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Solkraft øker i Norge

Mange gode grunner til å investere i egne solceller: 

○ Solceller = velutprøvd, solid teknologi.

○ Langvarig prisfall på materiell, mer lønnsomt over alt

○ Mer enn gode nok solforhold i Norge & solceller elsker 
kulde.

○ Strømmen blir dyrere

○ Klimatiltak
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● Teknologi-startup: Vi bygger en digital plattform for å optimalisere solcellemarkedet.

● Startet i Norge i 2016. Nå tilstede i Norge, Sverige og Frankrike.

● 2000 installasjoner i Norden.

● Plenty smarte hoder innen teknologi,, programmering, utvikling, design, salg, prosjektledelse.



Vår visjon Vi gjør solstrøm enkelt



Vi gjør det enkelt å kjøpe solceller

…søk opp din adresse...

…og få et tilbud umiddelbart!

Gå til otovo.no



Vi evaluerer forholdene hos deg
Solinnstråling, areal, tilkomst



En smidig prosess 

Finansiering

- Sparebanken 1 Hallingdal Valdres: sollån og miljølån. 

- Enøk-lån bidrar til det grønne skiftet.

Kvalitetssikrede installatører prosjekterer og installerer solcelletaket. 

- Kunde følger fremdrift på MinSide

- Installasjonstid vanligvis 1 -3 uker.

Etter installasjon: Dokumentasjon + Hjelp til utbetaling av Enova-støtte

Teknisk support



Attraktivt å produsere egen strøm

Følg med på produksjon i Otovo-
appen 

Selg solstrømmen du ikke bruker 
selv for 1 kr/kWh til Tibber

Moroa starter: følg med på app!



Et voksende nettverk av dyktige installatører

En Otovo-installatør følger strenge krav til kompetanse, HMS og kvalitet.

Installer-plattformen effektiviserer

Spare installatørs tid og ressurser - avgjørende for lønnsomhet.

Installatørene byr algoritmisk på prosjekter → rask anbudsrunde og umiddelbart tilbud

Digital befaring

Verktøy for kundekommunikasjon og prosjektfremdrift gir fornøyde huseiere. 



Og tilpasser løsning etter dine ønsker og behov
Velprøvde produkter fra anerkjente produsenter

Velg mellom tre kategorier

Standardpaneler Premiumpaneler Solcelletakstein



Hvor er vi i 2025?



Trender vi ser i markedet
● Tusenvis bytter takene sine hvert år + 

det bygges nye hus.

● Bygg står for 30% av verdens utslipp og 

byggebransjen tvinges til å tenke 

annerledes.

● Estetikk er viktig og arkitekter har også 

fått øynene opp for solcelletakstein.



Solcelletakstein
Erstatter vanlig tak



● Otovo + Sunstyle

● Sunstyle er solcelleplater i herdet glass som

holder norske tak tette i en mannsalder. 

● Robust og fleksibelt design som kan tilpasses alle typer tak.

● Elektroinstallatør + taktekker + blikkenslager 

● Nye arbeidsplasser

Otovo leverer fremtidens BIPV-løsning her og nå



Otovokunde: 

“Farvel økonomiske bekymringer!  Avblås global oppvarming!
Familien Lund har fra idag av blitt kraftprodusenter og således er det 
derfor nå på tide å la solen gjøre arbeidet, mens vi redder kloden og 

teller penger
...

Aaaargh! Hvor blir det av sola”



Otovokunde: 

“Noen har kjæledyr, 
jeg har solcellepaneler”



Sjekk taket ditt og få et 
skreddersydd tilbud på 

www.otovo.no

Elektroinstallatør med 
interesse for solceller? Kontakt 

meg på te@otovo.com

Takk for 
oppmerksomheten! 

http://www.otovo.no
mailto:te@otovo.com

