
Det finns inga regler för hur en offert ska vara utformad. Men med bra underlag och samma 
uppgifter till alla leverantörer ökar förutsättningarna att du får offerter som är jämförbara med 
varandra. Ta gärna in minst tre offerter. I checklistan nedan kan du kryssa för efterhand och 
komplettera med det som behövs för att kunna göra en rättvis jämförelse.

Offertstöd solcellsanläggningar

Hitta din kommunala 
energi- och 

klimatrådgivare på
www.ekrs.se 

Offertstöd

 Information om företaget; 
företagsnamn, kontaktuppgifter, 
kompetens/erfarenhet, F-skatte-
sedel, certifieringar (lagkrav på 
behörig elektriker).

 Information om solcellsanlägg-
ningens storlek och tyngd.

 Specifikation över komponenter
som ingår (moduler, växelriktare, 
montagesystem för takinfästning, 
brytare). Solceller och växelriktare 
ska vara CE-märkta.

 Specifikation av vad som ingår/
inte ingår i installationen, t.ex. 
byggställningar, transporter, änd-
ringar i elcentral, administration av 
ansökningar. 

 Tydliga garantivillkor.
 Kostnader inklusive moms; total
kostnad samt uppdelat på solceller, 
växelriktare, montage, arbete och 
eventuella tillval.

 Pris (kr/kW installerad toppeffekt)

 
Visste du att…?

 » Vi har en egen informa-
tionssida om solenergi på      
vår hemsida ekrs.se/solenergi

 » Energimyndigheten har 
en informativ sida om solen-
ergi, Solelportalen. Du hittar 
den på energimyndigheten.
se/solelportalen

inklusive moms.
 Betalningsvillkor.
 Leveransvillkor med färdigstäl-
landedatum.

Uppgifter att ta fram inför en 
offertförfrågan

Takets/platsens förutsättningar 
(antal kvadratmeter, taktyp/belägg-
ning, takets skick, lutning, väder-
streck, skugga och andra hinder, 
ritningar, foto).
Husets elanvändning under ett år 
(kWh/år), gärna specificerat för 
olika tider på året/dygnet.
Huvudsäkringens storlek (Ampe-
re).
Eventuella framtida planer t.ex. 
elbil, batterilagring.

Granska offerten 
Det här bör finnas med

Datum för offerten och tidsgräns 
för hur länge offerten gäller (så 
länge förbinder sig leverantören 
att utföra arbetet enligt villkoren 
specificerade i offerten).



Vi ger dig opartiska råd
Den kommunala energi- och klimatrådgivningen ger lokal, opartisk och gratis rådgivning om energieffektivisering och

 förnybar energi till hushåll, föreningar och företag. Rådgivningen finansieras med stöd av Energimyndigheten. 
Kontaktuppgifter finns på www.ekrs.se. Varmt välkommen att kontakta oss!  

Detta informationsblad är framtaget av Eva Hansson i Ystad och Tomelilla, februari 2019

Användbara länkar

www.omboende.se/sv/Bygga1/
Anlita-hantverkare-/ 
– här hittar du tips på vad du ska 
tänka på när du anlitar hantverkare

svensksolenergi.se
– branschorganisationens sida där 
du bland annat hittar leverantörer 
och installatörer.

incert.se 
- certifiering för installatörer för 
förnybar energi

elsakerhetsverket.se 
– här kan du kontrollera 
elbehörighet

skatteverket.se
– här kan du kontrollera 
företagets registrering, F-skatt och 
skatteskulder.
 
kronofogden.se 
– har information om andra skulder 
och förelägganden 
 
diabasweb.kov.se 
– Konsumentverket listar anmälda 
företag

Följ oss på Facebook 
Glöm inte att gilla oss på Facebook! 
Sök efter ”Energi- och klimatrådgi-
varna Skåne” för att hitta oss och ta 
del av nyheter.

Det här kan även önskas 
 Om installatör är certifierad för
förnybar energi – solceller (är inget 
lagkrav).

 Hänvisning till var produktin-
formation finns att hitta om den 
inte skickas med i offerten.

 Vind- och snölastberäkningar.
 Hur eventuella ändringar, utbyte 
av komponenter och tilläggsarbe-
ten hanteras. 

 Beskrivning (och ritning) över 
installationen.

 Beskrivning av drift, till exempel 
övervakning.

 Simulering över beräknad elpro-
duktion.

 Lönsamhetskalkyl.
 Information om ROT-avdrag och
andra stöd.

 
Visste du att…?

 » Växelriktare brukar ha:
Produktgaranti på minst 5 år
Livslängd på 15 år eller mer

» Solceller brukar ha: 
Produktgaranti på minst 10 år
Effektgaranti (hur väl solcellen 
presterar över tid) efter 20 år; 
80 % eller mer av märkeffek-
ten 
Livslängd på 25 år eller mer

» Solceller ska enligt lag vara 
CE-märkta. De bör även vara 
certifierade. I produktbladen 
bör framgå vilken standard, 
IEC 61215 eller IEC 61730 
samt certifieringsorgan, t.ex. 
TÜV Rheinland, TÜV Süd, 
VDE

» Montagematerial brukar ha en
produktgaranti på minst 10 år

 
Vill du kolla upp lönsam-
hetskalkylen i offerten?

Beräkna på energimyndigheten.
se/fornybart/solelportalen/vad-
kostar-det/


