
Med passion och engagemang hjälper vi dig att minska ditt 
klimatavtryck och få en lönsam investering med ren solel 
från egna taket.

Solceller, elbilsladdare
och andra energilösningar

Solklara energilösningar



Solenergirevolutionen är här och vi på SolviQ hjälper dig att hänga med. 
Det finns många anledningar till att montera solceller på taket och börja 
skörda solel. Några av dem har vi samlat i denna broschyr. Tekniken är nu 
både välutvecklad, testad under lång tid och du börjar spara pengar från 
första solstrålen samtidigt som du minskar ditt klimatavtryck och bidrar 

till en ljusare framtid.

Länge leve solenergi!
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Vi monterar solcellsanläggningar, elbilsladdare och annan utrustning 

så att du kan energieffektivisera din villa, bostadsrättsförening eller 

ditt företag in i en värld med helt nya förutsättningar för klimatsmart 

och ekonomisk energi.

Som lokal leverantör i Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg med 

omnejd får du alltid nära till oss för rådgivning och konsultation.  

Vi har inga trubbiga onlineverktyg för offertberäkning. Vi kommer  

ut på plats där installationen ska utföras för att ge våra kunder rätt 

pris direkt. Du kan också besöka oss i vår unika EnergyStore på Nor-

ra Överby i Trollhättan där du kan se ett brett urval av våra produkter.

I denna broschyr har vi samlat några bra argument för att skaffa 

solcellsanläggning och kanske en elbilsladdare samtidigt. På sista 

uppslaget hittar du lite mer information om oss som företag och vad 

vi står för samt hur vi jobbar.

Soliga hälsningar 

Solviq-teamet

Vi samarbetar med ett brett 
urval av varumärken så som 
alla har gemensamt att de 
står för hög kvalitet och goda 
garantier. Hos oss hittar du 
bland andra LG, Ferroamp, 
Solaredge, Fronius, Solax, 
Huawei, Longi, Myenergi, 
Garo, Chargeamp med flera.

Gröna blad!
Denna broschyr är tryckt på 
FSC märkt miljöpapper och 
har fem stjärnor enligt Green 
Star System.



Grön och skön el från 
egna taket har aldrig 
varit mer rätt

Stöd och skattereduktion
Du kan få 15% i avdrag från Skatteverket. 

Det fungerar på samma sätt som ROT-avdrag 

och beräknas på samma sätt. Alltså utifrån 

hur mycket skatt du betalat in under året. 

Maxbeloppet för solceller är 50.000:- per år och 

sökande. För elbilsladdare och energilagring är 

skatteavdraget 50%.

Utöver det gröna skatteavdraget får du även 

60 öre per såld kWh upp till en viss nivå. Läs 

gärna mer om aktuella stöd och regler på 

Skatteverkets hemsida.

Teknik & produktion
Det tillverkas stora mängder solcellspaneler 

och enbart i Tyskland står solel för hela 7% av 

energiproduktionen vilket gör att tekniken är väl 

beprövad och produktionskostnaderna lägre  

än tidigare.

Miljövänligt
Även om det uppkommer en del utsläpp  

av koldioxid vid produktionen av solcells-

panelerna är de en given vinnare på sikt som 

resulterar i ett minskat klimatavtryck med 

lokalproducerad fossilfri energi.

Fastighetsvärde
Genom att montera en solcellsanläggning 

på villan, bostadsrättsföreningen eller 

företagsfastigheten ökar du attraktionskraften 

vid en försäljning och därmed höjs fastighetens 

värde så fort solcellsanläggningen är monterad 

och driftsatt.

Billig och framtidssäkrad el
En av de mest fantastiska sakerna med 

solcellsanläggningen är att den betalar sig 

flera gånger om under sin livstid och gör dig 

mindre beroende av framtidens elpriser. Med 

elbilsladdare och batteri för lagring kan du 

dessutom förkorta återbetalningstiden  

ännu mer.

De två främsta argumenten för att montera solceller som vi möter ute 
hos våra kunder är ekonomi och miljö. Ganska vanligt är också en idé 
om att ställa om hela sin energianvändnig för att bli mer fossilfri. Helt 
enkelt en vilja om att vara med och förändra världen till det bättre.



15% grön ROT
Den aktuella procentsatsen för 

skatteavdrag till solcellsanlägg-

ningar är 15% och behandlas 

som ett vanligt ROT-avdrag.

AVKASTNINGSPROGNOS

Tabellen visar hur mycket 

energi ett system riktat 

mot söder med 3,3 kWp* 

vanligtvis genererar varje 

månad.

*kWp = Total maxeffekt 



SolviQ hjälper dig 
hela vägen, från första 
tanke till färdig solel

Vi finns nära dig
Våra rådgivare, montörer och servicetekniker 

utgår från Trollhättan, Uddevalla och 

Vänersborg med omnejd. Vi blir en stark lokal 

och långsiktig partner för att kunna hjälpa dig 

på plats om du behöver support även efter 

att vi monterat solceller, laddare och övrig 

utrustning.

Vi har dessutom en egen solcellsbutik där du 

hittar ett brett urval av solceller, elbilsladdare 

och andra klimatsmarta energilösningar. 

Du hittar vår EnergyStore by Solviq på 

Ladugårdsvägen 27 i Trollhättan.

Du får del av vår kunskap 
Solenergi och energieffektivisering är 

det vi brinner för. Vi delar gärna med oss 

av vår kunskap så att du som kund får ut 

mesta möjliga nyttan av den nya tidens 

energilösningar. Vi lägger stort fokus på 

att stötta våra kunder i processen med 

att söka bidrag och ta tillvara på andra 

ekonomiska möjligheter så som elcertifikat och 

ursprungsgarantier.

Vi har världsledande produkter
I en bransch som ständigt utvecklas krävs att 

produkterna vi monterar håller i längden och är 

av senaste snitt. Därför har vi valt att samarbeta 

med välkända varumärken med hög kvalitet och 

bra garantier. Vi har ett brett utbud som gör att 

vi enkelt kan skräddarsy den helhetslösningen 

som passar just dig bäst.

Rätt behörighet och 
hög säkerhet
Rätt behörighet, säkra arbetsplatser och 

installationer vi själva kan vara stolta över är 

viktiga faktorer för oss. Branschen är fortfarande 

ung och det finns många lyckosökare. Med 

oss som partner behöver du inte oroa dig 

för tvivelaktiga kabeldragningar eller rena 

säkerhetsbrister.

Våra nöjda kunder
Vi strävar alltid efter att ha 100% nöjda kunder. 

Kolla gärna referenser med dem som redan 

anlitat oss så förstår du vad vi menar!

Vårt stora intresse är solenergi och hur den kan användas för att skapa 
en mer energieffektiv värld. Vår passion är att hjälpa våra kunder så de 
också kan vara med på resan mot en fossilfri värld. Det är stora ord, 
men solen erbjuder stora möjligheter!



1000 mil på ren solenergi
8 solcellspanaler täcker energibehovet för 1000 

mil/år på en genomsnittlig elbil. Med andra ord 

kan en solcellsanläggnings återbetalningstid 

innehålla många fler faktorer än bara besparingen 

till hushållet. Och inte minst, vilken skön grön 

känsla att köra till jobbet med egenproducerad 

solel i batteriet.
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