
Ett bekvämt & 
ekonomiskt boende

Välkommen till.       

för alla åldrar      

  EN SYSTER TILL



SOLVILLOR HÖR FRAMTIDEN TILL
Med en Solvilla får du ett nyckelfärdigt, modernt och lättskött boende i 
markplan med låga driftskostnader tack vare de integrerade solcellerna. 
Våra husmodeller har en luftig planlösning som ger rymd och bekväm till-
gång till alla utrymmen och funktioner, komplett med inbyggt varmgarage 
och förråd. Här kan man bo kvar länge, även vid eventuella framtida ökade 
behov. Ett hus för framtiden.

På bilder och ritningar kan avvikelser från standardutförande förekomma. Avtalsritning gäller. 
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, prisförändringar och ändringar av planlösning.



INTEGRERADE SOLCELLER -
SMART BÅDE FÖR MILJÖN & PLÅNBOKEN

BESPARING

HUR FUNGERAR DET?

PRODUKTION

GARANTI
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ÖSMART!
I Sverige har vi bra förutsättningar för att producera förnyelsebar grön 

el från solen, och på så sätt kan du göra nytta både för dig själv och 
miljön. 

Med egenproducerad el säkrar du en stor del av din elförbrukning 
för minst 25 år framåt och minskar ditt behov av köpt el med ca 2/3 

delar.

Elpriset kan ju variera mycket under åren, men när du själv producerar den mesta av din 
egen elenergi så vet du vad en stor del av din energianvändning kommer att kosta för en 
lång tid framöver. Så du slipper obehagliga överraskningar. Under ett normalår kan solceller-
na producera ca 9.700 kWh. Om man räknar på en normalförbrukning av ca 7.000-8.200 
kWh/år (modell 105/123), innebär det att behovet av köpt el minskar med ca 2/3 delar. 

När solen lyser på solcellerna omvandlas solenergin till elektricitet. Elen som produceras är 
likström, men för att elen ska kunna användas i hushållet behöver den först omvandlas till 
växelström. Detta görs med hjälp av en växelriktare. Den el som produceras används i första 
hand av ditt hushåll för att minska behovet av köpt el. Om solcellerna producerar mer el än 
vad du gör av med, så matas överskottet automatiskt ut på elnätet och den kan du sälja till 
din elleverantör. Man kan även lagra överskottsproduktionen i ett batteri för att användas vid 
ett senare tillfälle.

Produktionen av solenergi är beroende av väder och årstid, och beräknas därför på ett 
kalenderår. Störst produktion sker mellan mars och oktober. Under vintern då solen står lågt 
och det är få soltimmar produceras inte så mycket el, eller ingen alls om det är snö på taket, 
utan då behöver man istället köpa el från sin elleverantör. En solig sommardag däremot är 
det hög produktion och om du inte själv använder all den el som solcellerna producerar, så 
matas överskottet istället ut på elnätet. Du kan dessutom få en skattereduktion på 60 öre/
kWh för din överskottsproduktion. Skattereduktionen justeras mot din inkomstdeklaration.

Vårt solcellstak har en funktionsgaranti på 25 år. Ett tryggt köp. Förväntad 
livslängd är på 30 år eller längre. G A R A NTI

FUNKTIONS

25 års



SOLVILLA 105 143 M2 UNDER SAMMA TAK
1-PLAN - 4 RoK - CA 105 M2 BOYTA

HUSFAKTA
BOYTA CA 105 M2

- Kök med köksö
- Allrum
- 2 sovrum
- 1 arbets-/gästrum med öppningsbart glasparti
- Hall
- Badrum med dusch/tvättstuga
- Gästtoalett
- Klädkammare

BIYTOR CA 38 M2

Garage:    ca 26 m2, isolerat med eldriven port
Förråd:     ca 12 m2, isolerat

2.590.000 kr
500.000 kr
927.000 kr
1.000 kr/mån
3.000 kr/mån

SAMMANSTÄLLNING BOENDEKOSTNAD - EXEMPEL  Nyckelfärdigt hus med äganderätt 

FÖRSÄLJNINGSPRIS:          
Tomt och anslutningsavgifter:        
Kontantinsats 30%:   
Driftskostnad:       
TOTAL BOENDEKOSTNAD:     ca                  

Drifts- och boendekostnader är beräknade efter skatteavdrag. Ränteläge juni 2018. Eventuella amorteringar tillkommer beroende på inkomst.

BYGGNADSTYP
Grund:     Isolerad betongplatta med vatten-
    buren golvvärme (samtliga utrymmen)
Stomme:    Trä
Fasad:     Liggande eller stående panel alt. puts
Takbeklädnad:    Integrerad solpanel  

Fönster:   3-glas, aluminiumklädd utsida  

GARAGEUPPFART/ENTRÉ/ÖVRIGT 
Tomt:    Friköpt tomt med anlagd gräsmatta  
Garageuppfart:   Asfalt med värmeslingor under takfot 
Entré:                  Marksten med värmeslingor    
Övriga ytor:   Gräs
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PLANLÖSNING SOLVILLA 105

Planlösning skala 1:100. 1 cm = 1 meter.
Planlösningen kan spegelvändas.

Taklutning 22 º

Entréfasad Trädgårdsfasad Gavelfasad Gavelfasad

4 RoK 

Om familjen växer i framtiden och ni behöver 
större boende kan man enkelt bygga ut en 
Solvilla 105 till en Solvilla modell 123/135 och få 
ett eller två extra sovrum, utan att behöva flytta.



SOLVILLA 123 161 M2 UNDER SAMMA TAK
1-PLAN - 5 RoK - CA 123 M2 BOYTA

HUSFAKTA
BOYTA CA 123 M2

- Kök med köksö
- Allrum
- 3 sovrum
- 1 arbets-/gästrum med öppningsbart glasparti
- Hall
- Badrum med dusch/tvättstuga
- Gästtoalett
- 2 klädkammare (alternativt ett extra wc/dusch)

BIYTOR CA 38 M2

Garage:    ca 26 m2, isolerat med eldriven port
Förråd:     ca 12 m2, isolerat

BYGGNADSTYP
Grund:     Isolerad betongplatta med vatten-
    buren golvvärme (samtliga utrymmen)
Stomme:    Trä
Fasad:     Liggande eller stående panel alt. puts
Takbeklädnad:    Integrerad solpanel  

Fönster:   3-glas, aluminiumklädd utsida  

GARAGEUPPFART/ENTRÉ/ÖVRIGT 
Tomt:    Friköpt tomt med anlagd gräsmatta  
Garageuppfart:   Asfalt med värmeslingor under takfot 
Entré:                  Marksten med värmeslingor    
Övriga ytor:   Gräs

Entréfasad

Trädgårdsfasad

FÖRSÄLJNINGSPRIS:  2.930.000 kr   -  Nyckelfärdigt hus med äganderätt (tomt- och ansl.avg. tillkommer). 
     



PLANLÖSNING SOLVILLA 123A
5 RoK 

Planlösning skala 1:100. 1 cm = 1 meter.
Planlösningen kan spegelvändas. 
 
Kan även fås där det tredje sovrummet och 
uteplatsen under tak byter plats. Se vår 
hemsida för planritning av modell 123B. 

Taklutning 22 º

Entréfasad Trädgårdsfasad Gavelfasad Gavelfasad

Om familjen växer i framtiden och ni behöver 
större boende kan man enkelt bygga ut en 
Solvilla 123 till en Solvilla modell 135 och få ett  
extra sovrum, utan att behöva flytta.



SOLVILLA 135 173 M2 UNDER SAMMA TAK
1-PLAN - 6 RoK - CA 135 M2 BOYTA

HUSFAKTA
BOYTA CA 135 M2

- Kök med köksö
- Allrum
- 4 sovrum
- 1 arbets-/gästrum med öppningsbart glasparti
- Hall
- Badrum med dusch/tvättstuga
- Gästtoalett
- 2 klädkammare (alternativt ett extra wc/dusch)

BIYTOR CA 38 M2

Garage:    ca 26 m2, isolerat med eldriven port
Förråd:     ca 12 m2, isolerat

BYGGNADSTYP
Grund:     Isolerad betongplatta med vatten-
    buren golvvärme (samtliga utrymmen)
Stomme:    Trä
Fasad:     Liggande eller stående panel alt. puts
Takbeklädnad:    Integrerad solpanel  

Fönster:   3-glas, aluminiumklädd utsida  

GARAGEUPPFART/ENTRÉ/ÖVRIGT 
Tomt:    Friköpt tomt med anlagd gräsmatta  
Garageuppfart:   Asfalt med värmeslingor under takfot 
Entré:                  Marksten med värmeslingor    
Övriga ytor:   Gräs

Entréfasad

Trädgårdsfasad

FÖRSÄLJNINGSPRIS:  3.100.000 kr   -  Nyckelfärdigt hus med äganderätt (tomt- och ansl.avg. tillkommer). 
      



PLANLÖSNING SOLVILLA 135
6 RoK 

Planlösning skala 1:100. 1 cm = 1 meter.
Planlösningen kan spegelvändas.

Taklutning 22 º

Entréfasad Trädgårdsfasad Gavelfasad Gavelfasad



Försäljningspris

Tomt och anslutningsavgifter

TOTALT PRIS

Kontantinsats 30%

Bottenlån

SUMMA LÅN

RÄNTA 1,6% CA

Skattereduktion/år 1)

RÄNTEKOSTNAD/ÅR

DRIFTSKOSTNADER/ÅR CA

Vatten & avlopp

Uppvärmning 4)

Renhållning

Försäkring

Hushållsström 4)

Summa driftskostnader/år

Försäljning överskottsel 2) 

Energiskatteavdrag 3)

SUMMA DRIFTSKOSTNADER/ÅR
EFTER AVDRAG & ELFÖRSÄLJNING

MÅNADSKOSTNAD

Ränta

Driftskostnader

Månadsutgift

Skattereduktion på räntekostnad

Försäljning överskottsel

Energiskatteavdrag

BOENDEKOSTNAD/MÅNAD
EFTER AVDRAG & ELFÖRSÄLJNING

BOENDE- OCH DRIFTSKOSTNADSKALKYL
SOLVILLA 105 & 123 - VÄSTRA GÖTALAND

2.590.000 kr 

500.000 kr 

3.090.000  KR

-927.000 kr

2.163.000 kr

2.163.000 KR

34.600 kr

-10.400 kr

24.200 KR

4.200 kr

3.600 kr

2.400 kr

2.800 kr

2.600 kr

ca 15.600 kr

-1.800 kr

-1.800 kr

CA 12.000 KR

2.900 kr

1.300 kr

4.200 kr

-870 kr

-150 kr

-150 kr

CA 3.030 KR

2.930.000 kr 

500.000 kr 

3.430.000  KR

-1.029.000 kr

2.401.000 kr

2.401.000 KR

38.400 kr

-11.500 kr

26.900 KR

4.200 kr

4.200 kr

2.400 kr

3.000 kr

3.000 kr

ca 16.800 kr

-900 kr

-900 kr

CA 15.000 KR

3.200 kr

1.400 kr

4.600 kr

-960 kr

-75 kr

-75 kr

CA 3.490 KR

MODELL 105 MODELL 123

Eventuella amorteringar tillkommer beroende på inkomst.

1) 30% skattereduktion av räntekost-
naden på bolån.

2) Enligt vår energibalansräkning*  
(bygglovshandling) produceras ett över-
skott av el (ca 3.000 kWh/år modell 105 
& ca 1.500 kWh/år modell 123). Över-
skottselen kan säljas till ditt elbolag för 
ca 60 öre/kWh.

3) Som mikroproducent av förnybar 
el får du en skattereduktion på 60 öre 
per såld kWh. Skattereduktionen görs i 
inkomstdeklarationen.

4) Mellanskillnaden mellan köpt och 
såld el per år.

 

* Energibalansräkningen är ett me-
delvärde sett över flera år. Den faktiska 
energiproduktionen och förbrukningen 
varierar beroende på väder och hur 
mycket ström hushållet använder. 
 
I kalkylen har vi avrundat till närmaste 
hundratal.

FÖRKLARINGAR



ALLRUM/KÖK SOLVILLA 105

BADRUM/TVÄTTSTUGABADRUM/TVÄTTSTUGA

BADRUM/TVÄTTSTUGA

Helkaklat badrum ingår som 
standard i alla modeller.

Gott om förvaringsutrymme i 
badrummet/tvättstugan.

I våra hus är det enkelt att 
trivas, och vi har valt att an-
vända produkter och material 
av hög kvalitet. 

I våra hus behöver du inte 
frysa om fötterna! Hela huset 
inklusive garage & förråd har 
vattenburen golvvärme.



VARFÖR VÄLJA EN SOLVILLA?

Låga omkostnader=bill igare pris 

Vi är en liten och effektiv organisation. Vi 

tar enbart ut en låg provision per hus, och 

jämfört med andra hustillverkare är vår 

ersättning ca 75% lägre. Detta tillsammans 

med låga omkostnader gör att våra hus är 

ca 300.000 kr billigare än andra hustill- 

verkares.

Producera din egen elenergi 
Med egenproducerad el säkrar du en stor 

del av din elförbrukning för minst 25 år 

framåt och minskar ditt behov av köpt el 

med ca 2/3 delar. På så sätt slipper du  

obehagliga överraskningar med stigande 

elpris. Smart både för dig och miljön.

Låga kostnader 
Tack vare våra låga huspriser och de inte-

grerade solcellerna får du ett billigt boende 

med låga driftskostnader. De låga  

kostnaderna gör det även enklare att få 

 lån hos banken.

Nyckelfärdigt 
Nyckelfärdigt att flytta in, inklusive anlagd 

gräsmatta och asfalterad garageuppfart. 

Bekvämt och enkelt.

Totalentreprenad 
Med en Solvilla kan du känna dig trygg i ditt 

husköp. Vi använder oss av totalentreprenad 

vilket gör det enkelt och smidigt för dig som 

köpare.

Inga mellanhänder vid tomtköp 
Du köper tomten direkt av markägaren eller 

kommunen, vilket håller kostnaderna nere 

för dig som köpare. Om du är markägare så 

skaffar vi köpare för dina tomter, vilket ger 

optimalt betalt utan extra påslag av mellan-

händer. 

Asfalterad uppfart & stenlagd entré 
När du köper en Solvilla är den komplett, 

inklusive stenlagd entré med värmeslingor 

och asfalterad garageuppfart. Även upp-

farten har värmeslingor för de ca 2 meter 

som ligger under takfoten.

Extra brett varmgarage med förråd 
Med en Solvilla får du ett komplett hus, 

färdigt med varmgarage och isolerat förråd 

med vattenburen golvvärme. Garaget är 

dessutom extra brett.

Praktiskt & lättskött 
Våra villor är anpassade för att ge ett 

bekvämt boende, och ger stora möjligheter 

att bo kvar även vid framtida ökade behov.

 
Flexibelt - bygg enkelt ut vid behov 
Om familjen växer och ni behöver större 

boende kan man enkelt bygga ut en Solvilla 

modell 105 till en Solvilla modell 123/135 

och få ett eller två extra sovrum, utan att 

behöva flytta. Ett boende för framtiden.

Med så många hustillverkare- och modeller på marknaden är det inte alltid lätt att välja.
Här nedan ser du några av fördelarna med att välja en Solvilla, och vad som skiljer oss 

från andra hustillverkare.

Att bygga en Solvilla anser vi ska vara en enkel och smidig process, 
där du som kund ska känna dig trygg genom hela förloppet. 

 
Rent praktiskt går det till såhär.
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VARFÖR VÄLJA EN SOLVILLA? SÅ HÄR GÅR DET TILL
Att bygga en Solvilla anser vi ska vara en enkel och smidig process, 

där du som kund ska känna dig trygg genom hela förloppet. 
 

Rent praktiskt går det till såhär.

VÄLJ HUSMODELL 
Vilken Solvilla vill du ha? 

SÖK OCH BOKA EN TOMT 
Du kan boka en tomt i ett av våra projekt, eller 
hitta en tomt på egen hand. För tips om hur du 
kan hitta tomter, se nästa sida.

BESIKTNING AV TOMT 
Vår anlitade byggare besiktigar tomten, för att 
användas som underlag för prissättning. Detta är 
kostnadsfritt för dig som kund.

GENOMGÅNG MED BYGGARE 
När tomten och husmodellen är valda så har du 
som kund ett möte med byggaren där ni går  
igenom eventuella justeringar, gör tillval m.m.  
 
Detta ligger sedan till grund för att få fram det  
totala priset för vad det kommer att kosta att 
bygga ditt hus, inklusive markarbeten.

GODKÄNNANDE AV OFFERT 
När byggaren har presenterat sin offert och 
denna godkänts av dig som kund, så tecknas ett 
köpeavtal mellan dig och anlitad byggare, med 
biträde av oss på Solvillor.  
 
Vi använder oss av totalentreprenad, vilket bety-
der att du skriver bara kontrakt med en byggen-
treprenerör, som sedan ansvarar för hela bygget 

och eventuella underleverantörer. Tryggt och 
smidigt.

Nu upprättas även en tids- och betalningsplan 
för bygget.
 
Även köp av tomt sker i detta skede.

ANSÖKAN OM BYGGLOV 
Entreprenören och Solvillor tar sedan hand om 
alla handlingar och ansöker om bygglov åt dig.

BYGGSTART 
När bygglovet blivit beviljat så kan byggnationen 
starta. Tidsmässigt tar det cirka 25 veckor tills 
ditt nya hus står färdigt. 

BESIKTNING 
Besiktning av bygget sker löpande under hela 
byggtiden av en cerifierad besiktningsman. Innan 
inflyttning sker även en slutbesiktning. Du är så 
klart välkommen att själv vara med vid besiktnin-
gen. 

INFLYTTNING 
Så äntligen är nedräkningen avslutad och du har 
nu tillträde till ditt nya, nyckelfärdiga hus. 
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HUR MAN 
HITTAR TOMTER
Är du intresserad av att köpa en Solvilla, men vill bo någon annanstans än där 
vi har projekt? Då kan du själv söka efter lediga tomter, så bygger vi huset!  

Vårt koncept bygger på att undvika dyra mellanhänder, allt för att 
hålla kostnaderna nere för dig som kund. Här är en lista på 
hur du kan gå tillväga. 

1 VIA KOMMUNENS KÖ
De flesta kommuner har en tomtkö där man kan 
anmäla sig. I samband med anmälan betalar 
man även ofta en registreringsavgift eller betalar 

en summa varje år.
I vissa kommuner är kön väldigt lång och det är ont 
om tomter, medans i andra kommuner kan man få en 
tomt omgående.

Kontakta kommunen du är intresserad av att bo i, eller 
besök dess hemsida för mer information. 

2  
SÖK PÅ HEMSIDOR  
På nätet finns många sidor där du kan hitta 
lediga tomter (eller rivningsobjekt på fin tomt). 
Här är några av de vanligaste:

            - Hemnet.se
            - Ledigatomter.se
            - Blocket.se
            - Booli.se 
            - Kommuners hemsidor 
 

3  
SÖK TOMTER PÅ HITTA.SE  
På hitta.se finns en tjänst där man enkelt kan 
få fram karta med tomtgränser över det om-
råde man är intresserad av. Klicka på “Tomter” 

i nedre vänstra hörnet för kartalternativ, eller gå in på 
denna länk: https://www.hitta.se/kartan/tomter 

Tomterna är nu blåmarkerade. Zooma in till ett om-
råde du är intresserad av och du kan enkelt se om det 
finns några lediga tomter. Klicka på en fastighet/tomt 
så kommer en ruta upp med fastighetsbeteckning och 
beräknad area för respektive tomt.

Med dessa uppgifter kan du sedan kontakta Lant-
mäteriet (chatt/telefon/mejl) och gratis få reda på vem 
som är ägare av fastigheten. Sedan kan du kontakta 
ägaren och fråga om du kan få köpa hela/delar av 
fastigheten.   

4 
ÅK RUNT OCH LETA
Du kan såklart även åka runt och kika i ett 
område du är intresserad av att bo i och se 
om det kanske finns åkermark, en enkelt 

skylt “Tomt till salu”, eller en extra stor tomt som kan 
tänkas styckas av och säljas.  

VEM ÄGER TOMTEN?
När du väl har hittat en tomt du är intresserad av 
behöver du få reda på vem som äger den.

Gå in på hitta.se och följ instruktionerna ovan under 
punkt 3.  
 

5  
BERÄTTA ATT DU SÖKER TOMT
Berätta för nära och kära i bekantskaskretsen 
att du söker tomt till salu, så får du några extra 
ögon och öron som hjälper dig att leta!



ANMÄL DITT INTRESSE IDAG!
Välkommen att fylla i en intresseanmälan på vår hemsida, www.solvillor.se.

Prenumerera gärna också på vårt nyhetsbrev där vi regelbundet skickar ut information  
om t.ex. pågående och kommande projekt, visningshus m.m. 

Ett enkelt sätt att hålla dig uppdaterad. 
 



För mer information, 
välkommen att besöka vår hemsida    

Team Solvillor  I  Eurocontact Comfort Home AB  I  Skaragatan 5  I  531 32 Lidköping
info@solvillor.se  I  www.solvillor.se

Jan Hemberg
VD

070-55 88 600
jan@solvillor.se

Nils Ullgren 
Senior Advicer
070-58 56 173
nils@solvillor.se

Bert Månsson 
Teknisk chef

072-53 75 200
bert@solvillor.se

Helene Jonsson 
Marknadschef
072-53 75 900

helene@solvillor.se

2018.09.24

.se


