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Smartly utvikler  
bærekraftige,
innovative og nøkkelferdige
energiløsninger
for bedriftsmarkedet



EU-prosjektet 

INVADE muliggjorde 

utvikling av  

morgendagens 

løsninger. 



Vind, sol, batteri-trender



Trender og teknologi, verden rundt oss

 40% ikke-regulerbar kraft i Europa innen 2030

 Mer distribuert energiproduksjon (sol, vind)

 Tettere samarbeid og bedre energi-infrastruktur mot EU

 Betydelig elektrifisering i samfunnet

 Biler og busser, anleggsbransjen, langtransport

 Båt/havner

 Fly

Fremtidig forbruk gir økt effektbelastning i nettet



Hva betyr det for oss som strømkunder?

Effekt-prising av energi for alle – p.t. til høring hos NVE

Behov for fleksibilitet og styring

Måling og styring av ulike energikilder

Lagring av energi (batteri og termisk lagring)

Automatisering av styringen ved bruk av kunstig intelligens

Bedre utnyttelse av egenprodusert energi (for økt 
lønnsomhet)



Hovedretning: energi.  Primærmarked: næring

• Solcelleløsninger / distribuert energi

• Energistyring i bygg

• Elbillading – energistyring og avregning

• Individuell måling av forbruk i nær- og fjernvarmenett

• Løsninger for utbyggere (porttelefoni, energistyring i boligen)

• Langsiktighet, trygghet og forutsigbarhet gjennom leiemodeller. 
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Sameiet Solvang

• Solceller, batterier, 

styring og elbillading

• Langsiktige leieavtaler 

gir forutsigbarhet og 

reduserer teknologisk 

risiko

• Fremover: Microgrid-

løsninger for å gi 

beboerne ytterligere 

fordeler



Investering: 1.399.000
Ansvar og driftsrisiko. 

Lån over 15 år, 5% flytende rente. 
Drift og renterisiko. 

Leie over 15 år, fast månedsbeløp.
Ingen risiko. 

Investering 1.399.000,-
Alternativ rentekost (bank, 3%) 230.000,-
Årlig lovpålagt kontroll, 1 x pr år 105.000,-
Inverterbytte, 2 stk a 30.000 inkl. arbeid 60.000,-
Egenarbeid/vaktmester, 500,- pr t. 90.000,-
Utvidet garanti & supportavtale, 24/7/365 165.000,-
Skjerm for visualisering av egenproduksjon 120.000,-
Energistyringssystem (effekthåndtering) 180.000,-
SUM 2.349.000,-

Leiebeløp 15.900,- pr mnd, totalt: 2.878.200,-
Tinglysingsgebyr, termingebyr etc. Inkludert
Årlig lovpålagt kontroll, 1 x pr år Inkludert
Inverterbytte, 2 stk a 30.000 inkl. arbeid Inkludert
Egenarbeid/vaktmester, 500,- pr t. Inkludert
Utvidet garanti & supportavtale, 24/7/365 Inkludert
Skjerm for visualisering av egenproduksjon Inkludert
Energistyringssystem/drift Inkludert
SUM 2.878.200,-

Kjøpe, 15 års perspektiv

Smartly-modellen: eksempelcase
Økonomisk vurdering for hele garantiperioden

Lån, nedbetaling over 15 år

Forskjellen utgjør bare 1056 nok/måned for at boligselskapet/bedriften slipper investeringen og får 
en risikofri, «HASSLE FREE» og nøkkelferdig moderne energiløsning fra Smartly.

Total lånekostnad (5% rente flytende) 1.953.000,-
Tinglysingsgebyr, termingebyr etc. 15.000,-
Årlig lovpålagt kontroll, 1 x pr år 105.000,-
Inverterbytte, 2 stk a 30.000 inkl. arbeid 60.000,-
Egenarbeid/vaktmester, 500,- pr t. 90.000,-
Utvidet garanti & supportavtale, 24/7/365 165.000,-
Skjerm for visualisering av egenproduksjon 120.000,-
Energistyringssystem/drift 180.000,-
SUM 2.688.000,-

Leie i 15 år



Smartly.no



09.11.2018
TITTEL PRESENTASJON (FJERN ELLER TILPASS I INNSTILLINGER)11


