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Assemblin satsar på solcellsinstallationer  

För att kunna möta den accelererande efterfrågan på solceller har Assemblin utarbetat ett nytt 
koncept för solcellsinstallationer, Assemblin Solar, som inledningsvis lanseras i valda orter i västra 
Sverige under våren 2023.  
 
Utvecklingen av solcellslösningar har gått snabbt vilket inneburit att kostnaden för en solcellsinstallation har 
minskat drastiskt under de senaste åren. Detta i kombination med dagens höga energipriser har inneburit en 
kraftigt ökad efterfrågan på solcellslösningar.  

”De höga energipriserna har gjort att kalkylen för en investering i solceller har förändrats radikalt. Idag är 
avskrivningstiden mycket kortare och generellt sett kan man räkna hem en solcellsinstallation på 4 – 8 år. 
Beräkningar visar också att solceller kan minska behovet av köpt el med 25 – 35 procent, vilket förstås är 
lockande för fastighetsägare. Vår bedömning är att solcellsinstallationer är en starkt växande trend som 
kommer att hålla i sig”, säger Fredrik Allthin, vd och chef för affärsområde Assemblin El. 

På marknaden finns idag många mindre och relativt unga solcellsinstallatörer men det saknas en rikstäckande, 
stabil aktör med hög kapacitet för intressenter som värdesätter trygghet, djupt tekniskt kunnande och 
erfarenhet. För att möta den efterfrågan har Assemblin under en tid arbetat fram ett koncept för att effektivt 
kunna hantera och möta förfrågningar från olika aktörer – både privatkunder och på företagssidan. 
Solcellssatsningen kommer att marknadsföras som Assemblin Solar.  

”Assemblin har ambitionen, nätverket och strukturen som krävs för en solcellssatsning. För att kunna hantera 
privatkundsmarknaden på ett effektivt sätt krävs dock en anpassad plattform och organisation, vilket vi har 
jobbat fram under hösten. I utvecklingsarbetet deltar våra kollegor i vårt dotterbolag Electrotec Energy, ett väl 
etablerat solcellsbolag verksamt i Varberg. Vi kommer att lansera Assemblin Solar under våren med start i 
västra Sverige och satsar på att skala upp vår satsning snabbt därefter”, säger Fredrik Allthin.  

”Assemblin Solar är en viktig pusselbit i vår ambition att kunna erbjuda våra kunder smart och grön elteknik. Vi 
är stärkta av den framgångsrika satsningen vi gjorde på ett eget koncept för elbilsladdning, Assemblin Charge, 
och hoppas nu att Assemblin Solar ska kunna utvecklas på samma positiva sätt. Detta är en viktig satsning för 
oss och det känns roligt att kunna bidra till omställningen till ett klimatsmart samhälle även inom detta 
område”, säger Fredrik Allthin. 

För mer information, kontakta: 
Fredrik Allthin, vd och chef Assemblin El, fredrik.allthin@assemblin.se, +46 10 472 40 10 
Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se,  
+46 10 475 39 4 
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Om Assemblin 
Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och 
underhåller tekniska system för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får byggnader att 
fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det möjligt. Vi har en 
omsättning på 12,9 miljarder kronor och cirka 6 700 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på assemblin.se. 


