ARRENDERA MARK FÖR EN SOLELPARK
MARKÄGARE
Många markägare vi träffar eller pratar med är nyfikna på och vill veta mer om
förutsättningarna för att etablera solel på sin mark. Ofta handlar intresset om att

✓ Tjäna mer, en utökad inkomst, på marken.
✓ Skapa förutsättningar för öppna landskap och biologisk mångfald.
✓ Bidra till ett mer hållbart samhälle och värde för kommande generationer

SÅ GÅR DET TILL

REFERENS- SOLELPARKER

VAD TJÄNAR DU PÅ ATT ARRENDERA FÖR SOLELPARK
•

•
•
•
•
•
•
•

En möjlighet att öka inkomster från marken utöver jordbruksprodukter, med god
och stabil inkomst under lång tid.
•
•
•

Ersättning vid signering av avtal
Engångsersättning efter 12 mån drift
Ersättning årligen per hektar

En komplett, hållbar lösning
Tillgång till lokalproducerad och förnybar el
Marken kommer hållas öppen och biologisk mångfald ökas eller bibehålls tack vare
återinsådd av växter och slåtter/bete och andra platsspecifika naturvårdsinsatser.
Vi tar hand om alla myndighetskontakter och alla kostnader.
Som markägare har du stora möjligheter att påverka hur parken ska byggas och vad
vi ska ta hänsyn till.
Solelparker kan byggas snabbt. Solel är globalt det snabbast växande energislaget
och spås i framtiden bli den dominerande kraftslaget alla kategorier.
Marken återställs enligt arrendeavtal till sitt ursprungsskick när solelparken tas bort i
slutet av arrende-perioden.

OM SOLKOMPANIET

• >170 anställda
• Stockholm, Göteborg, Västerås, Jönköping, Helsingborg
• Vi kan solel i Sverige

VÅRA KOMPETENSER

Ett av Solkompaniets affärsområden har som fokus att etablera stora solelparker i Sverige. Tillsammans
med markägare, kommuner, myndigheter, invånare, företag, nätägare och andra intressenter banar vi väg för
mer förnyelsebar solel i Sverige genom stora solelparker.
Vi kan 2030, i Sverige, ha en årlig produktion på minst tio miljarder kilowattimmar solel. Det motsvarar sju
procent av Sveriges elförbrukning idag. Världen behöver ställa om till en hållbar energiproduktion för att vi
tillsammans ska klara klimatmålen. För att det ska bli verklighet behöver vi göra mer och snabbare.

www.gigawattparken.se
www.solkompaniet.se
dick.palmer@solkompaniet.se
Telefon: +46 8 400 267 50

Solkompaniet – vi bygger det hållbara samhället på riktigt!

