
 

 

Gemensamt ägd solpark i en bygd   
Förutsättningarna för elproduktion inom en bygd. 

2013-01-15 

Mål 

Att inom en bygd kunna gemensamt äga en solpark för elproduktion. Solenergi är ju en gemensam resurs som 

flödar till oss året runt. Att bygdens invånare då skall äga elproduktionen som bygden svarar för känns viktigt.  

 

Bakgrund 

Flyingebygden har ett bra läge strax intill ESS och MaxIV investeringarna som sker utanför Lund.  Bygden 

omfattar totalt cirka 4 500 hektar markområden, varav merparten består av öppet landskap.  

 
 

Vi hoppas att kunna installera solceller på olika byggnader och marginalmark, som kopplas ihop till åtminstone 

1-10 hektar som kan generera 1-10 GWh.   

 

2. Vem står bakom projektidén  

Flyinge Utveckling ideell förening 
Roslövsvägen 11 

247 47 Flyinge 

www.flyinge.nu/fu 

org nr 846502-7657 

bankgiro:  5592-5754 

http://www.flyinge.nu/fu


 

 

email flyinge-utveckling@telia.com 

föreningen är icke momsregistrerad 

 
 

3. Organisationsform  

Ett bolag Flyinge Solenergi (svb) skulle kunna äga anläggningen som sedan säljer ut delar av solparken till 

personer/ företag i bygden.  Detta bolag svarar då för driften av solkraften inom bygden.  

4. Bolagets affärsidé 

Flyinge Solenergi  

 

1) skriver avtal med mark/tak ägare 

2) säljer 30 andelar om 50 kvm vardera som betalar ett pris på 150 000 kronor per andel.  

3) monterar anläggningen och gör installationer samt slutbesiktigar  gentemot nätägaren 

4) Nettodebiteringen av elproduktionen sker via elhandelsbolagen som har de 30 olika kunderna.  

5) söker nya objekt inom bygden att utöka solparken 

 

5. Värdeutveckling på andelarna 

Man kan tro 

att elpriset på spotmarknaden kommer att variera men att vara fortsatt ganska lågt just på sommaren.  

att andelen eldrivna bilar kommer att öka vilket driver upp behovet av el även på sommaren.  

att ha egen elproduktion kopplad till bilen kan vara ett bra sätt att försäkra sig om ett bra pris.  

att teknikutvecklingen då det gäller solceller kommer att fortsätta. Både billigare och bättre – det vill säga att den 

elproduktion man får tillbaks på en investerad krona i en solpark kommer att öka.  

 

Säg att man  

år 1 köper en andel A14 om 50 kvm för 150 000:- som producerar 5 000 kWh  

år 5 köper en andel D22 om 40 kvm för 150 000:- som producerar 8 000 kWh. Nu har man också en elbil.  

 

Vilket värde har då andelen A14 ?  

 

6. Vad skall uppnås med förstudien? 

Att ta fram ett koncept för energiproduktion från solceller och att använda Flyingebygden som ett exempel.  

Att finna de bästa möjliga förutsättningarna för en etablering och hur en anläggning tekniskt och ekonomiskt 

skall kunna drivas. Att föreslå en huvudman för etableringen. En anläggning som också ingår i Gröna 

Flyingebygden.   

 

7. Vilka vinner på att förstudien genomförs? 

Om det blir ett positivt besked från förstudien så vinner Gröna Flyingebygden, som får ett bra exempel på 

klimatsmart verksamhet som kan visas upp.  Skånska Energi kan visa på en leverantör. ESS kan visa på att man 

köper el från denna anläggning. Hela Sverige kan leva kan visa ett exempel på vad en lokal utveklingsgrupp kan 

göra. Leader Lundaland kan peka på en hållbarbygd i utveckling. Den skånska landsbygden kan se nya 

möjligheter.   
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8. Värdet för miljön 

Att mycket klimatsmart sätt att utvinna energi och bra för miljön. Kräver inte stora ingrepp i miljön.  

 

9. Hur kommer förstudien att föras ut? 

Vi räknar med att förstudien kommer att visa att det är möjligt att finna goda tekniska och ekonomiska modeller. 

En tryckt rapport kommer att skrivas. Vi planerar att arrangera en öppen konferens för aktörerna och andra 

intresserade då slutresultatet föreligger.  

Tidplan med projektkostnad och finansiering 

Projekttid från 1 januari 2012 – 30 december 2012 

 

Utgifts- och finansieringsbudget 

Utgifter 

Löner **) ............................................................................................... 295 000:- 

Studieresor *)  ......................................................................................... 19 000:- 

Tryckning rapport  .................................................................................... 2 000:- 

Möteskostnader …………………………………………………………..6 000:- 

Indirekta kostnader ***) ......................................................................... 38 000:- 

Totala utgifter 358 000:- 

 

Finansiering   

Region Skåne ........................................................................................ 100 000:- 

Lunds kommun ....................................................................................... 10 000:- 

Eslövs kommun ....................................................................................... 10 000:- 

Skånska Energi …………………………………………………………50 000:- 

Hela Sverige skall leva ………………………………………………    50 000:- 

Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta …………………………………..   50 000:- 

Du Pont ………………………………………………………………..   90 000:- 

 

Total finansiering ................................................................................ 360 000:- 

 

Kommentarer: 

*) Vi räknar med att behöva göra en studieresa utanför Sverige till Tyskland.. Totala kostnaden för utlandsresan 

2 personer beräknas till 14 000:- 

**) Löner är beräknade bruttolöner inkl lagstadgade sociala avgifter och försäkringar baserade på en timkostnad 

398:-/timme vilket ger totalt 740 timmar till förstudien.  

***) Indirekta kostnader utgör  13% av lönekostnaden och går till att täcka kontorskostnader. 

Kontaktpersoner och medverkande 

Gunnar Petersson, fil. kand. har som bakgrund: anställningar Lunds Universitet (20 år), företagare inom 

Forskningsbyn Ideon i Lund (15 år), ordförande Flyinge Utveckling (9 år) 

Erfarenheter från projekt som syftar till lokal utveckling, samverkan, synliggöra möjligheter, kunskapsspridning. 

Projektledare i flera projekt bland annat åt Region Skåne, ESF-rådet, Sparbanksstiftelsen, Jordbruksverket. 

Länsstyrelsen i Skåne län, Hela Sverige skall leva, Arbetsförmedlingen.   

Telefon 046 522 20  

Epost: flyinge-utveckling@telia.com 

  
Orvar Otterstedt CI, anställd hos Du Pont som projektledare inom företagets globala solcellsutveckling på 

heltid. Har bra nätverk och kontakter med nationella och internationella aktörer inom området.  

Telefon: 046-523 30 

E-post: orvar@otterstedt.se 

mailto:flyine-utveckling@telia.com


 

 

 

Styrgrupp 
Ledamöter föreslås utses av Skånska Energi, Region Skåne, Du Pont Sweden 

 

Flyinge den 27 oktober 2011 

 

Gunnar Petersson  

Projektledare  


