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Information om samfälligheten

• Historik – bildades 1971
• 5 anläggningar (anläggning 1 störst omsättning, där ligger 

värmeförbrukningen)
• Äger sina egna juridiska fastigheter - radhusägarna och Förbo
• Övriga ytor och fastigheter är gemensamma (50% var)



Budget kostnader 2018
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Slutsatser

• Några poster är dominerande: värme (inkl. varmvatten), personal, avfall, 
vatten och administration (styrelsearvoden, LRF Konsult, övrig 
administration)

• Underhållet är en post som varierar från år till år och detta är dragspelet i 
den ekonomiska kalkylen

• Vi har under 2018 utfört en underhållsbesiktning av området och det finns 
nu en underhållsplan

• Den mest akuta punkten som tas upp i underhållsplanen är värmesystemet 
– stämmer överens med bedömningen som styrelsen gjort



Bakgrund

• Området byggdes 1969-1971
• Oljeeldning fram till 2002 
• Anslöt oss till Eons fjärrvärmenät 2002 och numera är det Solör Bioenergi som äger 

fjärrvärmeverket i Mölnlycke och Landvetter
• Samfälligheten hyr ut den gamla oljepannan till Solör
• Kulvertarna är original, vissa sträckor har bara bytts ut
• Omsätter ca 8,5 miljoner om året, varav nästan 50% är värmeförbrukning och 

varmvattentillverkning
• Läckor på värmenätet
• Värmeförluster i mark och krypgrunder p.g.a. dålig isolering





Olja och Fjärrvärme – 1975 till 2018
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Vad har vi gjort ?

• Vi har arbetat i styrelsen med att titta på alternativ
• 3 st. från början, Fjärrvärme, Bergvärme och Luft – Vatten
• Luft Vatten har vi sedan tagit bort p.g.a. ljud, prestanda, service 

m.m.

• 2 förslag kvarstår – Fjärrvärme eller Bergvärme



2 huvudalternativ

• Fjärrvärme via Solör - primäransluta varje fastighet (länga)
- primäransluta varje servicehus
- nya kulvertar (samma lösning 

som idag med tre undercentraler)

• Bergvärmepumpsanläggningar 
– installera ett antal bergvärmepumpar 



Styrelsens bedömning: Fördelar med 
fjärrvärme

• Driftsäkert
• Låg servicekostnad (beror på vilket alternativ vi väljer)
• Miljövänligt (är det det?)
• Kulvertreparationerna kan försvinna (beror på vilket alternativ 

vi väljer)
• Lägre investeringskostnader



Styrelsens bedömning: 
Nackdelar med fjärrvärme
• Högre förbrukningskostnader 
• Prisutvecklingen
• 2015 höjde Solör taxan med nästan 15%
• Monopol – vi har ingen möjlighet att     

påverka någonting
• Beroende på alternativ krävs 

ombyggnationer av servicehus och/eller 
radhuslängor



Styrelsens bedömning: Fördelar med 
bergvärme

• Låga driftskostnader, mycket lägre förbrukning (kWh)
• Miljövänligt
• Möjlighet att bygga ut med t.ex. solceller
• Vi äger systemet själva



Styrelsens bedömning: 
Nackdelar med bergvärme

• Högre investeringskostnad
• Många servicepunkter, fler komponenter som 

kan gå sönder
• Dyrare servicekostnader eftersom vi äger 

anläggningen själva
• Mest troligt så måste vi bygga om/bygga ut våra 

undercentraler
• Vi måste skjuta till elström delar av året för att 

värma, utvecklingen på elpriset är en 
osäkerhetsfaktor



Osäkerhetsfaktorer

• Rör i krypgrunder – kommer behöva någon typ av åtgärd i alla 
alternativen

• Kalkyler ej klara  kostnader okända (presenteras på årsstämman i 
april 2019)

• Finansiering (banklån eller annan typ av finansiering). Styrelsen håller 
på att undersöka bästa alternativet



Preliminär tidplan

• Informationsmöte 28 november
• Utskick inför stämman mars 2019
• Årsstämma april
• Detaljprojektering maj – juli
• Arbetet påbörjas augusti 
• Arbetet avslutas juli 2020



Lämnar ordet till:
Hans och Ann-Sofie från

Följt av 

Patrik från

Tveka inte att ställa frågor om det är något ni undrar.

• Fördelar? Nackdelar? – håller ni med styrelsens 
analys?

• Beskriva funktionen

• Hur går jobbet till?

• Tid att utföra jobbet?

• Service/underhåll/livslängder på de olika 
delarna.

• Ingrepp - kulvertar/undercentraler. Behöver vi 
bygga om? 

• Vad händer med befintligt system? (låter vi det 
ligga kvar?)

• Frågor från publiken?



Tack för att ni kom

• styrelsen.stommen@gmail.com
• www.stommen.se

Tveka inte att höra av er om ni undrar något.

//Styrelsen i Samfälligheten Stommen


