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För miljö och ekonomi

En del av

Solceller till stall och ridhus
Stall och ridhus har goda förutsättningar för att skapa egen el med solens hjälp.
Det finns stora tak att montera på och byggnaderna ligger ofta på öppna ytor utan skugga.

Vad behövs för en anläggning?

En solcellsanläggning består av
 Paneler som alstrar likström från solen
 Växelriktare som omvandlar likström till
växelström och kopplas till husets elcentral
 Elmätare som kan mäta hur mycket el som
går till eller från elnätet, tillhandahålls av
elleverantören
 Avtal med en elleverantör om att köpa och
sälja el
Solcellspanelerna placeras med fördel på taken till
byggnaden i öst-, väst- eller söderläge.
Söderläget ger mest produktion per kvadratmeter,
men öst/västliga tak har ljus från tidig morgon till
sen kväll.
Solkabeln från panelerna kopplas in i växelriktaren,
i sin tur kopplas till elcentralen.
"Megawattparken” med solföljare längs motorvägen mellan Enköping ochsom
Västerås.

Solkraft som drivkraft
Är det lönsamt?

Det finns bra villkor i dagsläget för att investera i solceller
 Som företag kan man få 30% i investeringsbidrag av Energimyndigheten, ansökan görs hos
Länsstyrelsen, som privatperson får man 20%.
 Överskottet av den el som produceras kan man sälja till sin el-leverantör
 Under den mörka perioden köper man el som vanligt
 Man kan därmed använda elnätet som ett stort batteri
och eldrivna
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Text: Anders Sjögren

– Jag växte upp på en bondgård i
södra Lappland, berättar Ingemar.
Där fick jag lära mig att vårda skog,
mark och djurliv. Utöver detta hade
jag ett brinnande intresse för det tekniska. Det började med ljud- och radioteknik.
Med sitt företag Hållbar Energi har

Ingemar Fredriksson tagit in dessa
frågor till något som passar bra i det
moderna miljöarbetet och den nödvändiga energieffektiviteten.
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för
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såväl som utomhus.
Hållbar Energi jobbar speciellt för

Hållbar Energi är partner till Kraft-

vatten. Förutom att det är mer gynnsamt för plånboken så minskar det
den negativa miljöpåverkan.
– Jag ser över saker som belysning,

solföljare längs motorvägen mellan
Enköping och Västerås.
– Det finns lösningar både för villor/fritidshus och större byggnader
som stall, ridhus eller flerfamiljfastigheter. Det finns idag bra villkor att
som privatperson eller företag investera i en solcellsanläggning. Man kan
få 30 procent av kostnaden i investeringsbidrag av energimyndigheten.
Överskottet av producerad el kan säljas till sin elleverantör. Det bästa är
att kontakta oss för ytterligare information runt fördelarna med solceller.

Det finns idag bra
villkor att som
privatperson eller företag
investera i en solcellsanlägg
ning. Man kan få 30 procent
av kostnaden i investeringsbi
drag av energimyndigheten.

VÄRMEBESPARING
Det finns en stor besparings
potential med rätt balans mellan
komfort och värme. Med en ana
lys av fastigheten föreslås åtgärder
för att den blir optimerad för
komfort och energieffektivitet.
VATTENBESPARING
Kostnaderna kan minska genom
en optimering av vattenflödet,
detta med bibehållen komfort.

