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Bidrag till solvärme 
Staten uppmuntrar dig som satsar på solvärme med ett bidrag. Det är Länsstyrelsen i varje län 
som administrerar bidraget. Först planerar du ditt bygge, sen ansöker du om bidrag, bygger och 
tar anläggningen i drift och därefter ansöker du om utbetalning av bidraget. Länsstyrelsen 
brukar ge dig ungefär 6 månader mellan beviljat bidrag och när anläggningen bör vara klar. 
 
Gör så här: 
1. Om du inte redan har skaffat ansökningsblankett och tillhörande information, går du in på 
Boverkets hemsida (Se länk i menyn) och klickar där på ”Information och blankett (6 sidor)”. 
Skriv ut alla sidorna. (OBS När du vet vad du ska skriva kan du fylla i ansökan direkt på datorn 
innan du skriver ut den, så får du en färdig ansökan!) 
 
2. Första sidan på bidragsblanketten bör inte vålla några bekymmer även om du måste ringa 
Byggnadsnämnden i din kommun och fråga om bygglov behövs. Flertalet kommuner kräver 
inget bygglov för solfångare placerade på tak (ev. vägg). (Om bygglov krävs, bör du påverka 
dina lokala politiker att ändra på det!) 
 
3. Andra sidan innehåller ”Beskrivning av solvärmeanläggningen”.
Där bör du skriva enligt SPs lista för at underlätta för handläggaren på Länsstyrelsen. Alla 
LESOL-solfångarna inräknas i ”LESOL Byggsystem”. I SPs lista står det även ”Referensarea 
4,86 m² (3 moduler)”. Det avser 3 moduler LESOL 5 AR á 1,62 m². Men du skriver den area 
som det blir med den modell du valt. 
 
Exempel 1. Du installerar 6 moduler LESOL 5 AR tillsammans med en solvärmetank som ger 
både värme till huset och tappvarmvatten. Solfångaren blir 6 × 1,62 m² = 9,72 m². Då fyller du 
i enligt nedan. (Bidraget blir 7 500 kr = max.beloppet.) 
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Exempel 2. Du installerar 3 moduler LESOL 4 AR som du skruvar ihop själv. De kopplas till 
varmvattenberedaren som ger tappvarmvatten men inte värme till huset. Solfångaren blir 3 × 
1,54 m² = 4,62 m². Då fyller du i enligt nedan. (Bidraget blir 4,62 × 450 × 2,50 kr = 5 198 kr.) 

 
Om du använder glas som inte är antireflexbehandlat (AR) i t.ex. LESOL 3+, får du använda 
årsutbytet 414 kWh/m². 
Är du osäker kan din LESOL-återförsäljare säkert hjälpa dig. 
 
På SPs hemsida kan du få aktuella värden för att bidragsberättigade solfångare. 
 
Anmärkning: ”LESOL Byggsystem AR Flerglasmodul” är det vi kallar LESOL Grande. Det 
ska vara en ”fabriksmonterad” modul med minst 2 glas. Att du t.ex. bygger 3 moduler 
LESOL 3+ AR i samma låda räknas ändå som ”Enkelglasmodul”. 
 
4. Sen kommer ”Beräknade kostnader inkl. moms.”
Här gör du med hjälp av återförsäljaren en kalkyl som med nödvändighet blir preliminär. När 
du byggt färdigt och ska ansöka om utbetalning av bidraget har du facit. Då brukar 
Länsstyrelsen vilja ha med kopior på dina fakturor. Arbete som du lagt ner själv har du ju inga 
fakturor på, inte heller befintliga tankar etc. som kan komma att vara ihopkopplade med 
solfångaren. Det spelar ingen roll, det är själva solfångaren som är bidragsberättigad, övriga 
uppgifter är mer för statistikens skull, myndigheterna vill se hur kostnaden för 
solvärmeanläggningar ändras med tiden. 
 
Tveka inte att ta kontakt med din LESOL-återförsäljare om du behöver hjälp! 
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