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Anteckningar 

Co2mmunity RENCOP Möte III 

  
Datum:  11 december 2018 

 
Plats: 

 
Hörsalen i stadsbiblioteket i Karlskrona, Stortorget 15. 

Deltagare: 29 personer bland annat från 18 olika bostadsrättsföreningar.  
Se separat deltagarlista.  

Moderator: Mötet leddes av Göran Gustavsson, Johan Milton och Pierre Ståhl 
Energikontor Sydost. 

 
Agenda 

• Välkomna 
• Energikontor Sydost, projekt ENERSELVES och Co2mmunity och Program 
• Brf Taube 31 
• Affärsverken om teknik och hur de kan stötta BRF. 
• Gemensam el-mätning 
• Stöd för Energikartläggning 
• Affärsverken om solcellsparken 

 

1 Välkomna 

 • Johan hälsade alla välkomna. 

2 Energikontor Sydost, projekt ENERSELVES & projekt Co2mmunity 

 • ESS, projekten och program presenterades av Pierre. Se bifogad presentation. 
 

3 Solel på BRF Taube 31 i Karlskrona 

Brf Taube 31, 
Thomas Backhage och, 
delvis, Roland Ericsson 
 

• Thomas Backhage från bostadsrättsföreningen Taube 31 i Karlskrona, gav en 
presentation med rubriken ”Från tanke till produktion”.  

• Solcellsinstallationen är det andra viktiga steget i satsningen att gå mot mindre 
behov av att köpa energi utifrån. Det första steget var installation av bergvärme. 

• Enligt beräkningar ska de producera 34 000 kWh /år, vilket motsvarar ¼ av det 
totala behovet av el.  

• Den inledande kunskapsinsamlingen gick genom informationssökande på 
internet, bla solelsportalen, och genom den kommunala energi - och 
klimatrådgivaren. 

• Anläggningen driftsattes i mitten av juli 2018. 
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• Affärsverken i Karlskrona har skött leverantörskontakterna.  
• Total solcellseffekt: 34,5 kW fördelat på 115 st. monokristallina paneler. 

 
4 Affärsverken i Karlskrona om teknik och hur de kan stötta BRF 

Affärsverken i 
Karlskrona, Robbert 
Prinselaar 

• Robbert Prinselaar talade under rubriken ”Låt solen göra jobbet”.  
• Solceller är numera en väl beprövad produkt och det är idag en affär med rimlig 

återbetalningstid. 
• Solelportalen är ett utmärkt sätt att skaffa dig mer kunskap för intresserade av 

solcellsinstallation. I början av 2019 utökas informationen med information 
riktad just mot bostadsrättsföreningar. 

• Affärsverken kan erbjuda bostadsrättsföreningar:  
- Bedömning/diskussion kring förutsättningarna för just er fastighet 
- Komplett offert inkluderandes material, montage och elinstallation 
- Leverans med hjälp av partners och anknutna installatörer 
- Driftsättning och uppföljning 
- Mätarbyte (inom nätområde KKA) 
- Mikroproduktionsavtal elhandel 

 
5 Gemensam el 

Energikontor Sydost, 
Johan Milton 

• Energiöverenskommelsen som innebär att Sverige ska ha en fossil-fri 
elproduktionen 2040, innebär att i genomsnitt var 5é bostadsrättslägenhet i 
Sverige bör installera 3 kW solceller för att vi ska uppnå detta. 

• Bra avkastning på pengarna jämfört med att ha dem på banken. 
• Mogen och utvecklad teknik. 
• Det finns förmånliga stödsystem nu 
• Klimatnytta! 

Gemensam el • Johan inledde med att kortfattat beskriva hur man genomför en övergång till 
gemensam el. Alla lägenhetsinnehavare säger upp sina el-abonnemang och 
föreningen beställer ett eller flera gemensamma för fastigheten. Debitering av 
el sker därefter på den vanliga hyresfakturan. 

• IMD – Individuell Mätning och Debitering är ett koncept som funnits ett antal 
år. Energikontoret har varit i kontakt med en leverantör (av flera på marknaden)  
CEWE Instrument, som har 30 år i branschen, och har levererat sin lösning till 
45 000 lägenheter i Sverige. 

• Gemensam el kan ge en besparingen per lägenhet på ca 1200 – 2500 kr per år 
(med nuvarande priser för elnätsabonnemang).  

• Enskilda lägenhetsinnehavare slipper också hantera frågor om el-avtal. 
• Nackdelarna är bland annat: 
- att man enskilt inte kan välja el-leverantör, 
- föreningen får ett ökat ansvar för elanläggningen och  
- föreningen får själv hantera eventuella frågor med hyresgästerna. 
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• Rekommendationen är att alltid börja med att kontakta sin nätleverantör när 
man funderar på att gå över till gemensam el (i detta fall VEAB) 

Fördel med 
gemensam el vid 
solcellsinstallationer 

• Gemensman el bidrar till en högre egenförbrukning av egenproducerad solel 
vilket ger bättre ekonomi för solcellselen med ca 0,3 kr/kWh  
(inköpspris – försäljningspris - skatteavdrag).  

• Leder till minskad känslighet för prisökningar på el och förändringar i 
stödsystem. 

6. Stöd för Energikartläggning och andra stöd 

Pierre Ståhl, 
Energikontor Sydost 
och  
Länsstyrelsen i 
Blekinge, Ann-Christine 
Hultén Norrby 
  

• Pierre berättade att Energikontor Sydost kan hjälpa till att söka stöd med upp 
till 50 000 kr eller 50% av kostnaden för att göra en energikartläggning i en 
bostadsrättsförening (och företag) som har  
- en energianvändning > 300 MWh/år  
- en momspliktig omsättning > 30 000 kr/år. 
- Kontakta Pierre/Johan eller Kerstin Eriksson påEK. 

• Ann-Christine berättar om Blekinges solkarta som ger möjlighet att se potential 
för egenproducerad el ner på individuell byggnad. På Länsstyrelsens hemsida 
finns potentialberäkningar för kommunerna i länet. 

• Ann-Christine gick igenom vad som gäller för statligt stöd för solceller: 
- Stöd = 30% av kostnad för solceller inklusive installation. 
- Maxstöd 1,2 miljoner kronor 
- Vad krävs? 

– Ansluten till elnätet 
– Slutfört senast 31 december 2020 
– Företag ansök innan påbörjande, privatpersoner senast 6 mån efter 

påbörjande 
– Påbörjat = orderbekräftelse/kontrakt/avtal 
– Går ej att kombinera med ROT, men man kan söka bägge bidragen och 

sedan betala tillbaka ROT om man får statliga stödet 
– Samtliga fastighetsägare eller fullmakt 
– Hur ansöker jag – gärna digitalt via Boverkets e-tjänster eller 

pappersblankett till länsstyrelsen  

7 Affärsverken i Karlskrona om solcellsparken 

Affärsverken i 
Karlskrona, Robbert 
Prinselaar 

• Robbert presenterade Affärsverken kort med deras devis ”Vi ska skapa enkelhet 
för våra kunder i vardagen” och speciellt solcellsparken med ”delbart är 
hållbart”.  

• Andelsägd solcellspark är ett sätt att hjälpas åt att ta tillvara på den enorma 
kraft som finns i solens strålar – för en ren närmiljö och en ljus framtid. 

• Anläggningen byggs på den gamla deponin i Karlskrona, där varje solcell 
monteras på en flyttbar större plastlåda. 

• Robbert ger ett antal fördelar med att äga solceller och speciellt delägd: 
-    Öka sin miljöprofilering 
-    Energi från Sveriges soligaste stad 

https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/e-tjanster-for-bidrag-och-garantier/sok-bidrag-och-stod-elektroniskt1/
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/solceller/stod-till-solceller/investeringsstod/
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-    Alla kan vara med och påverka till ett hållbart samhälle med förnybar energi  
-    Solenergi i stor skala är en suverän teknik för att skapa och dela 
närproducerad el  
-    Vi tar hand om projekteringen – ni tar hand om avkastningen   
-    Ger avkastning direkt 

• Det finns två olika sätt att äga andelar i solcellsparken. 1. Antingen genom den 
ekonomiska föreningen Solfördelarna, som vänder sig mot privatpersoner och 
mindre företag eller 2. Direkt ägande, som vänder sig mot större företag och 
organisationer. 

• Solfördelarna i Karlskrona innebär:  
-    Medlemsinsatser från privatpersoner/mindre företag andel om 0,1 kW ca 
100 kWh/år 
-    Medlem i Solfördelarna, som äger anläggning 
-    Föreningens totala elproduktion fördelas enligt antal andelar per medlem i 
föreningen 
-    Samfaktura från Affärsverken 
-    Andelar engångskostnad ger ungefär: 1 andel – 1 150 kr 100 kWh/år i 30 år, 
5 andelar – 5 750 kr 500 kWh/år i 30 år, 25 andelar – 28 750 kr 2500 kWh/år i 
30 år 

• Direktägande innebär: 
-    Äger andel i anläggning om minst 50 kW 
-    Kan köpa andelar i olika etapper 
-    Intäkter och kostnader fördelas enligt ägandedel i varje etapp/anläggning 
-    Utbetalning av intäkter och kostnader från Karlskrona Solpark Drift 
-    Investering minst 525 000 kr (50 kW) samt medlemsinsats till Karlskrona 
Solpark Drift 100 kr/kW 
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