
Inbjudan
 

Här kommer en inbjudan till dig som är lantbrukare i  
Västerbotten eller Norrbotten som är intresserad av att  
delta i 3:e omgången av ”Gemensam upphandling av  
solcellsanläggningar” och med möjligheten till kostnadsfritt 
konsultstöd inom projekt ”Soliga lantbruk i norr”.   

Intresserad? Skicka in en intresseanmälan
Anmäl ditt intresse så snart som möjligt, dock senast 29 oktober 2021.

Bra att veta:
• Intresseanmälan innebär inte att du måsta köpa en anläggning utan 
upphandlingen innehåller följande reservation: Upphandlande lant-
bruk/företag förbehåller sig rätten att inte köpa anläggningen om inte 
nödvändig finansiering erhålls för avsedd investering.
• Intresseanmälan ger dig möjlighet att delta i den tredje och sista upp-
handlingsprocessen och få kostnadsfritt konsultstöd via projektet.       
                                  
Lyckad första och andra upphandling
I nov-dec 2020 avslutades den första gemensamma upphandlingen av 
12 solcellsanläggningar för lantbruk i Västerbotten och i Norrbotten.  
De bästa anbuden landade 20 - 40 % (beroende på anläggningens 
storlek) lägre än prisnivån som projektet presenterade i samband med 
seminarierna under våren 2020. Det lägsta anbudet var 6 729kr per 
installerad kW för en anläggning på 48,6 kW. Under april-maj 2021 
genomfördes den andra gemensamma upphandlingen av 18 solcells- 
anläggningar med i stort sett samma goda resultat 20 - 40 % lägre pris-
nivå i jämförelse med våren 2020. Projektgruppen är mycket nöjd med 
resultatet och har lämnat rekommendationer till lantbruken om vilken 
solcellsleverantör som föreslås, men det är lantbruken själva, som slut-
ligen bestämmer vilket anbud som ska antas.

Komplettera med förnybar energi
Med det ökade elbehovet i hela landet kommer medelpriset för el att 
stiga igen. På gården blir det viktigt att få grepp om den egna el- eller 
övriga energianvändningen och vad som kan göras för att spara pengar. 
Om du har möjlighet att komplettera en del av gårdens energianvänd-
ning med ex. solceller eller annan förnybar energi minskar din känslig-
het för prisändringar. 

Välkommen med din intresseanmälan!

Gemensam upphandling av 
solcellsanläggningar

Du gör din intresseanmälan 
genom att kontakta:
Håkan Stenmark, 
LRF Norrbotten Västerbotten
hakan.stenmark@outlook.com 
070-600 93 34   

Tidplan 2021/2022
Objektbeskrivning för varje  
enskilt lantbruk 1/11 - 14/11
 
Anbudsunderlagen skickas till drygt 
20-tal lokala/regionala/nationella  
solcellsleverantörer: 15/11

Sista dag för inkommande anbud: 
15/12           

Rekommenderade anbud  
offentliggörs: 20/12
   
Angivet pris ska gälla t.o.m: 
 31/1 2022   
       
Anläggning installerade, testkörd 
och slutbesiktad senast:  
31/10 2022

Stöd till solceller
Investeringsstödet för förnybar 
energi som tidigare fanns för aktiva 
lantbruksföretag togs bort våren 
2020 och kommer inte att ersättas. 
Nytt solcellsstöd för privatperso-
ner tillkom 1/1 2021 och gäller 
det så kallade gröna skatteavdra-
get. Skatteavdraget är på 15 % av 
totalkostnaden och ett maxbelopp 
på 50 000 kr och fungerar som ett 
ROT-avdrag.

Mer om ”Soliga lantbruk i Norr”
energikontornorr.se/projekt/ 
soliga-lantbruk-i-norr/
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