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Solkartan Täby – Digitalisering för hållbarhet.

• Täbys solkarta bygger likt många applikationer på Google-kartdata.

• Vi har sett ett tydligt genomslag både när det gäller installation av 
solceller och användning av solkartan.

• När insats sol projektet som Energimyndigheten initierade nådde Täby 
kommunhus var seminariet välbesökt 

• Samtliga besökare hade redan på förhand provat den nya solkartan.

• Solkartan är framställd av WSP och upphandlad av Storsthlm.



Solinvesteringsstödet

Regeringen ökar solinvesteringsstödet med 200 miljoner redan i år och med ytterligare 
525 miljoner kronor i budgeten för 2018. 

De har i dagarna föreslagit en utökning av investeringsstödet för solceller. Inget beslut har 
tagits ännu.

Förslaget innebär att mer pengar avsätts för stödet, att mer pengar årligen kommer att 
delas ut, samt att stödnivån höjs från 20 % till 30 %.

Ett viktigt syfte med förslaget är att korta ned den kö som byggts upp för att få stödet. Idag 
står 3000 hushåll på kö. Det är oklart om även de som sökt stödet tidigare får ta del av 
höjningen av stödnivån. 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/fler-ska-fa-stod-for-att-satta-upp-
solceller-pa-taken/

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/09/fler-ska-fa-stod-for-att-satta-upp-solceller-pa-taken/
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Kommunen har upphandlat en solkarta där man kan se solinstrålningen 
på sitt tak.

Vilka av er har använt solkartan?

Egenproducerad energi från solceller skall användas till fastighetens 
egna energiförbrukning enligt boverkets bestämmelser.

Överskottet kan säljas till närliggande förening/fastighet & till nätet.



Bild från www.wikipedia.se

Fördelar och nackdelar

+ Kan ge energi till både värme och varmvatten

+ Kan bidra med ca 500 kWh/m2 solfångaryta per år

+ Sommartid kan den täcka ca 90% av varmvattenbehovet

- Kräver ackumulatortank

- Viss lutning och riktning krävs för 

bästa resultat

- Ger inte lika mycket energi hela året

KOMPLEMENT – SOLFÅNGARE

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Solf%C3%A5ngare.jpg
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TACK FÖR VISAT INTRESSE! 

Opartiska och kostnadsfria råd från din kommun




