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Apotea bygger Sveriges största solcellstak i 
Morgongåva 
 

Apotea.se bygger Sveriges klimatsmartaste logistikcenter i uppländska Morgongåva. 
Byggnaden förses med landets största solcellsanläggning på tak, motsvarande fem stora 
fotbollsplaner. Anläggningen blir helt koldioxidneutral och kommer att generera 
överskottsel som kan säljas vidare.  
   
Apotea.se, Sveriges största nätapotek, är i färd med att bygga Sveriges mest klimatsmarta 
logistikcenter. I helgen var det dags att placera ut cirka 5 500 solcellsmoduler på taket, vilka 
lyfts på plats med hjälp av helikopter. När samtliga solceller är på plats blir det Sverige 
största solcellsanläggning på tak. 
 
– Vi får ett logistikcenter i världsklass där allt är skapat utifrån en ambition om minsta 
möjliga påverkan på miljön, allt från materialval och belysning till uppvärmning och 
energieffektivitet. Genom att bygga ut vårt logistikcenter i Morgongåva vill vi också bidra till 
en expansiv landsbygd och möjliggöra för en fördubbling av personalstyrkan, säger Pär 
Svärdson, vd för apotea.se. 
 
Med en installerad kapacitet på totalt 1 500 kW blir logistikcentret mer än självförsörjande 
på el och all överskottsel kan säljas vidare till det lokala energibolaget, Sala Heby Energi. 
Uppvärmning av lokalerna sker med bergvärmepumpar som integreras med 
solcellsanläggningen för att optimera byggnadens energianvändning i till exempel kyl- och 
frysrum.  Solcellerna byggs och integreras av Solkompaniet som är Sveriges största 
solcellsföretag. 
 
Invigningen av det nya logistikcentret sker i slutet av februari 2018. 
 
 
Några fakta om logistikcentret i Morgongåva: 
 
* Sveriges största solcellsanläggning på tak 
* 38 000 kvadratmeter (fem fotbollsplaner) 
* Cirka 5 500 solcellsmoduler 
* Producerar 1 426 megawattimmar under ett år 
* Motsvarar årsbehovet av hushållsel till 300 villor 
* Kapacitet på 100 000 paket per dag 
* Ger 500 arbetstillfällen 
 
 

 

 



För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Pär Svärdson, vd apotea.se, telefon: 070-4974237, e-post: par@apotea.se  
 
Lars Hedström, grundare och vice vd Solkompaniet, telefon: 08-400 267 51, e-post: 
lars.hedstrom@solkompaniet.se 
 

Om apotea.se 

Apotea.se är Sveriges första fullsorterade apotek som bara finns på nätet, med tillstånd av Läkemedelsverket. Apotea.se har 
det största sortimentet, över 12 000 receptfria varor och 5 000 receptbelagda läkemedel för människor och djur, och de lägsta 
priserna enligt Handels Utredningsinstitut, HUI. Med snabba leveranser och rådgivning via mail, chatt och telefon underlättar vi 
vardagen för våra kunder. Sedan starten 2011 har försäljningen ökat från ca 11 Mkr till 968 Mkr 2016. Apotea.se har drygt 350 
anställda i Morgongåva och Stockholm. För mer information se: apotea.se. 
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