Solenergi till alla!
Var med och driv utvecklingen mot
100% förnybar energi med el från solceller
och gör samtidigt en bra affär.
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VARFÖR SOLEL?

Tjäna pengar på ditt tak!
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Visste du att det redan från första dagen är lönsamt att
producera din egen el? Dels tjänar du pengar på att slippa
köpa el och dels får du bra betalt för den el du producerar
och inte själv använder. Det hela är rätt enkelt, har du ett
tak med solpaneler bidrar du aktivt till omställningen mot
100% förnybar energi - och samtidigt gör du en bra affär.
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Enkelt med solrådgivare

Det bästa för miljön

Har du ett tak och en vilja att vara med att

Det är skillnad på el och el. Att använda el

förändra? Då är steget till att bli mikro-

från förnybara källor är livsviktigt för vår

producent av solel inte långt. Med Utellus

planets överlevnad. Med egna solceller tar

personliga solrådgivare är det både enkelt och

du steget ännu längre och hjälper till att

tryggt att installera solpaneler. Vi hjälper dig

pumpa in ny, grön el i systemet. På så vis

med att anpassa ett system efter dina behov

kan vi tillsammans bygga bort behovet av

och vi administrerar bidrag och bygglov. Vi

smutsig el från kol och andra fossila källor.

finns även där som partner för köp och försäljning av el.
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VARFÖR NU?

I HUVUDET PÅ EN
MIKROPRODUCENT

Framtiden är ljus,
missa inte en sekund!
Det har aldrig varit så ekonomiskt fördelaktigt att installera
solceller som nu. Här är fem starka anledningar till varför:

1. Just nu får privatpersoner och företag 30%
av installationskostnaden i bidrag från staten.
Ett regeringsbeslut som bidrar till en positiv
kalkyl för mikroproducenter av solel.

2. Du får ”gratis el” den dag du betalat av ditt
system, och du sparar pengar på din anläggning
från första dagen. De flesta solcellsanläggningar
är helt återbetalda efter 10-15 år.

”Jag rekommenderar Utellus till 100%.
Även om jag är tekniskt lagd så vill jag som
kund ha en enkel och smidig helhetslösning.
Det får jag med Utellus paket av solceller,
installation och elavtal. Allt ingår.”
JOACHIM KARTHAUSER, VILLA MED 16 PANELER I SOLLENTUNA

3. Priserna har minskat rejält de senaste åren och
solcellernas effektivitet har utvecklats fort. Sedan
ett par år tillbaka har dock priserna stabiliserat sig.
Det betyder att det du eventuellt skulle tjäna på
marginellt lägre priser i framtiden inte balanserar
upp det du tjänar på att investera redan idag.

4. Fastighetens värde ökar med solceller på taket.
Solceller på taket som producerar egen, gratis och
ren el är så klart attraktivt för en köpare.

5. En trygg investering. Våra solceller håller länge,
med långa garantier på såväl installationsarbetet
som paneler och övrig teknik. Livslängden för en
solanläggning beräknas vara runt 30 år, eller mer.
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”Med Utellus upplägg med vindandelar
och sol så blir du i princip självförsörjande –
dessutom helt och hållet på förnybart.”
GÖRAN SCHÖMER, VILLA MED 22 PANELER I GENARP
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SOLCELLER

Solceller för alla typer
Vi installerar solpaneler på alla möjliga typer av fastigheter villor, radhus, fritidshus, bostadsrättsföreningar och lantbruk.
Tack vare vårt breda sortiment kan vi anpassa installationer
till olika hustyper och individuella förutsättningar.

Villa, Upplands-Väsby
Helsvarta moduler med svarta ramar ger ett enhetligt intryck på taket i villakvarteret.
På den här villan i Upplands-Väsby syns 35 stycken SunPower X21 Signature Black-paneler
infällda i det unika SunnyBlack Insertsystem. Installerad av partner: SunnyFuture

Torp, Tivedenskogarna
För ett avsides torp utan nätkontakt kan en
investering i egna solpaneler vara ett otroligt
tillskott. Här är ett självförsörjande off-gridsystem med 8 stycken SunPower E19-paneler
kopplade till ett energilager från Alpha ESS
med 5,5 kWh litiumbatterier. Systemet är
kopplat på enfas 230 V och ger upp till 2,7
kWh. Installerad av partner: SunnyFuture
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Lantbruksfastighet, Falkenberg
För lantbruksfastigheter som generellt har hög egen förbrukning av el är det ofta en
god affär att investera i egen produktion. Här är totalt 300st Trina Solar 275W mono
black installerade på ett tak av korrugerad plåt. Installerad av partner: SVEA Solar
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Ditt tak pryds av solpaneler. Solens

Solen står som högst på himlen.

Huset fylls återigen av personer

Solen har lagt sig och elkonsumtionen

strålar träffar solcellerna. Nu omvand-

I många hushåll går elkonsumtio-

och elkonsumtionen går upp. Tv:n

minskar återigen. Nu producerar sol-

las strålarna till elektricitet i form utav

nen ned under dagtid då de flesta

slås på, datorer används och någon

panelerna mindre el och med Utellus

likström. Inne i huset sitter en växel-

familjer är på jobbet eller i skolan.

förbereder middagen på spisen.

som elbolag säkerställer du att du

riktare vars uppgift är att omvandla

Under denna tid används elen i

Solcellerna fortsätter att jobba för

enbart köper Bra Miljöval-märkt el

likströmmen till växelström med 230V,

första hand till sådant i din fast-

att producera el till ditt hushåll.

från vind och sol - även de timmar

vilket gör att du kan använda elen

ighet som behöver el, till exempel

till ditt hushåll. Växelriktaren skick-

element och tvättmaskin. Den

ar sedan vidare elen till din elcentral

överskottsel som produceras av

som i sin tur fördelar den så att den

dina solceller skickas ut till resten

kan användas i fastigheten. Elen som

av elnätet och du får betalt för din

produceras används direkt och förser

överskottsproduktion. Med Utellus

dig och din familj med energi under

som partner för köp och försäljning

morgonens elintensiva timmar.

av elen sker detta med automatik.

som du själv inte producerar.

VARFÖR UTELLUS?

VARFÖR UTELLUS?

Fördelar med att installera
solpaneler med Utellus

Solceller All Inclusive
Allt ingår – inga dolda avgifter

Att köpa solpaneler ska vara roligt, därför hjälper vi dig gärna med
allt från bygglovsansökningar och bidrag till färdig installation och
sedan finns vi kvar som din partner när du blir egen elproducent.

All Inclusive – allt ingår

One size doesn’t fit all

Vi har utvecklat ett koncept som garanterar
att du inte kan göra fel med installationens
alla faser - planeringen, installationen och
livet med solceller.

En solinstallation måste alltid anpassas efter
kundens förutsättningar och önskan. Någon
har en lantbruksfastighet där målet är att
maximera effekten, medan någon annan
prioriterar det estetiska.

Du behöver inga förkunskaper då din personliga solrådgivare tar hand om dig från start.
Tillsammans levererar vi skräddarsydda och
nyckelfärdiga installationer efter dina förutsättningar och önskemål gällande prisbild och
design. Vi hjälper dig med eventuella bygglov
och ansökningar om bidrag och subventioner.

Vi sitter inte på enorma lager med solpaneler
som gör att vi väljer paneler baserat på vad vi
har inne till försäljning för tillfället. Vi arbetar
istället med noga utvalda leverantörer av
solceller så att vi kan anpassa effektivitet,
estetik och kvalitet baserat på vad du som
kund har för behov.

Under installationen behöver du bara ha
kontakt med din solrådgivare, som fungerar
som en projektledare mellan dig och installatörer och elektriker. Vi ser till att minimera
tiden från godkända handlingar till komplett
solcellssystem.

På Utellus arbetar erfarna solrådgivare. De är
utbildade inom solcellsteknik och de guidar
dig rätt baserat på dina förutsättningar och
önskemål.

När solpanelerna är installerade får du en
utbildning av ditt system. Eftersom Utellus är
ett elbolag hjälper vi dig både med att köpa
upp din överskottsel och samtidigt erbjuder vi kompletterande el till ditt hushåll med
100% förnybar el. Vi säljer bara el från vind
och solkraftverk med Naturskyddsföreningens
märkning Bra Miljöval.

Digital övervakning
Via en mobilapp och i din dator kan du i realtid följa din solelproduktion. Där kan du även
se och jämföra hur mycket du har producerat
föregående månader.
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PLANERA

INSTALLERA

LEVA

Personlig rådgivning

Komplett projektering

Trygga garantivillkor

Skräddarsydda lösningar

Nyckelfärdiga solcellspaket

Försäljning av produktion

Gratis offert

Optimerade system

App-monitorering

En trygg partner

Sveriges Nöjdaste Kunder

Efterfrågan på solceller ökar för varje år som
går. Det här har gjort att det finns en uppsjö
av olika producenter av solceller. Vi på
Utellus har lagt mycket tid på att utvärdera
våra samarbetspartner och deras produkter.
Installerar du solceller från Utellus kan du
vara säker på att du bara får det bästa.

I fyra år i rad har vi fått utmärkelsen
”Sveriges Nöjdaste Kunder” enligt Svenskt
Kvalitetsindex oberoende mätning. Det här
är något vi är väldigt stolta över och ett
kvitto på att vi verkligen lyssnar på vad ni
som kunder vill och behöver. Vi tror på
människors engagemang och vi vet vikten av
att så många som möjligt är med och drar
sitt strå till stacken i omställningen till en
helt förnybar energisektor.

När du väljer solceller är det viktigt att du
granskar garantierna och dess villkor. Väljer
du att installera med oss, kan du känna dig
trygg att du får de bästa garantierna och
bara komponenter från professionella företag som funnits länge i branschen.
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FRÅGOR OCH SVAR
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Vanliga funderingar
Här är några av de vanligaste frågor vi stöter på. Har du en
annan fundering är du välkommen att kontakta våra solrådgivare!
Kontaktinformation hittar du på baksidan av broschyren.

ÄR DET SKILLNAD PÅ SOLCELLER?

BEHÖVER JAG EN NY ELMÄTARE?

Den grundläggande faktorn som skiljer sol-

Ja du behöver ha en ny elmätare som klarar

celler åt är hur de är tillverkade. Utellus in-

av att mäta både hur mycket el som går in

stallerar bara solceller från leverantörer som

i huset från elnätet, men också hur mycket

ligger i topp på Solar Scorecard, en global

som matas ut från huset ut till nätet. Detta

ranking där leverantörer rankas utifrån deras

för att du ska kunna få ersättning för

ansvarstagande gällande miljö, hälsa och

produktionen som du matar ut på nätet.

säkerhet hos de anställda. Garantier skiljer sig

Nätbolaget är skyldigt att inom tre månader

mellan de olika tillverkarna av solceller.

efter inkommen anmälan (som vi gör åt dig)

På Utellus säljer vi paneler med garanti på

byta ut din elmätare kostnadsfritt. Ofta gör
de bytet inom ett par veckor.

FUNGERAR SOLCELLER I SVERIGE?

BEHÖVS BYGGLOV FÖR SOLPANELER?

mellan 10 och 25 år - här beror det också på

Sett över hela året är Sverige inte så mörkt

Regeringens ambition är att bygglovskraven

vad som är viktigt för dig som kund. De längs-

som man kan tro. Sommarhalvåret har vi

ska minska för solceller. Generellt ska det

ta garantierna ger ett lite högre inköpspris,

många timmar då solen är uppe. Och sol-

vara fritt fram att sätta solpaneler på bygg-

och tvärt om.

panelerna producerar el även vid molnigt

nader inom detaljplanlagt område så länge

väder. I Sverige har vi faktiskt lika bra

de följer byggnadens form, såsom takets

Solceller skiljer sig också i effektivitet.

ett träd eller grannens hus under en viss del

instrålning som i Tyskland, där det finns över

lutning. Som regel krävs dock bygglov alltid

Utellus säljer bland annat en av världens

av dygnet är det ingen fara. Vi erbjuder

1,5 miljoner solanläggningar. De solpaneler

om fastigheten är K-märkt, om modulerna

bästa solpaneler utifrån effektivitet - Sun-

installationer med så kallade optimerare.

som Utellus installerar är utformade för

planeras att placeras på fasaden och om

Power. Ju mindre anläggning du har plats för

De gör att det bara är den panel som för till-

svenskt klimat och är i stort sett underhålls-

de är vinklade i en annan lutning än taket.

desto högre effektivitet ska du satsa på för

fället är skuggad som ger mindre produktion.

fria. Dessutom fungerar solceller som bäst ju

Oavsett ska man alltid kolla med byggnads-

att maxa din produktion.

De andra panelerna påverkas inte av skugg-

kallare de är. Snö är heller inget problem för

nämnden om vad som gäller i sin kommun

JAG HAR SKUGGNING
Är delar av ditt tak skuggat av till exempel

ningen utan fortsätter att producera i vanlig

hållbarheten och alla våra paneler är utveck-

innan man påbörjar en installation. Vi hjälper

Ytterligare en faktor som skiljer solpaneler åt

lade för att hålla emot flera hundra kilo snö.

dig med hantering av eventuellt bygglov och

är den estetiska aspekten. Vi på Utellus förstår

bygganmälningar.

de kunder som bryr sig om det estetiska och

ordning. Utellus solrådgivare kan hjälpa dig
att utvärdera just dina förutsättningar.

därför erbjuder vi till exempel helsvarta
paneler med svarta ramar för att smälta in

MITT TAK LIGGER EJ I SÖDERLÄGE

FINNS DET BIDRAG FÖR SOLCELLER?

och bli en naturlig del av fastigheten. Vi har

Du behöver inte ett rakt söderläge för att

därmed snäll mot vår jord. Solceller använder

Ja, just nu får man som privatperson och

även förståelse för dig som ska installera en

producera solel. Det optimala är att takytan

solljus som bränsle och därmed orsakar de

företag ansöka om ett statligt solcells-

större anläggning som kanske knappt syns

vetter mot syd, sydväst eller sydost och har

inte några utsläpp i produktionen av elen.

bidrag, så kallat investeringsstöd, på upp till

eller som ska sitta på en lada. Då kan du

en lutning på ca. 15-60 grader. Men det går

Däremot ska man vara varse på hur panelerna

30% av installationskostnaden. Väljer du att

välja paneler där effektiviteten och priset

även att ha solpanelerna placerade i öst- el-

tillverkas, eftersom det behövs både metaller

inte ansöka om investeringsstödet kan du

får avgöra valet av solceller.

ler västlig riktning. Då får du ungefär 10-20%

och andra råvaror som kan vara känsliga att

använda dig av ROT-avdraget. Skatteverket

lägre total årsproduktion än om det hade

både bryta och förädla. Utellus har myck-

har godkänt en schablon vid beräkning av

varit rakt sydläge. Det finns även möjlighet

et höga krav på de panelföretag vi arbetar

arbetskostnaden vilket innebär ett avdrag

MÅSTE MAN HA ETT SPECIELLT TAK?

att installera solpanelerna på en vägg- eller

med och har uteslutande valt tillverkare som

på ca 9% av totalkostnaden (30% avdrag på

Utellus har solpaneler för alla typer av tak

markbaserad anläggning.

mycket aktivt tar hänsyn till miljömässiga och

arbetskostnaden, som de utgår ifrån är 30%

oavsett om du har plåt, tegel, betong, eternit

etiska aspekter under tillverkningsprocessen.

av totalkostnaden).

eller papp. Våra installatörer har lång erfaren-

HUR ”GRÖNA” ÄR SOLCELLER?
El från solceller är förnybart producerad och

het av olika taktyper.
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OM UTELLUS

Elbolaget med bara
sol- och vindel
Utellus, det lilla elbolaget med de stora ambitionerna.
I över 10 år har vi som elbolag erbjudit våra kunder äkta 100%
förnybar el från vind, och sol - inget kol, vatten eller kärnkraft!

Bra Miljöval

Mot 100% förnybar energi

De flesta gröna aktörer på elmarknaden förmedlar endast förnybar el mellan köpare och
säljare. Vi vill mer! Därför är vår ambition att
tillföra ännu fler gröna kWh in på marknaden.
Sedan 2006 har vi hjälpt drygt 4 000 privatpersoner och företag att producera sin egen
el genom andelsägarskap i vindkraftverk.
Dessutom ser vi till att de som vill installera
solpaneler på sina egna fastigheter kan göra
det enkelt och smidigt.

Utellus ingår i OX2-koncernen med verksamhet inom vindkraft, solenergi, bioenergi och
geoenergi. OX2 har genom åren utvecklat,
byggt och förvaltat ett stort antal anläggningar för förnybar energi i Norden.
Vi har uppfört vindparker åt IKEA och Google
bland andra och har hjälpt stora finansiella institutioner att förverkliga sina hållbara
energisatsningar. Och vi har utvecklat en av
Sveriges största biogasanläggningar. Bara för
att nämna några exempel.

Även du som inte är redo att investera i din
egen energiproduktion är varmt välkommen
till Utellus som elkund. Vi har ett enkelt och
rättvist elavtal med rörligt pris och utan
bindningstid. Och vi har fyra år i rad haft
Sveriges nöjdaste elkunder enligt Svenskt
Kvalitetsindex. Något som vi så klart är lika
stolta över att måna om som att leva upp till
även framöver.

Men det bästa och mesta har vi ändå framför
oss i vår vision om en omställning till en 100%
hållbar och förnybar energisektor. Vi går
onekligen en spännande framtid till mötes
och den vill vi mer än gärna dela med dig
som kund!
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Solvärdera ditt hus!
Gör en gratis solvärdering på vår site och få
direkt svar på hur mycket energi just ditt tak kan
producera och vad det skulle kosta dig.
WWW.UTELLUS.SE

EMAIL
hej@utellus.se
TELEFON
0771-81 87 00
HEMSIDA
utellus.se
POSTADRESS
Box 2299
103 17 Stockholm
BESÖKSADRESS
Lilla Nygatan 1
Stockholm

