
Bli delägare i Sveriges största solpark.   



Nu bygger vi Sveriges största solpark
Vi siktar på en total effekt om 6 MW, vilket motsvarar solenergi till omkring 400 villor. 

Det innebär att Karlskrona Solpark blir dubbelt så stor som någon annan solpark 

i Sverige idag. Projektet är stort, även med internationella mått mätt, och satsningen 

uppmärksammas runt om i landet och utanför Sveriges gränser. 

Sveriges soligaste stad
Karlskrona har ofta utmärkt sig som den stad i Sverige där solen skiner mest. 

Rekordet är från 2016, då Karlskrona hade 2 270 timmar med en direkt solinstrålning 

på över 120 W per kvadratmeter. Enligt Energimyndighetens kartläggning tillhör 

Karlskrona de områden som har den största instrålningen.  

Alla kan bli delägare
Karlskrona Solpark blir andelsägd i sin helhet. Större företag och organisationer 

investerar som direktägare, medan småföretag och privatpersoner köper andelar 

genom den ekonomiska föreningen Solfördelarna i Karlskrona. Tanken är att så 

många som möjligt ska få chansen att producera sin egen miljövänliga el och 

antingen minska sina kostnader eller ta del av avkastningen från solen.   



Solenergi är rätt lösning  
Vi på Affärsverken skapar solparken som en del i vår målsättning att leverera 

produkter och tjänster som är viktiga för samhället, som gör nytta för företag och 

privatpersoner och som skapar goda förutsättningar för en affärsmässig och hållbar 

utveckling. Vi vill vara en proaktiv aktör som använder tillgångar, kompetens och 

erfarenhet till att utveckla och framtidssäkra infrastrukturen.  

Återanvändning av en deponi 
Platsen för solparken, den gamla Gullbernadeponin i Lyckeby, är väl vald ur ett åter-

vinnings- och hållbarhetsperspektiv. Fram till 1978 var det en deponi för avfall från 

hushåll, byggarbeten och industri. Kvicksilverhaltigt avfall har gjort marken obrukbar 

och orimligt dyr att sanera, även om en mindre del av området har sanerats vid bygg-

nation av vägar och köpcentra. Flera undersökningar har visat att det inte sker någon 

omfattande spridning av föroreningar och att spridningen av kvicksilver inte heller är 

något problem. Att anlägga en solpark här är ett fantastiskt sätt att utnyttja marken 

och samtidigt bidra till en hållbar framtid.



Direktägare
Som direktägare i Karlskrona Solpark gör 

ni verklighet av ert miljötänk. Ni äger en 

eller flera andelar som motsvarar minst 

50 kW och får förnybar energi från Sveri-

ges soligaste stad – utan några som helst 

bekymmer. Vi på Affärsverken tar hand om 

projekteringen, ni tar hand om avkastningen. 

I och med Karlskrona Solpark kan ditt före-

tag göra en konkret och klimatsmart insats 

i linje med de lokala, nationella och globala 

målen för en hållbar utveckling. Det är bra 

för närmiljön och för en säker framtida 

energiförsörjning.

Andelsägare
Som andelsägare och medlem i den 

ekonomiska föreningen, Solfördelarna 

i Karlskrona, producerar du din egen miljö-

vänliga el. Du sänker dina energikostnader 

utan att behöva köpa eller montera egna 

solceller. Dessutom säkrar du din framti-

da klimatsmarta elförsörjning för lång tid 

framöver.

Eftersom solcellerna inte sitter fast på 

ditt tak, kan du ha kvar dem och ditt 

solavdrag på elräkningen även om du flyttar. 

Du kan också ge bort andelar eller låta dem 

gå i arv. En andel motsvarar 0,1 kW eller 

cirka 100 kWh per år och du är fri att köpa 

så många du vill. 

Bli delägare i Sveriges största solpark
Som andelsägare i Karlskrona Solpark får du och dina nära och kära alltid förnybar 
energi från Sveriges soligaste stad, var ni än bor eller flyttar. Du behöver inte ha 
solceller hemma, men kan kombinera med egna för att bli självförsörjande. Du som 
tänker på nästa generation kan ge bort andelar i present.



”Vi vill bidra till en hållbar samhällsutveckling 
och använda vår kunskap för att skapa 
möjligheter för förnybar energi åt alla”

TOMAS ERIKSSON, VD AFFÄRSVERKEN



Vill du eller ditt företag bli direktägare?
Kontakta mig så hjälper jag dig.

ROBBERT PRINSELAAR
robbert.prinselaar@affarsverken.se
Tel 0766-43 03 25

+46 (0)455-783 00. www.affarsverken.se

Vill du köpa andelar i solparken?
På www.karlskronasolpark.se kan du göra din beställning med några knapptryck. 


