Estimat: Pauline Halls vei
Adresse: Pauline Halls vei 11, 43, 121

Antall paneler
283 stk
Installert kapasitet
113 kWp
Estimert strømproduksjon
98 900 kWh/år
Estimert besparelse i strømutgifter*
197 800 kr/år
Forventet brukstid på solcelleanlegget
Ca. 30-40 år

Pris inkl. mva

Pris ved kjøp av anlegget
2 418 900 kr

Pris ved leie av anlegget

20 800 kr/mnd**

* Antatt strømpris på 2 kr/kWh inkl. nettleie og alle avgifter
** Inkl. service og vedlikehold i leasingperioden. Terminbeløp justeres årlig i tråd med eventuell økning i konsumprisindeks. Kunden har rett til tidligere utkjøp av solcelleanlegget.

Estimat: Pauline Halls vei
Forventet strømproduksjon
kWh
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Strømproduksjon fra anlegget
forventes å ligge rundt
98 900 kWh/år, tilsvarende
strømforbruk til 7 10 leiligheter
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Med strømpris på 2 kr/kWh
(inkl. nettleie og avgifter) vil
borettslaget redusere årlig
strømutgifter med
ca. 197 800 kr*
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30-år kontantstrøm ved direktekjøp (2022 priser)
‘000 kr
2 456

2 500

Investering inkl. støtte

2 000

Årlig service

1 500

Re-investering vekselrettere

1 000

Årlig besparelse

500

Investering i solcelleanlegget
forventes tilbakebetalt
innen 15 år

Kumulativ kontantstrøm

Over anleggets levetid, vil
kumulative nettobesparelse
(inkl. investeringskostnader)
ligge på 2 456 000 kr
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30-år kontantstrøm ved leasing (2022 priser)
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Leasing

530

Årlig besparelse
Kumulative kontantstrøm

Under leasingsperioden (20
år) vil årlig nettobesparelse
ligge på ca. – 52 000 kr/år, og
deretter ca. 197 800 kr/år**
Over anleggets levetid, vil
kumulative nettobesparelse
(inkl. investeringskostnader)
ligge på 530 000 kr.
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* Antatt strømpris på 2 kr/kWh inkl. nettleie og alle avgifter
** Inkl. service og vedlikehold i leasingperiode. Terminbeløp justeres årlig i tråd med eventuell økning i konsumprisindeks. Kunden har rett til tidligere utkjøp av solcelleanlegget.

