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Anteckningar 

Co2mmunity RENCOP Möte 

  
Datum:  23 april 2018 

 
Plats: 

 
Myresjöhus Arena 

Deltagare: 23 personer. Se separat deltagarlista.  

Moderator: Mötet leddes av Johan Milton 
 

Agenda 
• Välkomna! 
• Energikontor Sydost & projekt Co2mmunity 
• Presentationsrunda 
• Brf Lyckansberg 
• Andra projekt på gång 
• Erfarenhetsutbyte, Frågor mm 

 

1 Välkomna 

 • Johan hälsade välkomna! 

2 Energikontor Sydost & projekt Co2mmunity 

 • ESS samt projektet presenterades. Se bifogad presentation 
 

3 Presentationsrunda med kommentarer från respektive deltagare 

Energi och 
Klimatrådgivare (EKR) 
 

• Magnus Jonasson, EKR I Växjö kommun berättade om sin verksamhet. Han är 
just med i ett insatsprojekt med tema solceller. Alla kan vända sig till honom 
med frågor. 

Anders Haggren • Anders arbetar på LNU, men har även ett uppdrag som ersättare i Tekniska 
nämnden i Växjö kommun 

BRF Nybygget • Föreningen funderar på solceller. Totalt har BRF 16 st tak av olika storlek och 
lämplighet för solceller. Uppskattningsvis skulle 5-800m2 solceller kunna byggas. 

• Som steg 1 funderar de att använda tak till carport. 
• Hinder:  

- I mitten av området finns ett K-märkt hus. Detta kan ge bekymmer med 
bygglov. 
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- Mindre andel av elen är gemensam tex motorvärmare, och därmed blir 
egenförbrukningen av solcellerna liten. 

BRF Botium • Har just börjat fundera på solceller 
• Föreningens bostäder är att jämföra med villor. Långa avstånd mellan taken. 
• Har ett gemensamhetshus där man få plats med 60m2 solceller. 

Kronobergs 
bygdegårdsditrikt 

• Kalvsvik bygdegård har satt upp solceller (?) 

Bolmsö Sockenråd • Bolmsö har fått 2 miljoner av arvsfonden till byggprojekt med inriktning ungdom. 
Funderar på att sätt upp solceller. 

• Har en idé att sätta upp solceller på tak där ägarna själva inte vill göra det.  

Solkraft Älmhult • Förening som vill bygga storskaliga solcellsanläggnignar ca 200 000kWh 
• Har hittat lämpliga tomter bland annat fd sågverk 
• Har försökt få Osby o Älmhults kommuner att investera 

Bixia • Elpriset har varit något högre senaste månaderna - ca 50 öre kWh 
• Även priset på utsläppsrätter har gått upp. 

Jörgen Fors • LNU är med i ett projekt ”One stop shop” med syfte att förenkla åtgärder för 
energieffektivisering 

Tolg • Finns funderingar på att starta bygdebolag 

 
4 BRF Lyckansberg 

Bakgrund • Har haft en 1.5 års process från idé till solceller på plats. De monterades i förra 
veckan.  

• Beslutet om inköp togs i styrelsen (behövde inte tas på stämman) 
• Stort och positivt intresse bland medlemmarna. 

Fakta om 
anläggningen 

• Monterats på tak på gemensamhetsanläggning (bastu, tvätt mm) samt ett 
närliggande bostadshus 

• 60kW beräknas ge 55 000kWh. 
• Fick efter en hel del arbete in tre offerter. 
• Valde Solect Power från Blekinge; var seriösa och billigast 
• Kostnad 862tkr. 
• Fick 35 tkr i bidrag från Bixias miljöfond. Totalt 172 tkr i bidrag 
• Räknar med 12 års återbetalningstid 

Hinder, önskemål • Hade gärna sett att det funnits en bra handbok med råd. Inte bara om tekniska 
frågor 

 
5 Diskussion / Frågor 

http://www.bygdegardarna.se/kronoberg/
http://www.bygdegardarna.se/kronoberg/
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El-abonnemang • Johan M.: Normalt har varje medlem ett eget abonnemang, och föreningen ett
gemensamt för tvätt, belysning mm. Det är dock oftast möjligt att bygga om så
att all el går via ett gemensamt abonnemang. Fördelning av kostnad per
medlem måste dock lösas.

Vilken livslängd har 
solceller? 

• Troligen mycket lång. Garanti lämnas ofta på 25 år med en bibehållen effekt om
80% (varierar från leverantör)

Försäkring • Ingår ofta i hemförsäkring. Man ska dock anmäla innehav samt kolla med sitt
försäkringsbolag vad som gäller.

Prisskillnad köpa/sälja 
el. Finns det initiativ 
att minska skillnaden? 

• Skillnaden består framförallt i att det är mycket skatt på den el man köper.
• Utredning pågår om att minska hinder för småskalig elproduktion

• 

6 Ta med sig till nästa gång 

Vem ska bjudas • Överväg någon med kunskap kring juridiska frågor
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