
Lisbeth och Christer  
  lyser ikapp med solen 

Vi på Södra Hallands Kraft vill bidra med goda alternativ till nytta för 
miljön. Ett led i detta är att vi erbjuder nyckelfärdiga solcellspaket.  
Börja planera redan nu om du önskar solceller på ditt tak till våren! 
Lisbeth och Christer Nilssons val av paket fungerar som utmärkt 
komplement till husets värmesystem, vilket också märks på elräkningen.

information till  
dig som delägare

I BÖRJAN AV MAJ blev 

deras villa på Solhemsvägen i Veinge 

dessutom ett litet elverk. 50 kvadratmeter 

solceller var på plats på södertaket och 

började producera el, till egna hushållet 

men också överskott ut på Södra Hallands 

Krafts nät.

 – 5 300 kilowattimmar (kWh) produ-

cerade hittills. Det ligger väl över kalkylen 

(omkring 6 700 kWh/år) och blir mer än vi 

själva gör av med (6 000 kWh/år) och bäst  

är att anläggningen sköter sig helt själv,  

summerar Christer efter 4,5 månader. 

 Lisbeth och Christer tillhör pionjärerna i 

den snabbt växande gruppen solcellsägare 

och många har intresserat frågat om varför 

de satsade.

 – Vi hade skaffat varsin elcykel och 

brukar skoja om att vi därför var tvungna 

att ha egen solel också, skrattar Christer. 

Ett uns av sanning finns i skämtet. Bästa 

ekonomin är att förbruka solelen själv. Med 

andra ord att köra tvätt och disk – och  

batteriladdare – när solen lyser över Veinge.

 – Elpatronen i kombipannan har gett 

oss gratis varmvatten hela sommaren, säger 

Christer. 

ELPRISET HAR SJUNKIT REJÄLT sedan  

makarna Nilsson tog beslutet att köpa sitt sol-

cellspaket förra året, och än är för tidigt att dra 

ekonomiska slutsatser. Priset lär sticka uppåt 

igen, om inte förr så när kärnkraftsverken bör-

jar stänga. Den dagen stiger ju ersättningen vi 

får för vår el också, resonerar Christer. 

 För el är en färskvara och överskottet 

från taket på Solhemsvägen köper Bixia via 

Södra Hallands Kraft.

 – Vi valde att köpa solcellerna genom 

Södra Hallands Kraft. Det kändes tryggt att 

ha lokalt kunnande med i hela processen 

med bidragsansökningar, installation, mätar-

byte och annat, säger 

Christer. Än har de inte 

fått ut det statliga bidrag, 

i deras fall närmare  

50 000 kronor, som ska 

stimulera privatpersoner 

till att investera i förnybar energi. 

 Den största överraskningen var att de ska 

betala moms för den solel som de säljer. Men 

det är en enkel redovisning till Skatteverket 

en gång om året och summan håller Södra 

Hallands Kraft reda på.



Tel 0430 480 00  |  www.sodrahallandskraft.se

Solcellspaket till kombipanna i Veinge.

Kundanpassat system 3x28 paneler på Hallandsås.

Solceller ökar  
stort i Sverige
Privatpersoner och företag bidrog till att dubbla 
installationen av solceller i Sverige under 2014. 
36,2 MW installerades jämfört med 19,1 MW  
året innan. Därmed dubblades kapaciteten  
fjärde året i rad.

Källa: Energimyndigheten 

Nyckelfärdiga paket  
för villa och större fastigheter
Södra Hallands Krafts solcellspaket 
är effektiva system som omvandlar 
solens strålar till el. I våra kompletta 
paket ingår solpaneler, montage och 
kringutrustning. En webblösning ger 
dig möjlighet att följa produktion 
och statistik via dator, mobil eller 
surfplatta.

Solpanelerna kan monteras på de 
flesta typer av tak och ytor. När din 
anläggning är ansluten och börjar 
producera energi kommer ditt uttag 
från elnätet att minska som resulterar 
i att du får en mindre elräkning. Plus 
den goda saken du gör för miljön.

Vi hjälper dig från planering  
till installation
 1. Planering av lämplig lösning
 2. Ansökan om tillstånd, elcertifikat  
  och bidrag för solceller
 3. Leverans, installation och drift

För mer information, kontakta kund-
service på tel 0430 480 90 eller mejl 
info@sodrahallandskraft.se

Moderniserad hemsida 
Nyheter är bland annat ett utökat 
program av produkter för dig som 
privatperson och företagare. Vi lyfter 
fram hur vi verkar för grön energipro-
duktion. Läs också om fördelarna med 
kundägd ägarform. 

Hittar du den information du  
behöver? Ge oss dina synpunkter 
på info@sodrahallandskraft.se eller 
www.sodrahallandskraft.se 

Solcellspaket 5,2 kW 7,8 kW 10,4 kW
Panelsammansättning 2x10 3x10   4x10
Total panelyta, ca (m²) 32 48 64
Pris inkl moms 118 000 kr 169 000 kr 209 000 kr

Besök oss på facebook.com/sodrahallandskraft


