
För ditt nya energival

SOLCELLER 
Vi följer dig på varje steg 

till din egen 
elproduktion
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Skapa ett långsiktigt
energisystem för din bostad, 

företag eller lantbruk
Genom att välja och installera en solcellsanläggning via RSA SOL 
får du ett väl fungerande och tryggt system och samtidigt vår 
 omfattande yrkesskicklighet och service. Vi gör helt enkelt din 
investering både trygg och effektiv.

Miljöfördelar
Det sker inga utsläpp vid elproduktionen och solen räknas som en förnybar energikälla. 
 Elproduktionen i solceller är tyst och förbrukar inget material eller bränsle. 
Vid produktion finns inga rörliga delar, vilket gör att en solcell har mycket lång livstid.

Ekonomi
Sänk dina elkostnader genom att installera en solcellslösning som är anpassad till 
din  fastighet. Det lönar sig att investera i solenergi oavsett fastighet, villa, lantbruk, 
 bostadsrättsförening eller kommersiell fastighet.Du kan få ekonomiskt stöd till installation 
och vid såld solel. För mer information gällande solcellsstöd besök energimyndigheten.se

Projektering
Vi gör alltid hembesök för att lyssna på dina önskemål, besvara frågor och undersöka 
 f astighetens förutsättningar. Därefter visar vi på olika alternativ innan vi presenterar en offert. 
På så sätt lämnas inget åt slumpen då vår överenskommelse genomförs.

Kvalitet / Arbetsmiljö
• All vår verksamhet utförs i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. 
• Vid samtliga  installationer görs riskbedömning, kontrollplan och egenkontroller. 
• Allt dokumenteras för att du som kund ska känna dig trygg i varje led av arbetet. 
• Vi följer branschstandard så som Svensk Elstandard, Taksäkerhetskommittén, ABT 06 och    
   montageanvisningar från bl.a. WSP och Senergia.
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Så här går det till!
Vi förklarar mer på följande sidor

HEMBESÖK 
Vi lyssnar på dina önskemål och undersöker 

fastighetens förutsättningar.

ORDER
Offerten är godkänd. 
Nu förvandlas din 
offert till en order och 
processen är igång.

LEVERANSBESKED
Välkommen till RSA och ditt 
preliminära leveransdatum. 
Efter att vi säkerställt att allt 
material finns tillgängligt kan 
installationen börja.MONTERING

Ansvarig montör 
har kontaktat dig 
och  installationen 
kan påbörjas.

EL OCH DRIFT
Elektriker är informerad 
att montaget är klart och 
kontaktar dig för el och 
driftsättning.MÄTARBYTE

Nu är vårt installa-
tionsarbete slutfört och 
en färdiganmälan är 
 skickad till ditt nätbolag. 
 Kontakta din leverantör 
för avtal och mätarbyte. PRODUCERA EL

Din anläggning är nu 
igång och producerar el 
så fort solen lyser.

UNDER TIDEN ARBETAR VI BAKOM KULISSERNA  
MED ANMÄLNINGAR, ANSÖKNINGAR OCH 

TILLSTÅND FÖR DIN RÄKNING 



HEMBESÖK      
OCH LEVERANSBESKED
Projektering
Vi gör alltid hembesök för att lyssna på dina önskemål, besvara frågor och 
 undersöka fastighetens förutsättningar. Därefter tar vi fram den bästa lösningen 
för dig. På så sätt lämnas inget åt slumpen då vår överens kommelse genomförs.

Leveransbesked
När du godkänt offerten skickar vi alltid ut en bekräftelse med ett  preliminärt 
 leveransdatum. Vi beställer sedan hem det material som krävs och inte finns i 
lager och säkerställer att allt finns på plats inför det överenskomna datumet för 
installation av dina solpaneler.

Ansökningar och tillstånd
Från det att vi skickar leveransbeskedet, arbetar vi parallellt med dina tillstånd 
och anmälningar som kan krävas. Denna process sköter vi löpande så att du ska 
slippa ta tag i alla olika ansökningar och ringa berörda myndigheter osv.

Vi skickar handlingar och ansökningar så snabbt vi kan och vi ber om ditt 
tålamod. Processen kan ibland ta lite tid, beroende 

på säsong,  belastning hos nätägaren m.m.
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INSTALLATION & 
 MONTERING STARTAR
Startdatum
Den montör från vårt team som är ansvarig för ditt projekt kontaktar dig  inför 
 leverans och uppstart. Allt material som krävs för installationen av dina nya 
 solpaneler finns på plats. 
Nu kan installationen sätta igång!

Kvalitet under arbetet
All vår verksamhet utförs i enlighet med gällande lagar och föreskrifter och av 
våra kvalificerade montörer. Vid samtliga installationer görs riskbedömning, 
 kontrollplan och egenkontroller. Allt dokumenteras för att du som kund ska 
känna dig trygg i varje led av arbetet. 

MONTERING KLAR 
- NU SÄKRAR VI 

EL OCH DRIFT
Driftsättning
En elektriker från vårt team kontaktar dig 
för elinstallation och för att säkra 
att driften kommer igång. 
 
Färdiganmälan
Nu är vårt installationsarbete 
slutfört och en färdiganmälan 
är skickad till ditt nätbolag. 

 

Vi på RSA SOL kan tyvärr inte påverka nätägarens handläggningstid och inte heller ge någon information kring ditt specifika ärende hos nätägaren. 
Kontakta din nätägare som hjälper dig med frågor kring detta!
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RSA SOLFÖLJER UPP!
Vi på RSA SOL support har uppföljning varje vecka på din anläggning, för att se till att allt fungerar som det ska. 

Kontakta oss gärna vid frågor.

KONTAKTA 
DITT NÄTBOLAG
Erhåll ditt nya anläggnings-id & mätare
Vissa leverantörer kontaktar dig spontant för att teckna avtal men detta är ingen 
garanti. Det är ditt ansvar att se till att mätare och avtal är på plats. 

När du ska teckna produktionsavtal med en elleverantör är det viktigt att du har 
tillgång till anläggnings-id för din nya produktionsmätare. Detta ska du få av din 
nätägare. Antingen i samband med att de byter ut mätaren eller genom att du 
kontaktar nätägaren direkt efter att mätarbytet är klart.

KLART
Nu producerar du grön, 
förnybar el!
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KOPPLA UPP OCH FÖLJ 
DIN ANLÄGGNING 
DIGITALT
Vi kopplar upp dig!
Din anläggning är nu driftsatt och  
producerar el. Registrering och publicering 
av din  solcellsanläggning sköter vi på RSA 
SOL givetvis åt dig. 
När du verifierat din anläggning behöver 
du bara följa instruktionerna i mejlet för att 
komma igång. 

Notera att registreringen görs manuellt 
och handläggningstiden kan  variera.   
Så snart registreringen är klar kommer du 
att få verifieringsmejlet.

KONTAKT - VI HJÄLPER DIG VID FRÅGOR

Växel: 010-209 30 50     Mejl: SUPPORT@RSA-SOL.SE

SEBASTIAN OLOFSSON 
PROJEKTANSVARIG 
0733-99 74 54 
SEBASTIAN.OLOFSSON@RSA-SOL.SE

RASMUS MATTIASSON
PRODUKTION / SUPPORTANSVARIG
0733 – 99 74 55
RASMUS.MATTIASSON@RSA-SOL.SE

MIKAEL ROMANOWSKI
ELANSVARIG
0733 – 99 60 13
MIKAEL.ROMANOWSKI@RSA-ELODATA.SE

EKONOMI OCH FAKTURAFRÅGOR
TEL : 010 – 209 30 50
EKONOMI@RSA-ELODATA.SE
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BESÖK OSS GÄRNA PÅ
STEKELGATAN 20 

212 23 MALMÖ
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VÄLKOMMEN SOM 
KUND HOS RSA SOL

Tack för du väljer RSA SOL som helhetsleverantör av 
din nya  solcellsanläggning! 

Vi är oerhört stolta över det förtroende du ger oss och  dess utom 
väldigt glada över ditt smarta val att skaffa sol celler. En klok 
och långsiktig investering som gör gott inte bara för din egen 

 plånbok utan även för vår gemensamma miljö 
och för  framtida generationer. 
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