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LANDBRUK
– Teknologi som skaper bærekraft

SOLENERGI FOR LANDBRUKET
Solpaneler kan enkelt legges på eksisterende tak. Det finnes ulike fremgangsmåter, alt
etter hva slags type tak man har. Felles for løsningene er at de er robuste, av høy kvalitet
og har estimert levetid på 30 år.
Solcelleanlegg er en enkel investering i effektiv energiproduksjon, og du kan være sikker
på at solcellepanelene vil produsere energi til fast «lav» pris i minst 30 år. Med dagens
strømpris og gjeldende støtteordninger vil et solcelleanlegg for landbruk ha en typisk
nedbetalingstid på 2-4 år.
For å være mest mulig selvforsynt, samt å kunne produsere mest mulig lønnsom strøm
ut på nettet, anbefaler vi å legge solceller på alle tilgjengelige tak. Anlegget er rustet for
morgendagens løsninger og kan utvides med batterier og hurtiglade-løsninger,
software og vedlikeholdsavtale.

TEKNOLOGI
SOM SKAPER
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Fra vårt hovedkontor kan Kverneland Energi overvåke alle energisystemer. Her ser vi
eventuelle feil eller mangler i systemene, og vil kunne ta grep dersom det skulle være nødvendig. Vi anbefaler derfor at alle våre kunder inngår vedlikeholdsavtale som sikrer at
anleggene produserer maksimalt gjennom hele sin levetid.
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Kverneland Energi sin målsetning er å bidra til økt bruk av
teknologi for å redusere bruk av fossile brennstoff uten at
bruker må kompromisse på komfort og brukervennlighet.
Landbruket har i dag et stort strømbehov, og dette vil sannsynligvis øke enda mer i årene
fremover ettersom at vi opplever generelt mer elektrifisering også i landbruket.
Dagens strømpriser er langt høyere enn hva vi tradisjonelt sett er vant med. Dette gjør
også at det er mulig å produsere strøm til nettet og få godt betalt for denne.
Landbruket har ofte store takareal tilgjengelig som ikke blir brukt til noe. Her er potensialet
for strømproduksjon stort. Med solceller kan denne energien benyttes til å redusere
strømutgifter og tjene på overskuddsproduksjon.
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Investeringsstøtte
Innovasjon Norge tilbyr investeringsstøtte til energiløsninger som produserer fornybar
energi på gårdsbruk fra solenergi. Solcelleanlegg til landbruk gir full avskrivningsmulighet.
Vi hjelper deg gjerne med søknaden.
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Du får full kontroll
Oversikt over forbruk og besparelser kan enkelt leses av i en egen app som i bildet over.
Fjernmonitorering og serviceavtaler sørger for at du alltid kan være trygg på at anlegget
er i drift, og at du får best mulig utnyttelse av investeringen din.
Vi utvikler egen software som optimaliserer produksjonen og strømforbruket slik at
mest mulig av egenprodusert strøm går til eget forbruk. Det betyr blant annet at
overskudd av strøm kan utnyttes til oppvarming av vann, eller at andre kraftkrevende
operasjoner gjøres når strømmen er tilgjengelig.

Kjetil er klar for å hjelpe deg!
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