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Med en Solvilla får du ett nyckelfärdigt och 
modernt boende med hög standard. Våra hus-
modeller har en luftig planlösning som ger rymd 
och bekväm tillgång till alla utrymmen och funk-
tioner. Komplett med inbyggt varmgarage och 
förråd, asfalterad uppfart, stenlagd entré och 

anlagd trädgård. Husen är energisnåla och tack 
vare det integrerade solcellstaket får man i detta 

plusenergihus extremt låga driftskostnader. 

Ett hus för framtiden.

SOLVILLOR
- hör framtiden till

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

EN AV 
klatsmartaste

SVERIGES

VILLOR

Från och med år 2021 ska alla nya byggnad-
er i Europa vara nära-nollenergibyggnader 
(NNE), en byggnad som har mycket hög 
energiprestanda. 

Solvillor uppfyller redan dessa krav, men tack 
vare de intregrerade solcellerna så är Solvillor 
ytterligare ett snäpp högre och definieras som 
PLUSENERGIHUS - hus som producerar 
mer el än vad de gör av med (på årsbasis).

Med en Solvilla får du således ett energi- 
effektivt plusenergihus som inte bara lever 
upp till framtida energikrav, utan även över-
skrider det med råge.
 

Välkommen du också att 
bo i en av Sveriges 
klimatsmartaste villor!

NÄRA-NOLLENERGIHUS
& PLUSENERGIHUS



INTEGRERADE SOLCELLER
- smart både för miljön och plånboken!

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.  

STATLIGT INVESTERINGSSTÖD
Om du köper en Solvilla kan du som privatperson ansöka om 
ett statligt solcellsbidrag, så kallat investeringsstöd, på 30% av 
investeringskostnaden, vilket för en Solvilla blir ca 115.000 kr.  
Stödet är rambegränsat, och innebär att det endast kan delas 
ut så länge de avsatta pengarna räcker till.  
Ansökan görs hos Länsstyrelsen eller via Boverkets e-tjänst 
senast 6 månader efter projektet påbörjas (ingår köpeavtal).

ELCERTIFIKAT (EC) & URSPRUNGSGARANTIER (UG)
Som producent av förnybar solenergi kan man även få ett 
ekonomiskt stöd av staten, så kallat elcertifikat, under längst 
15 år. 
Man kan även ansöka om ursprungsgarantier av staten, elek-
troniska handlingar som garanterar ursprunget på el. Både EC 
och UG utfärdas för varje producerad megawattimme (1 MWh 
= 1.000 kWh). För att få en intäkt från dina EC och UG måste 
du sälja dem till ett elbolag och priset beror på tillgång och 
efterfrågan. EC och UG ger på så sätt en extra intäkt utöver 
den vanliga elförsäljningen.
Ansökan om tilldelning av EC och UG görs till Energimyn-
digheten, och erbjuds även som tjänst hos vissa ellbolag. 

På vår hemsida hittar du mer 
information om hur det fungerar med 
solceller, plusenergihus och att sälja 

överskottsel.

TAKINTEGRERADE SOLCELLER
Solcellsmodulerna ersätter helt traditionellt taktäckningsma-
terial, samtidigt som de producerar klimatsmart el. Modul-
erna monteras på ett specialtråg som sedan monteras på 
traditionell takpapp. 
Systemet är lika vattentätt som ett traditionellt tegeltak och 
testat för att klara hagel, snö och vindlaster.

PRODUKTION
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 som-
mardag däremot är det hög produktion och om du inte själv 
använder all den el som solcellerna producerar, så matas 
överskottet istället ut på elnätet. Detta sker helt automatiskt.

Solcellsanläggningen på våra tak är på 33kW och pro-
ducerar ca 25.000 kWh under ett normalår.

BESPARING
Elpriset kan ju variera mycket 
under åren, men när du själv 
producerar en stor del av din 
elenergi så vet du bättre vad din 
energianvändning kommer att kosta för en lång tid framöver. 
Så du slipper obehagliga överraskningar.

Våra villor är byggda för att vara energieffektiva, och en 
Solvilla 105 beräknas förbruka ca 7.900 kWh/år. Det stora 
överskottet från solcellerna kan säljas till elbolaget och ger 
en extra intäkt, vilket bidrar till extremt låga driftskostnader 
och ett ekonomiskt boende. Besök vår hemsida för pre-
liminära boende- och driftskostnadskalkyler.  

GARANTI
Solcellerna har 25 års effektgaranti, vilket 
betyder att effekten efter den tiden motsvarar 
minst 80% av det ursprungliga effektutbytet. 
Den totala livslängden är dock mycket längre 
än så och är beräknad på 30-40 år då panelerna är mycket 
hållbara och det är liten risk att de faktiskt går sönder.
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Vår solcells-
anläggning är på 

33 kW och producerar 
ca 25.000 kWh/år.



Solvilla 105 4 RoK  
105 M2 BOYTA, 38 M2 BIYTA

BYGGNADSTYP
Grund:     Isolerad betongplatta med vatten-
    buren golvvärme (samtliga utrymmen)
Stomme:    Trä
Fasad:     Liggande panel (tillval: 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 under takfot  
Övriga ytor:   Gräs
Övrigt:    Elbilsladdare i garaget

Välkommen till ett modernt och funktionellt boende i mark-
plan där det är lätt att trivas. Huset har en ljus och öppen 
planlösning med kombinerat kök och allrum. Alla utrym-
men är lättillgängliga och det finns gott om förvaring. Från 
allrummet kommer du till arbets-/gästrummet, som även kan 
användas som ett inglasat uterum med sitt öppningsbara 
glasparti.

Passar den mindre familjen eller ett par som vill ha ett 
bekvämt och lättskött boende där man kan bo kvar länge.

1. ENERGIPRODUKTION:                   25.000 kWh/år 
2. TOTAL ENERGIFÖRBRUKNING:         7.900 kWh/år  
 
3. MOMENTAN FÖRBRUKNING:           3.200 kWh/år 
4. BEHOV AV KÖPT EL:                       4.700 kWh/år 
5. FÖRSÄLJNING ÖVERSKOTTSEL:    21.800 kWh/år 
 
Enligt vår energibalansberäkning för Lidköping, Västra Götaland. 
Energiproduktion gäller för normalår. Total energiförbrukning inkl. hushållsel. 

Energiberäkningar



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.



1. ENERGIPRODUKTION:                   25.000 kWh/år 
2. TOTAL ENERGIFÖRBRUKNING:        9.200 kWh/år  
 
3. MOMENTAN FÖRBRUKNING:          3.600 kWh/år 
4. BEHOV AV KÖPT EL:                       5.600 kWh/år 
5. FÖRSÄLJNING ÖVERSKOTTSEL:   21.400 kWh/år 
 
Enligt vår energibalansberäkning för Lidköping, Västra Götaland. 
Energiproduktion gäller för normalår. Total energiförbrukning inkl. hushållsel. 

Energiberäkningar

Entréfasad

Trädgårdsfasad

5 RoK  
123 M2 BOYTA, 38 M2 BIYTA

BYGGNADSTYP
Grund:     Isolerad betongplatta med vatten-
    buren golvvärme (samtliga utrymmen)
Stomme:    Trä
Fasad:     Liggande panel (tillval: puts)
Takbeklädnad:    Integrerad solpanel 
                                Bandtäckt plåt på utbyggnad 
Fönster:                  3-glas, aluminiumklädd utsida  

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

Här finner du samma moderna och funktionella boende i 
markplan som en Solvilla 105, men utökat med ett extra 
sovrum och klädkammare. Här får du även en naturligt 
skyddad uteplats under tak på baksidan om så önskas.  

Beroende på husets orientering på tomten finns även 
möjligheten att byta plats på det tredje sovrummet och 
uteplatsen under tak, för att på så sätt få ut mesta möjliga av 
väderstrecken.

Solvilla 123



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 planlösning 
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.



Entréfasad

Trädgårdsfasad

6 RoK  
135 M2 BOYTA, 38 M2 BIYTA

BYGGNADSTYP
Grund:     Isolerad betongplatta med vatten-
    buren golvvärme (samtliga utrymmen)
Stomme:    Trä
Fasad:     Liggande panel (tillval: puts)
Takbeklädnad:    Integrerad solpanel 
                                Bandtäckt plåt på utbyggnad 
Fönster:                  3-glas, aluminiumklädd utsida  

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

Solvilla 135 vänder sig till den lite större familjen som har 
behov av flera sovrum. Vid utbyggnadens främre sovrum kan 
man skapa en trevlig, skyddad uteplats i vinkel och njuta av 
härliga stunder i solen.  

Precis som på övriga modeller är entrén och garageporten 
under tak, skyddad från väder och vind så du slipper bli blöt 
när du går till och från garaget.

1. ENERGIPRODUKTION:                   25.000 kWh/år 
2. TOTAL ENERGIFÖRBRUKNING:      10.100 kWh/år  
 
3. MOMENTAN FÖRBRUKNING:          3.900 kWh/år 
4. BEHOV AV KÖPT EL:                       6.200 kWh/år 
5. FÖRSÄLJNING ÖVERSKOTTSEL:   21.100 kWh/år 
 
Enligt vår energibalansberäkning för Lidköping, Västra Götaland. 
Energiproduktion gäller för normalår. Total energiförbrukning inkl. hushållsel. 

Energiberäkningar

Solvilla 135



PLANLÖSNING SOLVILLA 135
6 RoK 

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

Taklutning 22 º

Entréfasad Trädgårdsfasad Gavelfasad Gavelfasad



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 använda produkter 
och material av hög kvalitet. 

I våra hus behöver 
du inte frysa om fötterna! 

Hela huset inklusive garage 
& förråd har vattenburen 

golvvärme.



DETTA INGÅR SOM STANDARD I EN SOLVILLA SOLVILLOR HUSTILLV. 1 HUSTILLV. 2

Nyckelfärdigt

Totalentreprenad som gör det enkelt, tryggt och smidigt

Isolerad betongplatta med vattenburen golvvärme

Anpassat för att kunna bo kvar även vid framtida ökade behov

EXTERIÖR

Färdigmålad fasad (mellanstruken panel från fabrik & en strykning på plats)

Asfalterad uppfart & stenlagd entré med vattenburen golvvärme under takfot

Anlagd gräsmatta (sått gräs)

INTERIÖR

Vattenburen golvvärme i samtliga utrymmen

Varmgarage (med vattenburen golvvärme, extra brett)

Isolerat varmförråd (med vattenburen golvvärme)

Helkaklat badrum/tvättstuga

Hög standard och kvalitet på vitvaror, byggmaterial och övriga produkter

Parkett i vardagsrum, sovrum, kök, klädkammare och passage

Klinker i entré

Vitvaror i bekväm arbetshöjd

Färdigmålat/tapetserat invändigt

250 cm takhöjd

Lådsystem tandembox med låddämpare

Skåpsluckor med luckdämpare

Elektrisk garageport (isolerad)

Elbilsladdare i garaget

Funktionellt nyckelfärdigt med t.ex. toalettpappershållare, ringklocka m.m.

ENERGI

Energieffektivt Plusenergihus som är anpassat för framtida energikrav

Energisnål frånluftsvärmepump Nibe F730

Integrerat solcellstak som producerar ca 25.000 kWh/år

Extremt låga driftskostnader

Hur mycket hus får man egentligen för pengarna? Vad ingår i standard?  
Här har vi listat några av de viktigaste punkterna som ingår i våra Solvillor.  

För en komplett beskrivning se vår leveransdeklaration med standard och tillval. 

Vi tål att jämföras!JÄMFÖR OSS 

GÄRNA

MED ANDRA

HUSTILLVERKARE!



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 hustillverkares.

Producera din egen miljövänliga el 
Med egenproducerad el säkrar du inte bara en stor 

del av din elförbrukning för minst 25 år framåt och på 

så sätt slipper obehagliga överraskningar med stigan-

de elpris. Då huset producerar mer el än det förbrukar 

kan du även sälja överskottet och få tillbaka en större 

summa varje år. Smart både för plånboken och miljön.

Låga kostnader 
Tack vare våra låga huspriser och de integrerade 

solcellerna får du ett billigt boende med extremt 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 kom-

munen, 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 mellanhänder. 

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

stenlagd entré och asfalterad garageuppfart. Både 

entrén och uppfarten har värmeslingor för de ca 2 

meter som ligger under takfoten, så du slipper skotta 

eller riskera att halka där.

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 bo-

ende, 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 juster-
ingar, 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 betyder att 
du skriver bara kontrakt med en byggentreprenerör, som 
sedan ansvarar för hela bygget och eventuella underlever-
antörer. 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 handl-
ingar och ansöker om bygglov åt dig.

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

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

INFLYTTNING 
Så äntligen är nedräkningen avslutad och du har nu till-
träde 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 registre-
ringsavgift 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 område 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 område 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 Lantmäteriet (chatt/
telefon/mejl) och gratis få reda på vem som är ägare av fas-
tigheten. 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

Helene Jonsson 
Marknadschef
072-53 75 900

helene@solvillor.se
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