
ETT HÅLLBART SAMHÄLLE MED FÖRNYBAR ENERGI 

Karlskrona Solpark  

 

 

 

Robbert Prinselaar 
Försäljning Karlskrona Solpark 

Affärsverken 

 

 



Vi ska skapa enkelhet för våra kunder i vardagen 
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Vi vill göra skillnad 
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Andelsägd Solpark 
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El på ett enkelt, miljövänligt och hållbart sätt.  

Vi hjälps åt att ta tillvara på den enorma kraft som finns i 

solens strålar – för en ren närmiljö och en ljus framtid. 



Delbart är hållbart 

• Öka sin miljöprofilering. 

 

• Energi från Sveriges soligaste stad. 

 

• Alla kan vara med och påverka till ett hållbart 

samhälle med förnybar energi. 

 

• Solenergi i stor skala är en suverän teknik för 

att skapa och dela närproducerad el 

 

• Vi tar hand om projekteringen – ni tar hand om 

avkastningen. 

 

• Ger avkastning direkt 
 

 

- Ett hållbart samhälle med förnybar energi 
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Karlskrona Solpark Drift ek. för. 

Driftföreningen förenklar ägandet 

• Direktägare 

Större företag och organisationer 
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• Solfördelarna i Karlskrona ek. för. 

Privatpersoner och mindre företag  



Direktägande 

- Ett hållbart samhälle med förnybar energi 

• Äger andel i anläggning om minst 50 kW. 

• Kan köpa andelar i olika etapper. 

• Intäkter och kostnader fördelas enligt ägandedel i varje 

etapp/anläggning. 

• Utbetalning av intäkter och kostnader från Karlskrona Solpark Drift. 

• Investering minst 525 000 kr (50 kW) samt medlemsinsats till 

Karlskrona Solpark Drift 100 kr/kW. 
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Solfördelarna i Karlskrona  

- Ett hållbart samhälle med förnybar energi 

• Medlemsinsatser från privatpersoner/mindre företag andel om 

0,1 kW ca 100 kWh/år.  

• Medlem i Solfördelarna, som äger anläggning. 

• Föreningens totala solproduktion fördelas enligt antal andelar 

per medlem i föreningen. 

• Samfaktura från Affärsverken. 

 

• Andelar engångskostnad ger ungefär:  

 1 andel –  1 150 kr 100 kWh/år i 30 år  

 5 andelar –  5 750 kr 500 kWh/år i 30 år  

 25 andelar – 28 750 kr 2500 kWh/år i 30 år 
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Nu bygger vi ! 
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Bygga på gammal deponi 
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Flexibel lösning med  

Renusol Console 

Affärsverken AB  | Robbert |  2018-12-11 





- Ett hållbart samhälle med förnybar energi 
- Ett hållbart samhälle med förnybar energi 

Läs mer och köp andelar på 
karlskronasolpark.se 
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Kontakt: 

Robbert.prinselaar@affarsverken.se 

 

www.karlskronasolpark.se  

 

www.affarsverken.se 

 

 

 

Affärsverken AB  | Robbert |  2018-12-11 

mailto:Robbert.prinselaar@affarsverken.se
http://www.karlskronasolpark.se/
http://www.affarsverken.se/

