyggnad av elsys-   
 tem så även lägenheterna kan ta del av elproduktionen  
 från solcellerna. 
 
Utförande
När utredningen är klar hjälper vi er att få solcellerna på 
plats.	Vi	finns	med	ända	från	projektering	fram	till	driftsätt-
ning och optimering. Bland annat hjälper vi er med:
- Bidragsansökningar 
- Bygglovsansökningar och kontakter med myndigheter
-  Installation och projektledning. 
-  Kontakter med underleverantörer
-  Ritningar och dokumentation
- Fullt färdig anläggning inkl driftsättning.

Drift och optimering
För att få ut mesta möjliga av en solcellsanläggning  
krävs kunskap och tillsyn. Vi hjälper er med:
- Kontinuerlig tillsyn och skötsel
- Garantier
- Bevakning av elhandelsavgifter för optimal  
 lönsamhet över tid
- Vid ombyggnad av elsystem hanterar HSB även  
 hela  systemet inklusive datainsamling, validering  
 av mätvärden, debitering av el mm.

KONTAKTA:  
 
ENERGIKONSULT ENERGIKONSULT ENERGIKONSULT

Henrik Olsson  Boris Flügge  Erik Stjärnborg 
070-160 20 18  070-819 20 53  070-819 20 42 
henrik.olsson@hsb.se	 boris.flugge@hsb.se	 erik.stjarnborg@hsb.se


