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Protokoll från styrelsemöte nr 9 2021 (den 28 juni) 

 

Närvarande 
Anders Enebjörk, Anders Klingström, Dag Ribbing, Dennis Johansson, Lena Lindmark, 

Mari Ingman, Per Blixt, Richard Lundblad, Tommy Gutman och Ulf Öhman (deltid). 

Frånvarande 
Kerstin Sollerbrant Melefors 

1) Mötets öppnande 
Ordföranden öppnade mötet. 

2) Bommar  
Eftersom det efter förra mötet 14 juni uppkom en diskussion kring hur beslutet att 

installera två bommar togs, diskuterades detta även på detta möte.  

 

Beslut: Mötet bekräftade beslutet från 14 juni att två manuella bommar ska sättas upp; 

Bävervägen 9 och Bävervägen 2. Richard beställer enligt offert från Wopio. 

2) Öppna frågor kring fjärrvärmerenoveringen 
 

A. Ekonomiskt argument för att fortsätta med fjärrvärme? 

 

JÄMFÖRELSE MED BERGVÄRME 

Anders E har gjort preliminära beräkningar på livscykelkostnaden för ett 

120 m2 typhus av ett fjärrvärmesystemkontra bergvärme. Det övergripande 

resultatet är att det inte skiljer så mycket mellan alternativen på 15 års sikt, 

även om ett fjärrvärmesystem utan stigare är det billigaste (bilaga 2). På 30 års 

sikt är dock bergvärme väsentligt dyrare p.g.a. behov av nyinvesteringar. För 

mindre hus blir det mindre gynnsamt med bergvärme och för större hus blir det 

mer gynnsamt med bergvärme. Bergvärme har en högre investeringskostnad 

men lägre driftkostnad. En stor skillnad är att för bergvärme kommer ansvaret 

för investeringen ligga på varje enskild fastighetsägare. 

 

Kontakter med FVB och Vattentec har gett följande information: 

• Kostnaden för bergvärmealternativ kan förmodligen pressas jämfört 

med ovanstående enkla livscykel-kalkyl.  

• Det kan bli problem med värmeförsörjning vid berget. Det finns risk för 

att vissa hushåll mitt inne i området inte kommer få tillräcklig 

effektivitet på en bergvärmelösning. 
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JÄMFÖRELSE MED LUFT/VATTEN-VÄRMEPUMP 

 

Tommy redovisade sin undersökning av luft/vatten-värmepumpar. Se vidare 

bilaga 1. Förtydliganden och kompletteringar: 

• Investeringskostnaden hamnar på 120-150 tkr per hus.  

• Livslängden enligt leverantör är 15-20 år. 

• Buller enligt leverantör är 60 dB. 

 

Mötet konstaterade följande fördelar med luft/vatten-värmepump: 

• Investeringskostnaden hamnar i samma storleksordning som en 

uppgradering av fjärrvärmenätet. Även om livslängden bedöms vara 

betydligt lägre än fjärrvärmens, kan detta kompenseras i olika hög grad 

av en lägre driftkostnad, enligt bilaga 1. Beräkning av livscykel-

kostnader saknas dock. 

• Med värmepump blir husägaren direkt ansvarig för sina egna 

uppvärmningskostnader vilket kan göra att man slösar mindre med 

värme och att man investerar i energieffektivisering i huset. 

 

Mötet konstaterade följande nackdelar med luft/vatten-värmepump: 

• Fjärrvärmebyrån som har erfarenhet av luft/vatten-värmepumpar menar 

att leverantörer ofta överskattar verkningsgrad och livslängd. Livs-

längden brukar bli 12-15 år. 

• Bullret kan bli ett problem. Gränsvärde för buller är 40 dB vid 

nyinstallation utomhus.  

• Vi gör oss i hög grad beroende av elpriset.  

• Den samfällda fjärrvärmeanläggningen skulle behöva läggas ner. I 

stället blir var och en av medlemmarna ansvariga för att ordna 

uppvärmningen själv, vilket kan bli besvärligt för många. 

 

Inga beslut togs, men avsaknad av livscykelkostnader för luft/vatten-

värmepump och den höga bullernivån gjorde att intresset i styrelsen var svalt 

för detta alternativ. 

 

 

B. Lönar det sig med ringstruktur i stället för grenstruktur trots mer grävning? 

 

Fjärrvärmebyrån har nu gjort en mer detaljerad projektering. Baserat på denna 

har Vattentec gjort en prisuppskattning (inklusive stigare), se bilaga 3: 

• Material 5,2 mnkr 

• Montage 2,6 mnkr 

• Projektledning 0,15 mnkr 

 

Markarbeten bedöms hamna på 5 mnkr baserat på diskussioner med olika 

entreprenörer.  

 

Stigarna bedöms utgöra 3 mnkr av ovanstående.  

 

Just nu är materialpriserna 50% högre än vanligt p.g.a. pandemin. Kan 

normaliseras nästa år. Enligt Fjärrvärmebyrån bör vi räkna med en 

materialkostnad som är 1 mnkr lägre än ovan. 
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Sammantaget, inklusive moms (bilaga 3 redovisar priserna utan moms), 

betyder detta att kostnaderna blir: 

• Med stigare: 15 mnkr, d.v.s. 126 tkr per hus 

• Utan stigare: 11,2 mnkr, d.v.s. 95 tkr per hus 

 

Att bygga om systemet till slingor och slopa VVC in i husen ger besparingar i 

investering och drift. Fjärrvärmebyråns beräkningar av detta visar att 

besparingarna är ungefär (vilket alltså skulle ge en ännu högre kostnad än det 

som redovisas ovan): 

• 110 tkr per år i driftkostnad  

• 3,2 mnkr i investeringskostnad 

 

 

C. Ska VV-stigarna vara kvar inom samfälligheten eller inte? 

 

Det har bedömningsvis varit väldigt få läckor på stigarna. Därför behöver inte 

dessa inkluderas i den nu planerade renoveringen. Under tiden kan vi reda ut 

huruvida ansvaret för stigarna ska vara kvar på samfälligheten eller överföras 

till respektive fastighetsägare.  

 

 

D. Ska vi behålla VVC-stigarna eller ta bort dom? 

 

Nu när ekonomiskt underlag finns (se punkt B ovan), behöver vi slutföra 

bedömningen av vilken varmvattenfördröjning detta kan leda till. Åtgärdspunkt 

för detta finns redan. 

 

 

E. Kan vi behålla VVC-stigarna med den nya ringstrukturen? 

 

I så fall skulle man behöva lägga ett fjärde retur-rör på VV i alla fall. Då går 

mycket av den ekonomiska vinsten med ringstrukturen förlorad. Styrelsen 

anser att detta inte är intressant och stänger frågan. 

 

F. Finansiering 

 

Vi måste ha reda på hur många som är beredda att betala sin del av kostnaden 

direkt, eftersom det kraftigt kommer påverka projektets upplägg. 

 

3) Uppdaterad ekonomisk kalkyl kring 
fjärrvärmerenoveringen 

 

Dag redovisade den uppdaterade kalkylen med antaganden om att 40% är beredda att 

betala direkt. Denna ger att projekttiden skulle kunna kortas ner till 6 år. Kalkylen utgår 

dock från den ursprungliga kostnadsuppskattningen från Fjärrvärmebyrån 8,7 mnkr. 

 

Beslut: Dag gör en ny kalkyl baserat på en totalkostnad 11,2 mnkr + 10% osäkerhet. 
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Ytterligare ett finansieringsalternativ kom upp; tre inbetalningar på ca 30.000 för alla. 

Detta skulle ha fördelen att gå hand-i-hand med utbetalningarna till entreprenören samt 

att vi undviker räntekostnaden.  

4) Juridiska frågor kring fjärrvärmerenoveringen 
Enligt den lantmätare som Per har pratat med är det svårt att få stöd för att lägga på 

räntekostnader för de som väljer att höjda avgifter i stället för engångsbetalning. Detta 

problem stöder den nya finansieringslösningen om 3x30.000 kr för alla enligt kapitel 3 

ovan.  

 

Hur löser vi ledningsrätt för de rör vi drar på kommunens mark? Mötet hade ingen 

diskussion kring detta, men frågan kvarstår. 

5) Beslut om extrastämma 
Beslut har inte kunnat tas i kritiska frågor som diskuterades på detta möte.  

 

Beslut: Ingen extrastämma i september. Vi kan sikta på sent 2021 eller tidigt 2022. 

6) Övriga frågor 
Inga. 

7) Mötets avslutande 
Ordföranden avslutade mötet. 

Påminnelse om kommande datum 
Mötet 19 juli ställdes in. Därmed finns följande planerade datum: 

 

• Måndag 23 augusti (styrelsemöte) 

• Tisdag 21 september (styrelsemöte) 

• Måndag 18 oktober (styrelsemöte) 

• Måndag 22 november (styrelsemöte) 

• Måndag 20 december (styrelsemöte) 
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Bilaga 1: Presentation om luft/vatten-värmepump 
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Bilaga 2: Beräkning av livscykelkostnad för fjärrvärme jämfört med bergvärme  
 

Investeringskostnader: 

 

Elpris: 2,2 kr/kWh 

Fjärrvärmepris 0,8 kr/kWh 

Energibehov fjärrvärme: 18 700 kWh  

Energibehov bergvärme: 6250  

 

 

 

Fjv med 
stigare 

Fjv utan 
stigare Bergvärme 

                      
120 000  

                         
90 000  

                 
130 000  
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Bilaga 3: Ekonomisk kalkyl från Fjärrvärmebyrån  
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