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Offertunderlag solcellsanläggning SOLKLART

Namn

Finns internet (WiFi alt kabel) i byggnaden där solcellerna ska placeras?

Mobilnummer

Postadress

Hur gammalt är taket/skick?

Datum

Företag

E-post

Ja Nej

Typ av plåttak

Skruvat eller spikat

Alt 1: För plåttak

CC-mått mellan takstolarna

Takets utformning

Längd på taket:

Bredd från nock till hängränna:

Höjd från marken till hängränna:

Höjd från mark till nock:

Finns det hinder på taket, t.ex. skorsten, ventilation, snörasskydd:

Finns det hinder för byggställning, t ex inglasad altan:

cm cm

cm cm

Adress

Anläggningsadress (om annan än ovan) Postadress

Försäkrad privat eller företag/jordbruk

Om ja, vilket?

Önskad storlek på anläggning

Säkringsstorlek Årsförbrukning (kWh)

Vågkorrugerad Stående falsar TP
Tjocklek på plåt

Takets lutning i grader:

Bifoga foton på:
- taket
- plats där ev byggställning ska stå
- elcentralen 

För tegel- eller betongpannor samt eternit

Alt 2: För papptak
Takets/pappens skick

Vi utför endast installationer på plåt- och papptak i dagsläget.

Ja

Privat Företag/jordbruk

När önskas installation? (Ex: det här året/nästa år/vet ej)
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Ta dina mått så här:

Längd på taket 
Bredd från nock till hängränna
Höjd från marken till hängränna
Avstånd mellan ev hinder på taket,  
t ex skorsten, ventilation, takfönster.

Har du problem att fylla i hela blanketten? Hör av dig till oss på energitjanster@luleaenergi.se eller på 
telefon 0920-26 44 00, så hjälper vi dig!
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