KÖPA SOLEL FRÅN EN SOLELPARK
FÖRETAG
Många företag som vi träffar har högt ställda hållbarhetsmål och jobbar brett med
att reducera sin verksamhets negativa påverkan på vårt gemensamma jordklot. De
jobbar skyndsamt med vetskapen om att de som företag kan bidra mer än den
enskilda individen.

BIDRA PÅ RIKTIGT OCH MED STOR PÅVERKAN
Redan idag köper de flesta företag förnyelsebar el via sitt
elabonnemang. Det är toppen men bidrar inte till att ytterligare
reducera våra CO2 utsläpp från energiproduktion. Det enda sättet
att reducera andelen fossil el i och utanför Sveriges gränser är att
minska elförbrukningen eller bygga ny förnyelsebar elkapacitet.
Sol är energi i sin renaste form. Så om ni som företag vill påverka på
riktigt kan ni bidra genom att köpa ny förnyelsebar el från en
solelpark någonstans i Sverige – eller varför inte bygga en egen
park? En solelpark kan tillhandahålla all eller delar av er elproduktion
på årsbasis!
Solelparken Solsidan i Varberg

KÖPA EL FRÅN EN SOLELPARK

Ni som företag bestämmer
hur mycket solel ni vill köpa

Solkompaniet hittar
investerare, utvecklar mark,
projekterar, bygger och
förvaltar parken

Solkompaniet tar fram ett sk
Power Purchase Agreement
(PPA) som är ett avtalat fast
elpris över 10-15 år.
Ert elbolag ser till att elen
från parken regleras mot er
elkonsumtion.

Ursprungsgarantier tillfaller
er som köpare av elen

EN LEVANDE PLATS
En solelpark med ängsblommor (och varför inte några bikupor) är ett
bra komplement till jordbruksmark och skog då den bidrar till en trygg
och nyttig miljö för pollinatörer och annat djurliv. På så sätt kan en
solelpark bidra till ökad biologisk mångfald. Ett annat alternativ är att
låta exempelvis får beta eller odla grönsaker mellan raderna – ingen
mark ska gå till spillo!

ERT FÖRETAG EFTER OMSTÄLLNINGEN
Hållbar affärsutveckling handlar om att framtidssäkra ditt företag.
Genom att köpa el från en solelpark har ni tagit ett steg i rätt riktning i
er strävan att vara ett företag som lever och utvecklas även i morgon en attraktiv arbetsgivare som i sin tur kanske till och med kan leda
förändringen i din bransch? Ett attraktivt alternativ för dina allt mer
kräsna kunder?
Utöver en stärkt hållbarhetsprofil kommer ni såklart ha en prissäkring
på el. Det faktum att solel produceras på dagtid när behovet är som
störst ger också ett ökat ekonomiskt värde!

HÖR AV ER TILL OSS OM NI VILL VETA MER
OM HUR NI KAN VARA MED OCH BYGGA
MORGONDAGENS HÅLLBARA ENERGISYSTEM

OM GIGAWATTPARKEN
Gigawattparken är ett affärsområde inom Solkompaniet med fokus att
etablera 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.

Solelparken Solpunkten i Kristianstad

Därför finns vi, Gigawattparken – en del av Solkompaniet.

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

