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Smarta energiprodukter 
för ditt hem. –––––––––––––

 Hur mycket grön 
 el kan ditt 
 tak producera?
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 Välkommen  
 till 1KOMMA5°  
 
1KOMMA5° är Sveriges ledande leverantör av energismarta lösningar till 
Sveriges villa- och fastighetsägare med målet att nå en klimatneutral 
villamarknad 2030. Precis som vi gjort sedan 2016, arbetar 1KOMMA5° mot 
att möjliggöra ett CO2-neutralt liv för dig genom att erbjuda framtidssäkrade 
solcellsanläggningar, laddboxar och batterier för ellagring i ditt hushåll. 
 
Varje dag, tak för tak, från första tanken på solceller tills du kan börja producera 
egen grön el till hushållet, hjälper vi Sveriges villaägare att bli egenproducenter 
med intelligent styrning av både sin egen konsumtion och produktion och 
därmed bidra till ett mer hållbart samhälle. 
 
Vi är din självklara installationspartner av solcellsanläggning, med erfarenhet 
av över 5000 installerade solcellsanläggningar i Sverige. Med grönt avdrag och 
gröna finansieringslösningar, hjälper vi dig som kund genom hela processen. 
 
Att installera solceller och andra energismarta lösningar är inte bara ett 
smart val för din elekonomi, det är också ett livsstilsval. Vårt mål är att alla 
ska producera egen grön el med hjälp av solenergi. Vi tar Sverige närmare 
omställningen till 100% förnybar energi. Som enskild villaägare kan du bidra 
till en förbättrad miljö genom att investera i solceller, samtidigt som du får en 
ekonomiskt gynnsam lösning. Ta det naturliga steget och satsa på solenergi – 
snart kommer dina grannar att följa efter! 
 
På vår hemsida kan du enkelt och snabbt du ta reda på hur mycket el just ditt 
tak kan producera:  1komma5.se/elproduktion  
 
Ända sedan vi startade kan vi stoltsera med att ha en mycket god 
kundnöjdhet. Läs gärna våra recensioner på Reco om ni vill ta reda på 
vad våra befintliga kunder säger om oss: reco.se/1komma5sverige

Gunnar Jönsson
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Ofta kan du ersätta mellan 
60–100 procent av din 
elkostnad under hela tiden 
som solcellerna håller, vilket 
innebär att du sparar pengar 
i upp till 40 år.

  EKONOMI

Att investera i solceller är som att du ger ett lån 
till dig själv där du själv kan plocka ut räntan varje 
månad! Solceller ger bättre avkastning än ett 
sparkonto samtidigt som du blir självförsörjande och 
slipper fluktuerande elpriser. Ofta kan du ersätta 
mellan 60–100 procent av din elkostnad under hela 
tiden som solcellerna håller, vilket innebär att du 
sparar pengar i upp till 40 år. För de flesta är detta 
ett större sparande än vad ett sparkonto eller många 
andra investeringsmetoder ger upphov till.  Efter 
cirka 10 år är ditt solcellssystem avbetalat. Därefter 
gör du en ren vinst i ytterligare 30 år.

 Ökar värdet på ditt hus 

Eftersom du avsevärt sänker driftskostnaderna 
för fastigheten med solceller på taket så anses 
det vara en förbättring för ditt hem och ökar det 
totala värdet på din villa. Det är en fördel om du i 
framtiden bestämmer dig för att sälja huset. Du kan 
även genomföra en energibesiktning av din villa 
och därmed få en energicertifiering som intygar att 
bostaden är energisnål.  

 En garanterat  
 lönsam investering 

Eftersom du kan ansöka om grönt avdrag samt 
skattereduktion för elen som du säljer, så är det 
lönsamt att vara solelsproducent. Solcellerna har 
en lång livslängd och du får med hjälp av bidragen 
en garanterad avkastning när du investerar i en 
solcellsanläggning.

Det tidigare stödet till privatpersoner ersätts av 
en  skattereduktion för installation av grön teknik  i 
syfte att underlätta klimatomställningen. Avdraget 
fungerar som rot och rut, så att köparen får avdraget 
direkt på fakturan.  Skattereduktionen ges för de 
debiterade kostnaderna för arbete och material med:

- 15 procent för installation av solceller 
- 50 procent för installation av lagring av 
egenproducerad elenergi 

- 50 procent för installation av laddningspunkter till 
elfordon.

Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor 
per person och år. Du kan även utöka en befintlig 
solcellsanläggning med en laddbox för din elbil 
genom att nyttja det gröna avdraget.

Från och med 1 januari 2015 kan mikroproducenter 
av förnyelsebar överskottsel få skattereduktion. Du 
kan få upp till 60 öre per såld kilowattimme (kWh) och 
som mest mata ut 30 000 kilowattimmar vilket då 
motsvarar 18 000 kronor per år.

 Större frihet och lägre energikostnader 

En tydlig fördel med solceller är att du får 
lägre energikostnader samma dag som du tar 
anläggningen i bruk. Ditt inköpsbehov av el minskar 
när du kan producera din egen gröna el, du får en 
hög ersättning för överskottet som du kan sälja 
och du blir inte beroende av marknadens upp- och 
nedgångar.

Solpaneler behöver näst intill inget underhåll under 
sin livslängd. Anläggningen sköter sig i princip helt 
själv. Det kan dock vara bra att inspektera systemet 
med några års mellanrum, såsom man ser efter sitt 
hus i övrigt.
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På 1 timme träffas vår planet av tillräckligt med 
förnybar energi från solen för att försörja hela 
jorden med el under 1 år. Det är en fantastisk resurs 
som vi kan och bör nyttja så mycket som möjligt. 
Produktionen av el från solen avger inte koldioxid 
eller andra utsläpp som påverkar atmosfären eller 
på annat sätt stör miljön.

 

Solceller är bra för klimatet och miljön eftersom 
solenergi jämfört med de flesta andra energikällor 
har en minimal påverkan på natur, djur eller 
människa. Dessutom görs ingen påverkan på 
närliggande infrastruktur, omgivning och miljö vid 
installation av en solcellsanläggning.

 En synlig insats.  Om du installerar solceller på ditt 
tak är du säker på att din el kommer från en förnybar 
energikälla och du ökar andelen förnybar energi i 
samhället. Det är en synlig och tydlig insats och du 
inspirerar därmed även andra att göra samma sak. 
Tillsammans skapar vi större förutsättningar för ett 
hållbart energisystem och ett bättre samhälle.

Att vara självförsörjande och fossilfri i så stor 
utsträckning som möjligt är ett självklart mål för 
många idag och att skaffa solceller är ett steg i den 
riktningen.  Att kunna “tanka” sin bil  med sin egna 
gröna el är för många en dröm. 

De flesta villaägare i Sverige har utrymme på sina 
tak för att kunna producera solenergi som täcker 
stora delar av deras energibehov. Solen skiner 
tillräckligt mycket här i Sverige för att solceller ska 
vara lönsamt. Sverige har fantastiska förutsätt-
ningar för att producera solenergi, som ju faktiskt 
produceras mer effektivt i ett något svalare klimat 
jämfört med i ett varmt klimat. Vi har många takytor 
som kan fyllas med solpaneler, säsongen är ljus och 
lång och solenergi kan utvinnas till hushållet även 

under molnigare dagar. Solpanelerna kan producera 
elektricitet så länge det är ljust ute, d.v.s. även 
under molniga dagar. Eftersom de använder energin 
från solen och inte värmeenergi är de därför inte 
helt beroende av direkt solljus.

Under vintern i Sverige är solinstrålningen lägre och 
det produceras mindre energi som kan tas tillvara 
än under en sommardag. Du får då köpa in din el 
från det allmänna nätet men eftersom du under 
sommaren säljer överskottselen kan dessa 
kostnader i stort sett jämnas. Du tar på detta sätt 
ett stort steg mot att bli självförsörjande på el.

Självförsörjande 
på egen grön el

  MILJÖ

 Solen - en 
 oändlig resurs 

Läs mer om de produkter och tjänster vi erbjuder, så att du också kan 
börja producera egen grön el som du kan ladda bilen med.
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Vi skräddarsyr din solcellsanläggning för högst 
effekt och elproduktion till ditt hushåll. Något du så 
klart vill ha koll på och själv följa, varje dag året om. 
Optimal övervakning av din produktion och din 
förbrukning möjliggörs i en så kallad smartmätare.

En Smartmätare, även kallad Energimätare, 
används för övervakning av din produktion och 
förbrukning och ger mycket noggranna mätningar, 
vilket gör att det är enkelt för dig att följa effektivi-
teten i din solcellsanläggning via en app.

Förutom att du får en mer detaljerad vy hur din 
energitillverkning fördelas, kan man ha en lägre 
huvudsäkring och på så sätt få en billigare nätavgift.

 Energilagring för ett mer självförsörjande hushåll.  
Din solcellsanläggning producerar el när solen är 
uppe. En del av din egenproducerade el använder du 
i ditt hushåll och överskottet kan du sälja du tillbaka 
till elnätet. Om du installerar ett batteri till din 
anläggning kan din gröna överskottsel lagras och 
istället användas när solen har gått ner.

  TEKNIK

 Följ och mät effek-  
 tiviteten  
 av dina solceller 

Att lagra el i ett batteri betyder att du får en högre 
användningsgrad på din egenproducerade gröna el 
och blir således mindre påverkad av marknadens 
stigande elpriser. 

Det elöverskott som du inte förbrukar lagras 
tillfälligt och på så vis ge dig en bättre elekonomi 
över dygnet. Det finns flera olika lösningar och 
storlekar på energilagring. Vi hjälper dig analysera 
både produktion och elanvändning för att hitta den 
mest optimala lösningen för ditt hushåll. 
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Alla tak har sina förutsättningar när det gäller att 
montera solpaneler. Vilka infästningar som används 
beror på vilket typ av tak du har, men den gemen-
samma faktorn är att de är av hög kvalitet, 
hållbarhet samt certifierade för montering av 
solcellssystem.Inför varje solcellsinstallation gör vi 
en snö- och vindlastberäkning som är ett kvitto på 

att montagematerial till anläggningen är dimensio-
nerat efter fastighetens och takets unika 
förhållande och geografiska placering.

1KOMMA5° installationer görs med montagematerial 
som säkerställer hållfastheten samt monteras efter 
snö- och vindlastberäkningar enligt boverkets 
byggregler.

Infästningar för paneler

En växelriktare är den delen i din solcellsanläggning 
som omvandlar energin från dina solceller till 230V 
växelström. Växelriktaren kopplas in i husets vanliga 
elcentral och därefter kan strömmen användas till 
hushållet. När du producerar mer el än du gör av 
med kan du sälja den alternativt använda den vid ett 
senare tillfälle.

Det finns olika typer av växelriktare, beroende på 
behov och önskemål, samt om du önskar ett 
optimerat system. Prata med din 1KOMMA5°-
kontakt för vägledning.

I ett optimerat solcellssystem har varje panel en så 
kallad optimerare vilket gör att alla paneler kan 
producera el oberoende av varandra. Till exempel 
om en panel skuggas påverkas endast den panelen 
och inte hela anläggningen. Effektoptimerare har 

även fördelen att de ger större frihet vid placering 
av panelerna och ökar därmed nyttjandegraden av 
ditt tak.

Eftersom en optimerare installeras vid varje 
solcellspanel kan anläggningen, inklusive solcell-
spanelerna, stängas av vid t ex brand och göra hela 
anläggningen till en säker arbetsplats.

 Till systemet får du självklart en app där du enkelt 
kan följa din produktion av grön el.  Du kan se hur 
mycket din anläggning producerar per dag, vecka, 
månad och år samt totalt under sin livstid och när 
på dygnet du producerar elen. Dessutom ser du hur 
mycket CO2 du sparar och hur många träd du räddar.

Växelriktare och effektoptimerare
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Smart och framtidssäkrad 
laddbox från Easee

Vi har inte bara  
 solceller! Ladda bilen   

 med egen grön el.

1KOMMA5° har valt ut en av marknadens mest 
kraftfulla laddboxar för elbilar. En intelligent 
laddbox i modern design som ger dig smart kontroll, 
hög säkerhet när du laddar hemma och är alltid 
uppkopplad via 4G.

Skillnaderna mellan vår smarta laddbox och en 
vanlig är många och när du väl satt dig in i skillna-
derna blir det svårt att motivera varför man inte ska 
satsa på en teknik som håller länge och har stora 
utvecklingsmöjligheter. Med laddboxen kan du ladda 
bilen upp till 10 gånger snabbare än med ett vanligt 
uttag. Och ändå är den så pass kompakt - den väger 
bara 1,5 kg!

Vi installerar laddboxen och du får full kontroll över 
elbilsladdningen via din app i mobilen. Laddboxen är 
utrustad med den senaste tekniken och därmed 
laddas din bil på kortast möjliga laddtid. Den är 
IP54-certifierad och får därmed placeras både 
inomhus och utomhus.

Laddboxen är utrustad med inbyggt E-simkort och 
mobil kommunikation som gör att du kan styra och 
kontrollera din elbilsladdare mobilt. Med vår app har 
du idag flera smarta funktioner som du kan nyttja. 
Du kan starta och stoppa laddningen oavsett var du 
befinner dig, låsa fast din kabel till laddboxen, samt 
schemalägga laddningen av din bil så att du  laddar  
 när elen är som billigast. 

 Kraftfull 

 Smart 

 Kompakt 

 Uppkopplad 

 Säker 
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Grattis till ett bra val.  
 Snart producerar   

 du din egen gröna el.

 Vad händer nu när  
 du beställt din  
 solcellsanläggning? 

Vi kontaktar er ungefär en vecka innan installa-
tionen för att boka vilka datum och tider vi kommer 
för att installera. Vi bokar ett datum som passar er 
och är ni bortresta inom leveranstiden så kan ni 
bara informera oss så ordnar vi en ny tid som passar 
er. Vi har stora installationsteam i varje region så att 
vi kan vara anpassningsbara efter era behov och 
önskemål. 

Att tänka på innan installationen

1. Vi hjälper dig med alla ansökningar, tillstånd och 
certifikat som behövs.

2. Redan innan vi kommer så kan det vara bra att 
tänka på vilket bolag ni vill sälja ert överskott av 
solel till. Våra solcellsexperter kan detta som ett 
rinnande vatten, så fråga oss om det känns svårt att 
hitta bra information på egen hand.

3. Om du vill kunna följa upp produktionen av solel 
genom appen behöver du se till att internet fungerar 
där växelriktaren ska placeras. Vi behöver antingen 
en WiFi-signal eller en LAN-kabel som räcker till 
växelriktaren. Hör av dig till oss om du är osäker!

Inför montering. Helst vill vi att ni är på plats under 

Helst vill vi att ni är på plats under morgonen innan vi 
börjar monteringen, och under de sista timmarna så 
att vi kan bekräfta allt med montörerna. Ni får en 
genomgång i hur systemet fungerar. Även saker så 
som flyttande av takstege, parabol, takmaterial eller 
liknande behöver vara klart innan installationen 
påbörjas.

Innan installationen påbörjas får ni ett mail med en 
länk för att skapa ert konto till appen som hör till din 
växelriktare. I appen kan ni efter driftsättning avläsa 
produktionen av solel löpande. Detta mail kommer 
direkt från tillverkaren. Stöter ni på något problem 
så hjälper vi er. Kontaktuppgifter till support hittar 
ni längst ner på denna sida.

När allt är klart så behöver elnätsägaren byta ut 
elmätaren på fastigheten. Så fort er elnätsägare 
gjort detta så kan ni börja producera er egna solel! 
Vi ger er detaljerade instruktioner kring samtliga 
delar. Ni får även alla viktiga dokument såsom 
användarmanualer och inloggningsuppgifter till 
appen.

Om ni behöver hjälp eller har frågor efter installation 
kan ni naturligtvis höra av er till vår support: support@1komma5.se eller 08 - 22 88 90.
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 Kontakta  
 oss gärna 

1KOMMA5° Sverige 
Veterinärgränd 6 
121 63 Johanneshov 
info@1komma5.se

Mälardalen 
Sverige Väst 
Sverige Öst 
Sverige Syd

08 - 22 88 90 
031 - 333 08 60 
0480 - 130 40 
040 - 38 98 08

Våra lokala kontor


