Pressmeddelande 27 april 2017

Nationell solutmaning startar i Skåne
Fossilfritt Sverige utmanar Sveriges företag, organisationer, kommuner och landsting att
installera solceller på minst ett tak före 2020. Ambitionen är att sätta fart på utbyggnaden
av solenergi i Sverige och startskottet gick vid evenemang i Malmö på torsdagen.
- Att installera solceller är inte bara ett miljöprojekt utan en god investering. Genom den här
utmaningen vill vi visa hur många svenska företag och organisationer som har förstått det
och inspirera andra att följa efter, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för
Fossilfritt Sverige.
Priserna på solceller har sjunkit dramatiskt de senaste åren, närmare 80 procent. I Sverige har
utbyggnaden dock gått trögt och 2016 var den installerade effekten bara 175 MW, att jämföra
med till exempel Danmark som med likanande förutsättningar hade 900 MW.
Nu har dock allt fler företag fått upp intresset inte minst i Skåne som är den region som har
den största installerade effekten i landet. De första 20 företagen och organisationerna som
antagit utmaningen har sin bas eller verksamhet delvis förlagd till regionen. Bland aktörerna
finns organisationer av alla storlekar till exempel Örups säteri som beräknar ha installerat 69
kW år 2020, och IKEA som är ett av världens ledande företag när det kommer till
egenproducerad el och beräknar ha installerat 2,36 MW solceller på sina varuhus i Sverige
(har redan 108 MW globalt).
Fastighetsägaren Kwame Moore på Eroom förvaltning har som mål att vara självförsörjande
på 2020:
- Vi älskar att göra affärer men har insett att det inte finns några affärer att göra på en död
planet, säger han.
Undertecknande företag och organisationer: Se bilaga
Kontakt:
Peter Söderberg, kommunikationsansvarig Fossilfritt Sverige, 070-310 57 97installerat
Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 och hittills har över
200 aktörer gått med. Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Han
fungerar som aktörernas länk till regeringen för att röja undan hinder och skapa
förutsättningar för snabbare utsläppsminskningar.
www.fossilfrittsverige.se

Bilaga
Undertecknande företag och organisationer:
Ystad kommun
Sparbanken Syd
Solel Syd
IKEA
Eroom förvaltnings AB
E-ON
Lunds Kommun
Malmö Stad
Tosterups Gård AB
Övrabyborgs Gård
Örups Säteri AB
Villaägarna
Rotary S:t Petri Ystad
Svarte Byalag
Bussjö Byalag
Magnus Björkman Sparbankshuset Tomelilla
Karlfälts gård HB
Sjörups Höjd
Helsingborgs stad
Wihlborgs fastigheter

