
Har du planer på att skaffa solceller?
Ansök senast 7 juli 2020 om solcellsstödet som 
täcker 20% av investeringskostnaden. Ansökan 
är inte bindande. Sista slutförandedatum för 
installation är 30 juni 2021. 

Så här gör du:

Lathund, steg för steg

Regeringen har beslutat att flytta fram sista slutförandedatum för solcellsstödet med sex månader till 30 juni 2021.  
I samband med detta har regeringen också infört ett ansökningsstopp för solcellsstödet som träder i kraft efter 7 juli 
2020. Ansökningsstoppet gäller solcellstödet i sin nuvarande form som är 20% av totala investeringskostnaden.
   Läs mer om regeringsbeslutet på regeringens webbsida:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/fardigstallandetiden-forlangs-for-solcellsstodet/?fbclid=IwAR0IVHLDO
KcuIComRjSY9uwrJiaHyy45SDb1PfpI-HA916e_RT4K2Rk_TLo

GruppSol har tagit fram en lathund för hur du ansöker om Solcellsstödet, vänligen se nedan. Det tar ca 5-10 minuter 
att göra denna ansökan.
   Om du önskar hjälp med ansökan, önskar få en offert eller har andra frågor är du varmt välkommen att kontakta 
oss. Vänligen fyll i dina uppgifter här så kontaktar någon av GruppSols 35 säljare dig inom 24 timmar:  
https://gruppsol.com/solcellsstod/ 

Gå till Boverkets hemsida för att ansöka om Solcellsstödet: https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/e-tjanster-for-
bidrag-och-garantier/sok-bidrag-och-stod-elektroniskt1/  Logga in med ditt Bank ID eller Mobilt Bank ID.

Välj ”Ansökan om statligt stöd till solceller”. Nu är du inne i ansökan. Fyll i dina uppgifter enligt stegen nedan.

Projektuppgifter: Har du inte något annat bidrag så svara ”NEJ” på dessa två frågor.
Uppgifter om påbörjande och slutförande:
Välj tex. start oktober 2020 och slutförande februari 2021, så har du tid på dig.

ANSÖK OM STÖDET SENAST 7 JULI
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Beskrivning av solcells- eller solel-/solvärmehybridsystemet. Detta är ett bra verktyg som räknar fram de värden som du 
behöver här för din fastighet: https://solcellsguiden.vattenfall.se/kalkylera. Mata in din adress och sedan ritar du upp den 
takyta som du ämnar ha solcellerna på. Sedan räknar programmet ut (exempel här angivet):

• Total solcellsmodularea i kvm. Exempelvis 70 kvm.
• Installerad toppeffekt: Exempelvis 13 kWp.
• Beräknad produktion av el på årsbasis: Exempelvis 13.000 kWh/år.
• Är solcellsanläggningen nätansluten? Svarade JA.
• Planeras försäljning av producerad el? Svarade JA (innan man ev köper ett batteri så säljs all överproduktion).
• Är systemet ett så kallat solel/solvärmehybridsystem? Svarade NEJ
• Typ av solceller: Valde här enkristallint (Monokristallint). Om du inte vet välj något - du kan ändra i efterhand.
• FINNS DET BATTERIBANK I ANSLUTNING TILL SOLCELLSYSTEMET? Svarade NEJ. Längre fram kan det säkert bli.
• SOLSYSTEMETS MONTERAS UTANPÅ: Svarade: TAK
• FAST MONTAGE ELLER SOLFÖLJANDE MONTAGE: Svarade: Fast montage
• Azimut är i vilken riktning på det tak som solpanelerna är monterade: Norr: 0 grader, Öst 90 grader
• Söder: 180 grader, Väst 270 grader. I vårt exempel är taket i Öst så svarade 90 grader.
• Lutning på taket: I vårt exempel ca 30 grader.
• UPPFÖLJNING: Svarade JA är införstådd…
• Jag samtycker också att mitt system offentliggörs via SolEL- programmets anläggningsdatabas.

SÖKANDENS UPPGIFTER Fyll i dina personuppgifter. Vem ansökan avser. 

UPPGIFTER OM FASTIGHETEN Välj vilket LÄN, Välj kommun, Fastighetsbeteckning, Fastighetens adress, Fastighetens 
postnummer och postadress, Typ av projekt, Typ av bostadshus, Hur används huset, Bostaden används som, Nybyggnadsår, 
Huvudsaklig uppvärmning i byggnaden.

BERÄKNING TILL STÖDET Är du skattskyldig till moms i det aktuella projektet? ”NEJ” om privatperson. OBS Nedan siffror är 
standardpriser vid inköp av ett system. Exakta priser får du vid en offert och ansökan kan justeras i efterhand. 
Kostnad för material: solcellsmoduler, kr -anta t ex 100.000 kr
Kostnad för övrigt material, kr -anta t ex 40.000 kr
Kostnad för arbete, kr -anta t ex 30.000 kr
Kostnad för projektering, kr -anta t ex 10.000 kr
Summa, kr (A)* -180.000 kr
AVDRAG Om ingen försäkringsersättning välj här ”0”.

BILAGOR Övriga upplysningar: Här kan du skriva något till handläggaren. 
Här kan du även bifoga en bilaga.

SUMMERING AV DIN ANSÖKAN.

SIGNERING OCH INSKICKANDE AV ANSÖKAN.
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Varför GruppSol? SOLCELLSCARPORT
GruppSol har utvecklat en 
solcellscarport i svenskt limträ  
i samarbete med NP Nilssons  
Trävaru AB, som är en del av  
Woody Bygghandel. Solcells-
carporten finns för en eller två 
bilar och kan beställas omålad 
eller målad i valfri färg. Samma 
konstruktion kan också nyttjas till 
solcellsterass. Vi erbjuder även storskaliga lösningar i stål, 
aluminium och limträ för företag och publika parkeringar.

Gör som närmare 3000 andra personer i Sverige – 
gå med i vår Grupp på Facebook: ”Kollektivinköp av 
Solcellsanläggning genom GruppSol” och lär Dig mer 
kring solceller, batterilager och tillbehör. Tillsammans gör 
vi miljöinvesteringar lönsamma.  

facebook.com/groups/gruppsol/

Växelriktare, batterilager & laddstolpar
VÅRA PARTNERS

En växelriktare omvandlar likströmmen från solcellspanelerna till 
växelström som används i fastigheten. Ett batterilager nyttjas för 
att driva fastigheten på solel när inte solen lysereller för att kapa 
effekttoppar. Våra laddstolpar och snabbladdare ger säker och 
snabb laddning till era elbilar. GruppSol marknadsför de bästa 
växelriktarna, batterilager och laddstolparna från leverantörer 
som Ferroamp, Nilar, Huawei, Solax, Fronius och Ctek. 

SMART SOLAR ROOF
GruppSol har utvecklat ett 
unikt helintegrerat solcellstak 
– SMART SOLAR ROOF, som 
sätter en ny standard avseende 
design, watt/m2, hållfasthet, 
minimal miljöpåverkan och hög 
brandsäkerhet. SMART SOLAR 
ROOF:s patenterade kylsystem kan 
öka solelproduktionen med upp till 
20%.Innovationen SMART SOLAR 
ROOF gav GruppSol utmärkelsen RED HERRING EUROPE TOP 
100, som därmed rankar GruppSol som ett av de mest innovativa 
teknikbolagen i Europa. 

®

SVERIGEPANELEN 
SVERIGEPANELEN är utvecklad 
för nordiskt klimat och har bästa 
hållfasthet för att klara av de 
snö- och vindlaster vi har i vårt 
land. SUPERBLACK och TEGEL 
har bästa design för att smälta in 
på svarta och tegelfärgade tak. 
SUPERPOWER är våra högeffekt-
paneler som ger högst antal watt 
per panel. SUPERGLASS dubbelglaspanel har 30 års 
garanti och är den starkaste panelen på marknaden 
med en brottgräns på 925 kg.

®

GruppSol AB
Tel: 010 - 188 20 30 
Mail: info@gruppsol.se
Hemsida/shop: www.gruppsol.com
Facebook.com/groups/gruppsol/

Sandviken
Högbovägen 45

Trelleborg
Kämpingevägen 36

Stockholm
Byängsgränd 14

Göteborg
A Odhners gata 41

GruppSol är annorlunda – vi erbjuder 
lokala gruppköp utan några mellanhänder. 
Vi kravställer egna produkter för nordiskt 
klimat med bästa design, hållfasthet 
och garantier. Tillsammans gör vi bra 
miljöinvesteringar som kan ge dig en 
årlig avkastning på 7-15%. Samtidigt 
ökar värdet på ditt hus med i snitt 14% 
vid en solcellsinstallation, enligt en 
undersökning gjord av SLU. GruppSol 
erbjuder helhetslösningar för villor, 
bostadsrättsföreningar och företag.  
Vi genomför alltid en förstudie på plats  
och följer Länsförsäkringars checklista  
(Faktablad 27) för godkänd 
solcellsinstallation.

https://www.facebook.com/groups/gruppsol/

