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Så blir du
elproducent med
solceller från
Jönköping
Energi

SOLEN TAR
BÄTTRE ÄN DU TROR
I JÖNKÖPING

REKORDINTRESSE
FÖR SOLCELLER
Producera din egen el från en förnybar källa.
Sälj elen du inte själv gör åt.
Köp el på traditionellt sätt vid behov.
Intresset för att installera solceller på villataket är större än någonsin.

En lång, kall och mörk vinter
– hur funkar solenergi då?
November till februari går produktionen från
dina solceller ner. Speciellt om det ligger snö på
cellerna. Men när vårsolen kommer igång på
allvar i mars ökar produktionen markant.
När produktionen går ner under vintern behöver du komplettera med el från det traditionella
nätet. Men det fina är att du under sommaren
också tjänar pengar när du säljer iväg din överskottsel. Bäst av allt, din energi kommer från en
klimatsmart, förnybar källa.

Så går det till:
1. Gratis rådgivning.
2. Vi skräddarsyr en lösning just för dina 		
behov och förutsättningar och samlar
i en offert.
3. Montering - vi tar hand om hela
installationen.
4. Elinstallation - all teknik monteras och
panelerna kopplas in i husets elcentral.
5. Nu producerar du din egen el, den el
du inte använder själv får du betalt för
när den leds ut på elnätet.
(Första året ger vi dig dessutom extra
bra betalt i form av kampanjpris på
din överskottsel).

30 procents investeringsstöd
Nu kan du (såväl privatpersoner som
företag) få 30 procent i bidrag, så
kallat investeringsstöd när du install
erar solceller.
Ansökan skickas till Länsstyrelsen i
Jönköpings län.
Om du väljer att köpa solceller från
Jönköping Energi finns vi med som
stöd och hjälper dig självklart med de
tekniska uppgifterna för att underlätta
ansökan.
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Efterfrågan på solcellspaneler har exploderat
i Sverige de senaste åren. Men frågan som
många ställer sig är »Funkar solceller i kalla
Sverige«. Svaret är ja! Med egna solceller på
taket kan du täcka stora delar av ditt elbehov
och samtidigt göra en insats för miljön. Sänk
dina kostnader genom att själv använda den
el du producerar. Överskottselen säljer du
vidare till Jönköping Energi.
Jönköping Energi är din partner genom hela
processen. Från rådgivning och projektering,
via byggnation och installation till elhandelsavtal och elcertifikat. Givetvis tips och råd vid
ansökan om investeringsbidrag. Ett helhetsgrepp som vi vet skapar trygghet.

Fördelar med solcellspaket
från Jönköping Energi:
Enkelt - Nyckelfärdiga moderna solcells
paket, förberedda för framtidens energilösningar som till exempel batterilagring.
Tryggt - Vi är med dig från start och hela
vägen. Lokal aktör med marknadsledande
garantitider.
Ekonomiskt - Gör dig mindre beroende av
elpriset. Du är din egen producent.

Hur många paneler behöver jag?
Och vad kostar det?
		
Sommarstuga
Antal paneler
16
Effekt, kW
4,7
Yta, m2
26
Produktion kWh/år
4 600
Pris, kr
105 500
Pris (efter bidrag)
73 800
Årlig besparing, kr
4 950
Årlig avkastning, %
6,7
Återbetalningstid, antal år
13
Effektgaranti, antal år
25
Livslängd, antal år
30–40

Villa
26
7,7
43
7 500
138 000
96 400
8 050
8,4
10
25
30–40

Ladugård
50
13,8
84
13 400
202 500
141 750
14 400
10,1
8
25
30–40

Solen tar bättre än du tror – använd solenergin smart. Skydda dig
själv mot starka vårstrålar men låt solen göra jobbet för att utvinna
förnybar solenergi.

Läs mer
och gör en intresseanmälan på
jonkopingenergi.se/
solceller

”

Gör dig mindre beroende av elpriset. Du är din egen producent.

”

Kan man lagra solcellselen?
Traditionellt har svaret varit nej. Men mycket forskning och utveckling fokuserar just nu på detta
område. Jönköping Energi håller därför på att ta fram ett erbjudande om lagringsmöjligheter.
Det vill säga ett batteri som lagrar upp och kan spara din solcellsel.
Så drömmen som många har om att kunna producera sin egen el och sedan exempelvis koppla den till sin bil är inte så långt borta.
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TACK!
Tillsammans med dig och alla våra kunder har vi UNDVIKIT koldioxidutsläpp med

295 000 ton
under 2017.

Det motsvarar att alla kommuninvånare lät bilen stå i 1 år och 7 månader.
Vilket även kan jämföras med utsläppen från en bil som kör cirka
38 800 varv runt jorden.
Tack för att du är kund hos oss.
Tillsammans är vi en god kraft för Jönköping!
PS. Nästa gång du hör från oss är det i ett fulladdat Blixten Magasin. I din brevlåda 17 maj!

KUNDSERVICE

KONTAKT

MILJÖ

Besök måndag–torsdag 8–17
(jun–aug 8–16)
Fredag 8–16
Telefon: 036-10 82 20
Felanmälan: 036-10 82 70

Jönköping Energi
Kjellbergsgatan 3
Box 5150,
550 05 Jönköping

Vi är ett miljöföretag som
värnar om vår närmiljö. Vår
verksamhet är ISO 14001certifierad. Blixten är tryckt
på Svanenmärkt papper.

Gilla oss på Facebook.
Följ oss på Instagram och
Twitter @jonkopingenergi

Tel. 036-10 82 00
info@jonkopingenergi.se
www.jonkopingenergi.se

4001:201
O1
5
IS

C

ER

T I F I C AT I O

N

TM

