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INVESTERINGSGUIDE 

Nedan svarar vi på vanliga frågor vi fått från kunder genom åren. 

Vår förhoppning är att detta ger er som företag ett tryggt underlag för att inleda er gröna 
energiomställning. 

Sustainable Business Partner, 2022 

 

 

 

 

 

ÄR VÅR BYGGNAD LÄMPAD FÖR SOLCELLER? 

De vanligaste svenska taktyperna är väl lämpade för solcellsanläggningar. Det som är viktigast för oss i våra 

beräkningar är följande: 

1. Taklutningen. 

Denna aspekt är viktig för oss att veta redan i ett tidigt skede i en affärsdialog av planeringsskäl och att vi 

kan räkna med högsta möjliga precision. Dessutom är det en stor faktor vid komplexiteten av projektet. 

Däremot är vi vana att hantera allt från helt platta tak till tak med väldig stor lutning. 

 

2. Läget av fastigheten. 

Hur fastigheten är placerad i förhållande till solen är en faktor som avgör hur vi utformar anläggningen på 

taket. Detta är däremot någonting som vi fastslår redan vid behovsanalys-stadiet. 

 

3. Skuggning av taket. 

Om det finns stor risk för skuggning på grund av omkringliggande vegetation eller byggnation kan 

produktionen drabbas. Därför utför vi kalkyler och planerar baserat på detta för att optimera er anläggning 

på bästa möjliga sätt.   

 

KLARAR TAKET VIKTEN AV EN SOLCELLSANLÄGGNING? 

Taklasten är en stor beräkningspunkt för oss, då det avgör bland annat vilket montagesystem och andra typer av 

materialval som lämpar sig bäst. Har ni misstanke om att taket är för svagt för en solcellsanläggning krävs det att en 

konstruktör fastställer vad som gäller för just ert tak.  
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VAD MÅSTE SBP HA AV OSS FÖR ATT INLEDA EN FÖRSTUDIE? 

Inledningsvis är det viktigast att få följande uppgifter av er: 

• Fastighetsbeteckning 

• Taklutning 

• Information om huvudsäkringen 

Därefter kan vi ge er en första beräkning och estimat på pris, produktion, materialval och mycket mer. 

 

MÅSTE BYGGLOV VARA REDO FÖR ATT INLEDA AFFÄRSDIALOG? 

Nej. I egenskap av helhetsleverantör så åtar vi oss uppgiften att söka bygglovet åt er. Vi har stor vana vid sådana 

processer och säkerställer att bygglovet går igenom smidigast möjligt. 

 

KAN EN ANLÄGGNING BIDRA TILL LÄGRE ELPRISER? 

Ja – ni och övriga näringslivet är nyckelfaktorer för landets energistabilitet! Genom er egenproducerade solel avlastar 

ni elnätet i ert närområde och bidrar till att hela samhället motverkas ytterligare prishöjningar i framtiden. 

 

KAN VI TJÄNA PENGAR PÅ EN SOLCELLSANLÄGGNING? 

Ja! Det har aldrig varit så gynnsamt som nu att producera sin egen solel. Det är ett antal faktorer som spelar roll, där 

elpriser och rekordlåga materialkostnader är de största anledningarna. Dessutom har vi olika finansiella lösningar som 

gör det ännu mer lukrativt att investera. 

 

KAN VI FÅ HJÄLP MED INVESTERINGEN? 

Ja. Vi har avtalsformer i vår portfölj som innebär att vi tar hela kostnaden av er investering och därmed hela 

affärsrisken – samtidigt som ni kan fokusera på att fortsatt ha en vinstdrivande organisation.  

 

PÅVERKAS PRODUKTIONEN AV VÅR GEOGRAFISKA POSITION? 

Ja – men endast marginellt. Vi har levererat mycket välproducerande solcellsanläggningar så pass långt upp i landet 

som Boden och Luleå. Hur det ligger till för just er inkluderar vi i kalkylerna. 

 

HUR LÅNGA GARANTIER HAR EN SOLCELLSANLÄGGNING? 

Normal garantitid på marknaden är 5-10 år. Vi på SBP erbjuder garantier på 20-25 år, vilket är de längsta 

fabriksgarantierna i Europa. Dessutom har vi i vissa avtalsformer garanti på er årliga produktion, vilket skulle göra oss 

betalskyldiga om vi inte lyckas nå den utlovade effekten. 
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MÅSTE DET NUVARANDE ELAVTALET SÄGAS UPP? 

Det behöver ni inte tänka på. Vi kommer att meddela elnätsleverantören att ni installerar en solcellsanläggning och 

sedan förhandlar vi fram ett grönt elavtal för att ni ska kunna bedrivas så hållbart som möjligt.  

 

KAN VI FÅ HJÄLP MED ATT SÖKA GRÖNA BIDRAG? 

Ja. Baserat på omfattningen av er solcellsanläggning kan vi undersöka era möjligheter och lösa ansökan åt er. 

 

TÄCKER VÅR NUVARANDE FÖRSÄKRING EN ANLÄGGNING? 

Vi på SBP är ensam aktör på den svenska marknaden att inkluderar teknikval som matchar de betydligt hårdare 

kraven i till exempel Tyskland och USA. Det gör att ni alltid kan känna er säkra på att ni kommer följa framtidens 

försäkringskrav. 

 

 

 

HAR NI FLER FUNDERINGAR? 

 

Vi är måna om att ni som företag ska lyckas med er gröna investering.  

Genom länken nedan kan ni komma i kontakt direkt med lämplig person hos oss. 

 

https://www.sbp.se/kontakt 

hello@sbp.se 


