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Dagordning 
1. föreningsstämmans öppnande 
2. val av stämmoordförande  
3. anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 
4. godkännande av röstlängd 
5. fråga om närvarorätt vid föreningsstämman 
6. godkännande av dagordning 
7. val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 
8. val av minst två rösträknare 
9. fråga om kallelse skett i behörig ordning 
10. genomgång av styrelsens årsredovisning 
11. genomgång av revisorernas berättelse 
12. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning 
13. beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen 
14. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
15. beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens 

ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av 
föreningsstämman 

16. beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter 
17. val av styrelseledamöter och suppleanter 

- val av ordinarie ledamöter för 2 år 
- val av suppleanter för 1 år 

18. presentation av HSB-ledamot 
19. beslut om antalet revisorer och suppleant 
20. val av revisor/er och suppleant 
21. beslut om antalet ledamöter i valberedningen 
22. val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande 
23. val av ombud och ersättare till distriktsstämmor och samt övriga representanter i HSB 

-  val av 2 distriktsombud och 2 ersättare till HSB Stockholms distrikt 7 
24. av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda 

ärenden som angivits i kallelsen  
1. Nya driftandelstal 
2. Motion angående utbyggnad av lägenhet 22 och 23 (Understenv. 45 & 47)  
3. Motion angående utbyggnad av lägenhet  21 (Understensv. 43) 
4. Motion angående investering i HSBs solcellspark 

25. föreningsstämmans avslutande 
 
På föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar fler medlemmar bostadsrätt 
gemensamt har de tillsammans en röst. En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av 
medlemmen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. 
Ombud skall lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten skall vara i original och gälla 
högst ett år från utfärdandet. Medlem får företrädas av valfritt ombud. Ombud får bara 
företräda en medlem. Medlem får medföra ett valfritt biträde. 
 

VÄLKOMNA TILL ÅRETS FÖRENINGSSTÄMMA! 
Styrelsen 













































 
 

 

 BRF UNDERSTENSHÖJDEN 
 

 
 
 

Nya driftandelstal 2021 för Brf Understenshöjden -                                    
förslag från styrelsen till ordinarie stämma 2021-10-21 

 
 
Totala boendeytan har ökat 
 
Det har skett tre tillbyggnader av lägenheter efter beslut på extra stämma 2019 
(lägenheterna 16 och 32) samt ordinarie stämma 2019 (lägenhet 40). Därmed 
behöver driftandelstalen i föreningen ändras. Sådan ändring har skett vid ett flertal 
tillfällen tidigare när tillbyggnader har skett, senast vid extra stämma 2018. 
• Boendeytan har i lägenhet 16 (Understensvägen 33) ökat med 28,5 kvm 
• Boendeytan har i lägenhet 32 (Understensvägen 63) ökat med 8,5 kvm 
• Boendeytan har i lägenhet 40 (Understensvägen 77) ökat med 8,5 kvm 
 
Kapitalandelstalen påverkas inte då de enbart är kopplade till de ursprungliga 
boendeytan som finansierades av föreningen. 
 
Förslag till beslut 
 
Styrelsens föreslår att stämman antar nya driftandelstal enligt tabell 1 och att dessa 
börjar gälla 1 januari 2022. 
 
 
Konsekvenser för medlemmarna 
 
Som konsekvens av nya driftandelstal kommer även månadsavgifterna att justeras. 
Styrelsen har beslutat att de totala månadsavgifterna ska höjas i motsvarande grad 
som den tillkommande boendeytan i de nya tillbyggnaderna. Det betyder att övriga 
får oförändrade månadsavgifter (förutom en liten justering i en lägenhet) och att 
föreningen får ca 20 000 kr i ökade intäkter. 
 
De boende i lägenhet 40 har redan fått ny månadsavgift i enlighet med det avtal som 
upprättats mellan föreningen och de boende. 
 
De boende i lägenheterna 16 och 32 kommer att få höjd månadsavgift retroaktivt från 
det månadsskifte som inträffade efter godkänd slutbesiktning i enligheten med de 
avtal som upprättats mellan föreningen och de boende. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Tabell 1 - befintliga (2018) och förslag till nya (2021) andelstal 
 
   2018 2021  
Lägenhet Adress Storlek i 

kvm 
Drift-
andelstal i 
% 

Kapital-
andelstal i 
% 

Drift-
andelstal i 
% 

Kapital-
andelstal i 
% 

Ändrad 
månads-
avgift i kr 

1 99 144,0 3,047 2,608 3,018 2,608 4 
2 101 130,0 2,750 2,608 2,724 2,608 0 
3 103 115,5 2,444 2,608 2,420 2,608 0 
4 105 101,0 2,137 2,280 2,117 2,280 0 
5 107 58,5 1,238 1,322 1,226 1,322 0 
6 109 73,5 1,555 1,660 1,540 1,660 0 
7 111 58,5 1,238 1,322 1,226 1,322 0 
8 97 115,5 2,444 2,608 2,420 2,608 0 
9 95 128,0 2,708 2,586 2,682 2,586 0 

10 21 157,0 3,322 2,608 3,290 2,608 0 
11 23 115,5 2,444 2,608 2,420 2,608 0 
12 25 115,5 2,444 2,608 2,420 2,608 0 
13 27 101,0 2,137 2,280 2,117 2,280 0 
14 29 101,0 2,137 2,280 2,117 2,280 0 
15 31 144,0 3,047 2,608 3,018 2,608 0 
16 33 129,5 2,137 2,280 2,714 2,280 1 297 
17 35 101,0 2,137 2,280 2,117 2,280 0 
18 37 58,0 1,227 1,310 1,215 1,310 0 
19 39 88,5 1,872 1,943 1,855 1,943 0 
20 41 101,0 2,137 2,280 2,117 2,280 0 
21 43 113,0 2,391 2,280 2,368 2,280 0 
22 45 101,0 2,137 2,280 2,117 2,280 0 
23 47 115,5 2,444 2,608 2,420 2,608 0 
24 49 113,5 2,401 2,280 2,378 2,280 0 
25 51 128,0 2,708 2,608 2,682 2,608 0 
26 89 101,0 2,137 2,280 2,117 2,280 0 
27 87 122,0 2,581 2,608 2,557 2,608 0 
28 85 101,0 2,137 2,280 2,117 2,280 0 
29 83 112,0 2,370 2,280 2,347 2,280 0 
30 81 101,0 2,137 2,280 2,117 2,280 0 
31 79 158,0 3,343 2,280 3,311 2,280 0 
32 77 109,5 2,137 2,280 2,295 2,280 0 
33 75 115,5 2,444 2,608 2,420 2,608 0 
34 73 101,0 2,137 2,280 2,117 2,280 0 
35 71 101,0 2,137 2,280 2,117 2,280 0 
36 69 114,5 2,423 2,280 2,399 2,280 0 
37 67 85,0 1,798 1,920 1,781 1,920 0 
38 65 63,5 1,343 1,434 1,331 1,434 0 
39 63 108,0 2,285 2,439 2,263 2,439 0 
40 61 109,5 2,137 2,280 2,295 2,280 387 
41 59 113,5 2,401 2,280 2,378 2,280 0 
42 57 113,0 2,391 2,280 2,368 2,280 0 
43 55 101,0 2,137 2,280 2,117 2,280 0 
44 53 115,5 2,444 2,608 2,420 2,608 0 
45 57 8,5 0,180 0,000 0,178 0,000 0 
46 39 10,5 0,222 0,000 0,220 0,000 0 

    4 772,0 100,000 100,000 100,000 100,000 1 690 
 





 
MOTION TILL FÖRENINGSSTÄMMAN 2021 FÖR HSB BRF UNDERSTENSHÖJDEN 
 
Utbyggnad av lägenhet 21 (Understensvägen 43) 
 
Med denna motion begär jag föreningens tillåtelse att bygga till lägenheten 21 ovanpå vindfånget, enligt bifogade  
ritningar som även avser samtidig motion från mina grannar på nr 45 och 47. Tillbyggnaden är av samma slag 
som de tillbyggnader som nyligen utförts på Understensvägen 61 och 77. Ritningarna har tagits fram av samma 
arkitekt som anlitades för Understensvägen 61. Rummet ska användas av mig själv som kontor. 
 
Kringboende grannar – de fyra snett mittemot i Björklunden och de tre närmaste i Tallhöjden - är tillfrågade och 
ingen invändning finns från någon.   
 
 
Förslag till beslut 
- Att stämman godkänner förslag till utbyggnad av lägenhet 21 enligt ritningar och styrelsens anvisningar 
 
 
 
Stockholm    30 augusti 2021 
 

 
Ulf Rasmusson 
 
 



















Motionssvar från styrelsen angående motion om utbyggnad av lägenheterna 22 och 23 
(Understensvägen 45 & 47) 
 
 
Styrelsens förslag till beslut: Att rekommendera stämman att tillstyrka utbyggnad ovanför 
vindfånget på lägenheterna 22 och 23 med reservation för den slutliga utformningen. Det 
fortsatta arbetet ska ske i dialog med byggruppen och styrelsen. Byggruppen har styrelsens 
uppdrag att tillse att de estetiska och tekniska lösningarna harmonierar med områdets höga 
arkitektoniska värden respektive teknik med samma eller bättre egenskaper än de befintliga.   
Den boende ansvarar för alla kostnader och är byggherre under byggnationen. Ett avtal skall 
tecknas mellan den boende och föreningen, innan byggnationen påbörjas. Den boende skall 
följa de regler och riktlinjer som styrelsen beslutat för om- och tillbyggnader. 
 
Motivering: Styrelsen har beslutat att rekommendera stämman att godkänna tillbyggnader 
ovanför vindfånget som i storlek och huvudsakligt utförande överensstämmer med de 
utbyggnader som tidigare godkänts i föreningen. Detta förutsatt att inte berörda grannar har 
något att invända. 
Styrelsen har rådfrågat de närmaste grannarna. Ingen av dessa hade några invändningar mot 
förslaget till tillbyggnader av lägenhet 22 och 23. 
 
 



Motionssvar från styrelsen angående motion om utbyggnad av lägenhet 21 
(Understensvägen 43) 
 
 
Styrelsens förslag till beslut: Att rekommendera stämman att tillstyrka utbyggnad ovanför 
vindfånget på lägenhet 21 med reservation för den slutliga utformningen. Det fortsatta arbetet 
ska ske i dialog med byggruppen och styrelsen. Byggruppen har styrelsens uppdrag att tillse 
att de estetiska och tekniska lösningarna harmonierar med områdets höga arkitektoniska 
värden respektive teknik med samma eller bättre egenskaper än de befintliga.  Den boende 
ansvarar för alla kostnader och är byggherre under byggnationen. Ett avtal skall tecknas 
mellan den boende och föreningen, innan byggnationen påbörjas. Den boende skall följa de 
regler och riktlinjer som styrelsen beslutat för om- och tillbyggnader.  
 
Motivering: Styrelsen har beslutat att rekommendera stämman att godkänna tillbyggnader 
ovanför vindfånget som i storlek och huvudsakligt utförande överensstämmer med de 
utbyggnader som tidigare godkänts i föreningen. Detta förutsatt att inte berörda grannar har 
något att invända. 
Styrelsen har rådfrågat de närmaste grannarna. Ingen av dessa hade några invändningar mot 
förslaget till tillbyggnader av lägenhet 21. 
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2021-08-29 

Motion till BRF Understenshöjdens årsstämma om en 
investering i HSBs solcellspark  
Bland det mest effektiva som står till buds i Sverige för att bemöta vår tids ödesfråga, 
klimatförändringarna, är ökad produktion av förnyelsebar el. Detta beror dels på att kraftigt ökad 
elförbrukning, bl.a. genom elektrifiering av industriella processer och övergång till eldrivna bilar, 
utgör steg mot ett fossilfritt samhälle. Vidare innebär norra Europas numer sammanlänkade elnät att 
ökad produktion av utsläppsfri el i Sverige kan exporteras och ersätta inte minst kol, den i särklass 
värsta utsläppskällan, i våra grannländer.    

Förslag: Miljögruppen föreslår att föreningen köper andelar motsvarande 340 000 kWh/ år i 
HSB Södermanlands solcellspark. Det innebär en investering på 724 200 kronor som skapar el 
motsvarande 84 % av föreningens samlade elanvändning till ett fast pris på 40 öre per Kwh.   

 Med 340 000 kwh årlig förnyelsebar el producerad genom våra andelar i solcellsparken undviks 
uppskattade utsläpp på drygt 200 ton växthusgaser/koldioxidekvivalenter. Detta motsvarar 20 
svenskars genomsnittliga totala växthusgasutsläpp, eller runt en sjättedel av Ekobyhushållens totala 
utsläpp (mat, bil, flyg, bostäder, kläder, andel i offentlig konsumtion – allt) om dessa liknar snittet. 
Källa: SNF ”En extra Twh elproduktion i Sverige minskar utsläppen av växthusgaser med 600 000 ton i 
Nordeuropa”.  

Det är svårt att tänka sig något större vi kan göra gemensamt i vår förening för att bemöta 
klimathotet. För en Ekoby som vill profilera sig ekologiskt är det en helt annan sak än att köpa vindel, 
som vi gör idag. Köp av vindel ger ingen effekt på utbyggnaden av förnybar el, som inte orsakas av 
efterfrågetryck för miljömärkt el utan har andra drivkrafter (se fråga 2 i bilaga 2).  

 

Solcellsparken 

HSB Solcellspark utanför Strängnäs bildad av HSB Södermanland är Sveriges största solcellspark.  Den 
har i en första etapp en installerad effekt på 14 MW med en årlig elproduktionskapacitet på ca 13 
000 Mwh per år med en totalinvestering på ca 100 miljoner kronor. Den går i linje med HSB:s mål att 
minska klimatpåverkan från sina fastigheter med 75 % mellan 2008 och 2023, då HSB fyller 100 år. 
https://www.hsb.se/solcellspark/faq/     

och     https://www.hsb.se/sodermanland/om-
hsb/press/pressmeddelanden/pressmeddelande/?pid=2938392&setid=130483.   

Solcellsparken upptar 30 hektar och är belägen på gammal åkermark delvis ett tidigare militärt 
övningsfält intill E20 utanför Strängnäs. I parken ingår ett pollineringsprojekt för humlor och bin för 
att främja artrikedom och ge nytta till lantbruk i närheten. 

Marken är arrenderad på 30 år med möjlighet till förlängning. Etapp 1 är i produktion, etapp 2 på ca 
7 MW ska byggas och om efterfrågan blir stark finns mark intill disponibel för en framtida tredje 
etapp på också på 7 MW.  Etapp 1 är till största delen fulltecknad och finns inga andelar kvar vid 
stämman i oktober kan andelar köpas i etapp 2.   

För en digital vandring i Solcellssparken.  

https://www.hsb.se/solcellspark/solar-walk/ 
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Deltagande HSB-föreningar köper andelar i den ekonomiska föreningen HSB Solcellspark och blir 
delägare i en gemensam kooperativ elproduktion.  Varje andel kostar 850 kronor, varav 213 kronor 
betalas vid andelsköpet och innebär att HSB-föreningen får 100 kwh/år till ett fast pris av ca 40 öre 
per kwh med en månadsvis faktura för förbrukad el för att täcka avskrivningar/amorteringar och 
räntor för merparten av investeringen (det som återstår efter avdrag för erlagda andelar från 
föreningarna dvs 850 – 213 = 637 kronor per andel) samt driftskostnaderna vars största post är 
nätavgiften mellan parken och stamnätet. Priset innefattar certifikatkostnaden, men inte övriga 
nätavgifter, energiskatt och moms.     

Den stora vinsten med investeringen är klimatet och miljön, men också ekonomiskt då det innebär en 
mycket låg investering per kwh med delaktighet i en kooperativ elproduktion med jämna, 
förhållandevis låga elpriser.  

Varje förening får köpa maximalt 90% av sin förväntade elanvändning från solcellsparken. Detta för 
att undvika risken att köpa för många andelar eftersom outnyttjade andelar går tillbaka till 
Solcellsparken. Om 100 % riskerar uppnås förbinder sig Solcellsparken I sådant fall att köpa tillbaka så 
många andelar som behövs för att undanröja risken, till pris som fastställs på årsstämma.  

Solcellerna producerar mest sommarhalvåret medan vår förening BRF Understenshöjdens 
elförbrukning är högst vinterhalvåret. En utjämning sker genom Solcellsparkens partnerskap med 
Jämtkraft, som blir kooperativets elhandlare. Deltagande HSB-föreningar får en månadsfaktura med 
debitering av dels 90 % av föregående månads elförbrukning från parken till 40 öre /kwh netto dels 
resterande 10 % av elförbrukningen från Jämtkraft till rörligt eller bundet elpris.      

 

Kalkyl     

BRF Understenshöjden har ett gemensamt elabonnemang för alla 44 radhuslägenheter samt för 
föreningens gårdshus, belysning mm. Den senaste tolvmånadersperioden uppgick förbrukningen till i 
storleksordningen 460 000 kwh. Efter avdrag för 57 000 kwh för uppskattad egen konsumtion från 
eventuell framtida solcellsproduktionen från 17 tak på Ekobyn återstår 403 000 kwh varav förslagsvis 
340 000 kwh eller drygt 84 % täcks av solcellsparken medan resterande 63 000 kwh täcks av 
Jämtkraft.  

Med 100 Kwh per år och andel innebär 340 000 kwh i årlig el från kooperativet att föreningen får 
köpa 3 400 andelar. Med ett andelspris på 213 kronor innebär detta en investering på 724 200 
kronor. Tillämpas rak och full amortering/avskrivning blir föreningens kostnad knappt 30 000 kronor 
per år vilket motsvarar knappt nio öre per kwh vilket ger en total kostnad på 49 öre. Om i stället HSBs 
rekommendation att investeringen ska betraktas som finansiellt tillgång och inte skrivas av tillämpas 
blir kostnaden knappt två öre per kwh eller totalt 42 öre. Se bilaga 1.   

 

Bakgrund klimat 

Vi befinner oss i en klimatkris och energiomställningen är en viktig del av lösningen. Vi är samtidigt i 
en kris för biologisk mångfald som vi behöver ta hänsyn till vid energiomställningen. Sveriges riksdag 
har antagit ett mål om 100 % förnybar elproduktion till 2040. Vi har också mål om noll nettoutsläpp 
av våra territoriella växthusgaser till 2045. Vad vi gör de närmsta åren är viktigt, alla behöver hjälpas 
åt och vi behöver omgående även öka takten i arbetet för att ha en chans att klara 1.5 graders 
målet.   
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Det har blivit klart billigare att producera sol och vindel. Verk och paneler har blivit effektivare och 
vid drift har man ej kostnaden för bränslet.  

Så utvecklingen i Sverige går redan idag mot mer vind, och sol i kombination med vår vattenkraft som 
balanserar de väderberoende kraftslagen. Vind och sol kan komplettera varandra bra under dygnet, 
året och geografiskt. Det pågår även utveckling av batterilösningar och grön vätgas för lagring vid 
överskott av el, system för smart elanvändning och förstärkning av elnät.  Ny investering i kärnkraft 
kan idag inte konkurrera i lönsamhet. Sverige är nettoexportör av el vilket bidrar till att tränga undan 
kolkraft i Europa. Vår elexport ökar och importen minskar. Problem finns dock med flaskhalsar och 
kapacitetsbrist i våra elnät. 

El från sol är ett av de mer skonsamma sätten för miljön att producera el på. Solpanelerna har blivit 
allt billigare och bättre. Korta tider från investeringsbeslut till produktion. Låga kostnader för 
underhåll och avveckling. Solel utgör mindre än 1 % av Sveriges elproduktion men bedöms kunna bli 
10-15 % av vår elmix. Batterilösningar för att lagra överskottsel finns redan i solcellsparker utanför 
Sverige. Många länder ligger långt före oss trots att vi har bra med soltimmar i Sverige. I Tyskland 
som vi liknar i solinstrålning utgör den idag 8% och globalt har solel potential att bli störst.  Vi 
behöver både sol och vind i ett helt förnybart energisystem. Trots bra förutsättningar ligger sol 
fortfarande efter i Sverige och behöver nu fortsätta att byggas ut i snabbare takt  

 

Våra tidigare möten om solceller 

 I början av året hade vi husgruppsmöten och ett gemensamt zoommöte om solceller. Då diskuterade 
vi både möjligheterna att installera solceller på våra hustak och att investera i HSB:s solcellspark. Den 
här motionen handlar enbart om solcellsparken.  Miljögruppen avser att återkomma till solceller på 
taken, som kräver mer av projektledning för oss i byn, vid ett senare tillfälle.  I vårt förslag om 
investering i solcellsparken har vi begränsat investeringen så att utrymme ges för solceller på ca 17 
av våra tak. I bilaga 2 har vi sammanställt frågor och svar från de möten vi hade i början av året. 

 

Sol jämfört med Vind 

Miljögruppen har även undersökt andra alternativ, exempelvis investering i vindkraft. Jämförelser har 
bl.a. gjorts med vidkraftskooperativen Dalavind, Utellus och Sveriges Vindkrafkooperativ SVEF. 
Dalavind och Utellus hamnade på nio respektive fem öre högre totalt Kwh pris än Solcellsparken. 
SVEF hamnade på tre öre under Solcellssparken vid tillämpad lika lång avskrivningstid, men ett öre 
dyrare om en något kortare tid tillämpas för vindkraften, 25 år i stället för 30 vilket är rimligt med 
tanke på en troligen kortare livslängd för vindkraftverket orsakad av det mekaniska slitaget. I övrigt 
väger fördelarna med solcellerna tyngre, från en klarare koppling till nyproduktion och ett mycket 
lägre investeringskrav för Ekobyn (724 200 kronor mot 2 040 000 kronor för SVEF) till ingåendet i en 
större organisations klimatmål och avsaknad av negativa lokala miljöeffekter m.m. medan 
vindkraftens främsta fördel är lägre klimatgasutsläpp vid tillverkningsprocessen. En detaljerad 
redogörelse finns för den intresserade.  

 

Miljögruppen 

Siv Ericsdotter         Isabella Gustafsson         Erik Lejdemyr               Kristina Lind 

Jenny Pejler          Ulf Rasmusson               Maria Serenius             Nils Söderlund 

Bilaga 1 Beräkning av ”break-even” och innebörd för det enskilda hushållet. 
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Bilaga 1   Break-even för investering i Solcellsparken       
Sammanfattning:  Break-even för investeringen I Solcellsparken uppstår vid ett rörligt elpris på ca 
43  öre per Kwh. 15 öre upp eller ner från detta innebär en skillnad på 120 kronor per månad och 
hushåll.  

Varje ekonomisk kalkyl som görs för förnyelsebar energi innehåller en osäkerhet då framtida okända 
elpriser är avgörande för utfallet och priserna kraftigt varierar mellan och inom olika år. 

 

 

De rörliga elpriserna 2018 – 2021 ska jämföras med de 43 öre som 
Solcellsparkens el kostar efter korrigering (36 öre om HSB:s rekommendation 
följs). 

 

Ovan syns en graf över de rörliga elpriserna I öre per Kwh för de senaste fyra åren i prisklass 3, södra 
Mellansverige, som Stockholm tillhör, baserat på Vattenfalls inköpspris. De kan jämföras med de 40 
öre per Kwh som en förening får betala för elen från solcellsparken. Vid jämförelse mellan detta pris 
och värdena i grafen ska korrigeras för  

- å ena sidan för det faktum att grafens värden inte innefattar kostnaden för avgifter som nu uppgår 
till sex öre per Kwh, vilket innefattas i de 40 örena från Solcellsparken. Dessa sex ören ska dras ifrån 
de 40 örena som Solcellsparkens el kostar  

-å andra sidan för kostnaden för lånet för andelarna i parken dvs avskrivningar plus räntor. HSB har 
uppgett att andelarna ska betraktas som en finansiell tillgång i redovisningen och därför inte skrivas 
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av. T ex kommer beräknade vinster för parken att kunna återinvesteras i nya solceller eller betalas ut 
till andelsägarna. För att vara försiktig görs dock i denna kalkyl kostnadsmässigt avskrivningar som 
om värdet på den ekonomiska föreningen som driver parken vore noll efter de 30 år då arrendet 
utgår, vilket är solcellsmodulernas beräknade livslängd dvs med en avskrivning på 3,33 % per år. Om 
amorteringarna görs på samma nivå som avskrivningarna är lånet slutamorterat efter 30 år.  En 
genomsnittlig ränta beräknad till 1,5 % på i genomsnitt halva lånet är detsamma som 0,75 % på hela 
lånet sett över hela 30-årsperioden. Den årliga kostnaden för avskrivningar och räntor blir i snitt 
därmed (3,33 + 0,75) = 4,08 % x lånets storlek på 724 200 kronor = 29 547 kronor. Utslaget på de 
340 000 Kwh som erhålls från kooperativet (se bilaga 2) ger detta en kostnad på 8,7 öre per Kwh 
vilket avrundas uppåt till  9 öre vilket ska läggas till i jämförelsen.  

Om HSB:s rekommendation följs blir i stället kostnaden enbart räntorna på i snitt 0,75 % eller 1,6 
öre vilket avrundat ger två öre.  

 

Break-even och ekonomiska konsekvenser för det enskilda hushållet 

Break-even  för en investering med avtal med Solcellsparken blir därmed  40 + 9 - 6 = ca 43 öre per 
Kwh. Om det rörliga elpriset I snitt kommer att överstiga detta värde under de 30 år som utgör 
parkens beräknade livslängd  får Ekobyn en lägre total kostnad för elen, med allt inräknat, än vad 
som skulle blivit fallet om vi I stället köpt elen på marknaden. Det omvända blir fallet om elpriset 
understiger 43 öre. (Utan avskrivning enligt HSB:s rekommendation uppstår break-even vid 36 öre 
per Kwh som kan anses som ett förväntat värde. De 43 örena gäller för ett läge där inget överskott 
netto uppkommit under de 30 åren).   

Hur kan detta slå för det enskilda hushållet i Ekobyn? Femton öres skillnad på elpriset på 340 000 
Kwh ger 51 000 kronor per år eller 63 750 kronor inklusive moms. Om samtliga elkostnader fördelas 
till hushållen innebär detta knappt 1450 kronor per genomsnittligt hushåll och år eller 120 kronor per 
hushåll och månad.  

Blir elpriset 43+ 15 = 58 öre per Kwh innebär detta, utslaget per hushåll, en elkostnad som blir 120 
kronor lägre per månad än vad som blivit fallet vid elköp på marknaden. Det omvända blir fallet om 
elpriset blir 43- 15 = 28 öre per Kwh.  

Vilket är det mest sannolika? Grafen ovan visar att en investering i solcellsparken skulle givit en 
ganska god avkastning, med en lägre elkostnad för Ekobyn, under 2018, 2019 och 2021 då elpriserna 
överstigit 43 öre under nästan hela denna period. Så hade inte blivit fallet under 2020 med dess 
extremt låga elpriser beroende på en kombination av faktorer.  

Vilken slutsats är rimlig att dra av detta?  Det är sannolikt att elpriserna kommer svänga mer 
framöver, och kan bli mycket låga under begränsade tider. De kommersiella aktörer som fortsätter 
investera stort i förnyelsebar energi gör dock uppenbarligen bedömningen att 2020 års elpriser inte 
kommer att visa sig typiska utan  snarare 2018, 2019 och 2021 och i genomsnitt bli tämligen höga. De 
räknar med vinst.   

I samma riktning går Energimyndigheten, som visar stigande elpriser i samtliga sina scenarier.   
Nedan syns grafen som visar myndighetens prognoser. 

Figur 20 från Energimyndighetens rapport ”Scenarier över Sveriges energisystem 2018”   
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Bakom detta ligger bl a antagandet om framtida kraftigt ökat behov av elproduktion i Sverige. Detta 
både som fortsatt ökad export för att ersätta fossila bränslen i våra grannländer och för att klara 
elbehovet  i Sverige, baserat på samhällets omställning bort från koldioxidutsläppande verksamhet. 
Elektrifieringen drivs av både privatkonsumtion, t ex laddbara bilar, och den tunga industrins 
omställning. Den omställning av järnframställning som LKAB presenterade tidigare i år innebär enbart 
den ett ökat elbehov på 55 TWT motsvarande ungefär en tredjedel av Sveriges elproduktion idag.  

En inte oväsentlig faktor är att föreningens och hushållens elkostnader i Ekobyn blir jämna, i 
stället för de starkt skiftande elpriser som råder på marknaden.  
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Bilaga 2  Svar på frågor från husgrupperna och föreningsmöte med HSB 
Södermanland      
 
 
1. Varför ska vi investera i förnyelsebar energi motsvarande nästan Ekobyns totala 
elförbrukning?  
 
Det lär vara det i särklass största Ekobyn kan göra för att bekämpa klimathotet. Elexporten från våra 
solceller kommer att eliminera ca 200 ton koldioxidekvivalenter per år genom minskad användning av 
kol mm i våra grannländer. En svensk orsakar i snitt utsläpp av tio ton om året, så 200 ton motsvarar 
tjugo svenskars utsläpp eller nära en sjättedel av de totala utsläppen från alla hushåll i Ekobyn.  
 
2.  Vi köper ju redan vindel! 
 
Ja, men det är en helt annan sak för en Ekoby som vill profilera sig ekologiskt att äga en del av en ny 
solcellspark. Den viktigaste skillnaden är att med investering i solcellsparken bidrar vi konkret och 
direkt till en utökad produktion av förnybar el. Den el vi köper idag har inget tydligt samband med 
nyproduktion och den driver inte på utökad förnybar elproduktion.   

 Att det är så här beror på att drivkraften till utbyggnad av förnyelsebar el inte orsakas 
av  efterfrågetryck för miljömärkt el utan på andra orsaker. Efterfrågan på förnybar el enligt den 
lagstadgade ursprungsmärkningen, som föreningen har idag, understiger den tillgängliga mängden 
förnybar el och detta kommer inte att förändras inom överskådlig tid. Residualen/överskottet 
av  förnyelsebar el, utöver den som efterfrågas, säljs till de som inte efterfrågar förnybar el. När en ny 
konsument efterfrågar förnybar el finns den alltså redan tillgänglig och ger ingen signal för 
utbyggnad. Detta framgår i mejlkorrespondens med WWF:s energiansvarige som kan tas fram för 
den intresserade.  

Den bästa miljömärkningen, ”Bra miljöval”, har fördelar jämfört med elen med enbart 
ursprungsmärkning och kan till skillnad från denna ge en viss effekt på utbyggnad av förnybar el. 
Effekten är dock osäker och relativt blygsam. Till och med ”Bra Miljöval” är därför ej jämförbart med 
en investering i förnybar el, som i sin helhet ger ett omedelbart tillskott på förnybar el utan utsläpp 
av växthusgaser. 

Ytterligare skäl är: 
 
- idag har vi vindel från företag som fortfarande har kol i Tyskland och kärnkraft i sitt utbud 
- vi behöver öka takten i omställningen, idag har vi vind från företag som har mål om fossilfrihet inom 
en generation och som ej har mål om 100 % förnybart.(Sverige har satt mål om 100% förnybart.) 
- både el från vind och sol behövs, men nu behövs det en extra knuff i Sverige för mer solel i det 
förnybara elsystemet 
-solcellsparken har märkningen Bra miljöval (har högre krav på elproduktionens miljöpåverkan än den 
 vindel vi nu köper har) 
-vi investerar inom ramen för HSBs kooperativ, som blir ett positivt exempel för andra i omställningen 

 
3.   Kommer en investering i Solcellsparken att bli krävande arbetsmässigt? 
 
Nej, det blir den inte.  Solcellsparken har en professionell driftsskötsel, utan vare sig krav eller 
möjlighet för andelsägarna att blanda sig i arbetet. En kontaktperson gentemot Solcellsparken behöver 
utses av föreningen, och det blir inte något betungande uppdrag. Om det finns intresse är det inte fel 
för kontaktpersonen att gå på parkens årsstämma i Nyköping, men det är absolut inget krav. Vad gäller 
styrelsen ska det inte behöva bli mer än en kort dragning på ett styrelsemöte kanske en gång om året.   
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4.   Blir detta en lönsam investering ekonomiskt för oss sett över tid? 
 
Elkostnaden kommer inte att variera eftersom vi får ett långsiktigt fast pris och därmed förutsebar 
månadskostnad. Våra kostnader kommer inte att gå upp och ner i takt med marknadspriserna. 
 
Vad det betyder för våra elkostnader jämfört med om vi inte gör denna investering utan sluter avtal till 
marknadspris beror på elprisutvecklingen. Om elpriserna är högre än korrigerade 43 öre (se bilaga 1; 
alternativt 36 öre) så blir vår elkostnad lägre än vad den skulle blivit om vi köpt el på marknaden. Om 
elpriserna understiger 43 öre blir vår elkostnad högre än om vi köpt på marknaden. 15 öres skillnad i 
elpriset upp elle ner slår 120 kronor på månadskostnaden för ett snitthushåll. 

Det slutliga utfallet för lönsamheten av vår investering beror primärt på den långsiktiga genomsnittliga 
elprisnivån.    
 
Höjt marknadspris kan ses som det mest sannolika utfallet om man utgår från Energimyndighetens 
prognoser. Detta kan självfallet inte garanteras och det finns olika meningar om detta. Se även fråga 
11 och bilaga 1. 
 
Tilläggas bör att investeringen inte primärt görs för lönsamheten utan för miljö- och klimatnyttan.. 
 
 
5.   Vi kan investera i solcellspark i framtiden, vi hindrar inte utvecklingen om vi inte 
köper nu. 
 
Vi drar bäst vårt strå till stacken för att bemöta klimathotet genom att investera nu och inte vänta. Det 
finns också särskilda poänger med att ansluta till och stödja ett framsynt klimatmål tagit i en stor 
organisation som HSB, som vi ju också själva tillhör. Det blir i sig ett positivt exempel i 
omställningen. 
 
6.   Ett vindkraftsalternativ efterlyses 

Detta har utretts se sista avsnittet i motionen.  

7.   Fler solkraftsalternativ efterlyses. 

Andra solcellsparker har undersökts men inget av dessa framstår som mer attraktivt än det som nu 
föreslås. De har inte haft bättre ekonomi än HSB Solcellspark, har krävt en betydligt större investering 
och har saknat koppling till en större organisations klimatmål.   

8.   Det kommer bättre teknik senare, bättre att vänta 

Det kommer alltid bättre teknik senare. Men det är nu vi behöver satsa.   

9.   Det är lång tid att binda sig för 30 år 

Investerar man i solceller som håller 30 är det normalt 30 år som gäller som bindningstid.  

I Solcellsparkens fall finns dock ingen bindningstid. Återköp av andelarna kan göras när som helst, 
utan restriktioner, enligt Solcellsparkens stadgar:   
 
”4.2 Avgång ur Föreningen – inlösen av insatser  
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Medlem som träder ut ur Föreningen äger efter skriftlig begäran rätt att erhålla ersättning för sina insatser inom 
sex månader efter avgången enligt 4:e kap Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar, hädanefter kallad FL. 
Insatsens inlösenvärde uppgår till insatsens nominella värde enligt punkt 4.1. Beloppet får dock enligt 4 kap 1 § i 
FL inte överstiga medlemmens andel av Föreningens eget kapital enligt den senaste balansräkningen, i 
proportion till övriga medlemmar. ” 
 

10.  Finns risk att vi binder oss för elproduktion som överstiger Ekobyns elkonsumtion?  

Med den föreslagna investeringen produceras motsvarande ca 84 % av vårt beräknade elbehov, om 
taksolceller på 17 tak genomförs. 

Den sjunkande elanvändning som varit på senare tid i vår förening kan upphöra i takt med ankomsten 
av elbilar mm. Om vår elkonsumtion skulle minska så mycket att taket på 100 % ändå uppnås, riskeras 
ett lägre pris för den lilla överskjutande mängden el som säljs på marknaden. I ett sådant läge säljs 
motsvarande antal andelar.  

Om inte solceller på 17 tak i ekobyn genomförs blir den erhållna elen från Solcellsparken 74 % av vårt 
nuvarande elbehov. 

  
 11.  ”Elpriserna är låga” (så att det blir olönsamt med investeringen)   

Prognoser pekar på långsiktig kraftig ökad elanvändning liksom huvudsakligen för en långsiktig 
uppgång för genomsnittliga elpriser även om dessa troligen kommer att svänga mer och under korta 
perioder vara mycket låga. Någon garanti för att genomsnittliga elpriser stiger finns självfallet inte, 
och det går att finna prognoser med sänkta priser.   

Nedan syns en elprisprognos för prisområde 3 Svealand.   
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12.   Vad är det absolut värsta som kan hända? Ett katastrofscenario. 

Att hela insatsen 724 200 kronor förloras genom den mycket osannolika händelsen att kooperativet går 
i konkurs och att det då inte finns några tillgångar kvar.  

Beloppet är unikt lågt för att erhålla så mycket el, 340 000 kwh per år.  I det granskade kooperativa 
vindkraftsalternativet uppgår en investering för denna mängd el till drygt två miljoner kronor som i 
princip helt kan förloras. Om Ekobyn investerar i ett aktiebolag med fönyelsebar energi, där 
investerarna står för hela kapitalet, hamnar investeringen på betydligt över tre miljoner kronor som allt 
kan förloras.   

Det är därför ett jämförelsevis begränsat belopp som riskeras av Ekobyn vid ett katastrofscenario med 
Solcellsparken.  

I händelse av en konkurs kan Ekobyn inte riskera att drabbas av något ansvar för kooperativets 
skulder. Endast företrädare, i första hand styrelsemedlemmar, kan drabbas av företrädaransvar om 
företrädaren handlat uppsåtligt eller grovt oaktsamt. 

 

13. ”Vi är en bostadsrättsförening, inte en ideell förening”.  

En satsning i Solcellsparken är en investering, inte en gåva, och har en klar koppling till Ekobyn 
genom vår elanvändning. Det är därför som HSB tillåter en investeringar i förnyelsebar energi, som 
inte anses som ideell även om klimathotet är motivet till initiativet. Det går inte att garantera, men 
investeringen kan komma att ge en hyfsat god avkastning för Ekobyn med en långsiktigt sänkt 
elkostnad.  

 
14    Vilka är de negativa miljöaspekterna orsakade av Solcellsparken? 

Solcellsanläggningar, t o m HSB:s park som är Sveriges största, behöver ingen miljökonsekvensanalys 
då anläggningen ses som tämligen oproblematisk ur miljösynvinkel. 

Det ska inte finnas, eller bara i liten utsträckning, sällsynta råvaror i solcellsmodulerna, ramarna, 
växelriktarna eller annan utrustning. Detta till skillnad från t ex batterier, med litium och kobolt. Larm 
om brist på sällsynta metaller för förnyelsebar energi gäller inte tillverkaren Trina Solars typ av 
solceller utan vindkraft och batterier. Tunnfilmssolceller har sällsynta jordartsmetaller och även 
miljöskadliga ämnen men Trinas solceller är inte av detta slag. 

I en rapport 2019 från Kalifornienbaserade Silicon Valley Toxics Coalition fick Trina Solar 99 av 
möjliga 102 poäng vid en utvärdering som inte granskade kvalitén eller tillförlitligheten på solcellerna, 
utan de andra aspekter som anses viktigast för solcellstillverkare: utökat producentansvar, arbete för 
att minska klimatgasutsläppen, arbetsmiljö och villkor för arbetarna, utsläpp av energi och vatten, 
förekomst av giftiga ämnen, förekomst av konfliktmineraler och villkor för underleverantörskedjan. 
Tilläggas skall att det finns kritik mot att ribban för att få maximala poäng för respektive parameter 
satts för lågt, att särskilt parametern underleverantörskedjans villkor granskats ytligt och att 99 av 102 
inte är lika bra som det ser ut. Kritiken är berättigad men Trinas placering som näst bäst av 37 
tillverkare visar ändå att företaget relativt sett tillhör de bästa. (Den bästa tillverkaren fick 100 av 102 
poäng, den tredje bästa 94 poäng och den 11e bästa 66 poäng).  

Livscykelanalys visar att all energiförbrukning från framställningen av råvaror till driftsättning för 
Solcellsparken motsvarar ungefär 18 månaders elproduktion från solcellerna, med den största 
påverkan i tillverkningsprocessen.    

Miljöskadliga utsläpp vid återvinningen av solceller i Sverige bedöms som låga då hanteringen av 
elektroniskt avfall är väl reglerad via WEEE-direktivet i svensk lagstiftning. Återvinningen av 
solceller i befintliga avfallsanläggningar i Sverige ger en hög återvinningsgrad även om sällsynta 
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material i små mängder riskeras att missas, men detta gäller enligt uppgift knappast den typ av 
solceller som Trina har. Värdefulla råvaror som aluminiumet i ramarna till modulerna och 
kopparkablage ska täcka kostnaderna för återvinningen.  

 

15.   Kommer parkens solceller och hela anläggningen att hålla i 30 år? Kommer 
komponenter att gå sönder, som inte täcks av försäkringen? Är tekniken beprövad? 
Kan obehagliga överraskningar komma i ett sådant här komplext system?   

Solcellsparker har ett genomsnittligt stillestånd (avstängning p.g.a. underhåll eller fel/reparation av 
något slag) på under 2 % av total tid, dvs en genomsnittlig effektiv driftstid på över 98 %.  
 
Solceller har en lång livslängd därför att de inte har några rörliga delar i kombination med att generellt 
få av dess komponenter går sönder. Den enda komponent som ska behöva bytas är växelriktarna, efter 
15 – 17 år för HSB:s solcellspark dvs en gång under solcellernas livstid. Byte av växelriktare är 
inkluderat i driftskostnader hos kooperativet och ingår i det åsatta elpriset. 

Solcellerna i parken är monokristallina, vilka är ännu mer hållbara än de polykristallina.  

Tillverkaren är Trina Solar. Tillverkaren och modelltypen har valts för bästa långsiktiga kvalité och 
hållbarhet, trots att den är betydligt dyrare än de billigaste alternativen från andra tillverkare. Trina 
Solar har funnits sedan 1997, är världens tredje största tillverkare av solceller med 10 000 MW 
solceller levererade över hela världen eller i pipeline, har 12 000 anställda med en stor forsknings- och 
utvecklingsavdelning  och ligger i topp när det gäller renommé. De mest krävande entreprenörerna 
väljer ofta Trina, vilket också gäller för den största solcellsinstallatören i Sverige, Svea Solar. Se 
vidare nedan samt www.trinasolar.com 

 (Disclaimer / klargörande: Skribenten valde Trina Solar när solceller installerades på taken på hans 
lantställe och fabrikatet var en anledning till att den entreprenören valdes, trots att offerter från andra 
entreprenörer med andra fabrikat var billigare. Solcellerna har fungerat felfritt).  

Trinas garanti innebär att eventuella defekta solcellsmoduler byts ut under 25 års tid. Garantin är satt 
med marginal så att förväntad livslängd är längre. Den är också satt utifrån ett globalt perspektiv och 
lika för alla länder. Erfarenheten visar att ett land som Sverige, i vart fall Svealand och Götaland 
(extrema mängder snö som i norra Norrland kan ha en negativ effekt), har ett närmast idealiskt klimat 
för solcellernas livslängd och för uteblivna problem. Trinas effektgarantier på 80 % produktion efter 
25 år från varje modul är också satt ifrån ett globalt perspektiv och kommer med all sannolikhet inte 
behöva åberopas eftersom betydligt mer än 90 % kan förväntas fås efter över 30 år i vårt milda klimat. 
Trina Solar är en aktör som man kan förvänta sig finnas kvar om 25 år, oavsett vilket namn man då 
kan ha, till skillnad från många av de mindre eller billigare tillverkarna.  

Erfarenheter från solcellsinstallationer utförda på 1980-talet i Kalifornien visar att många solceller där, 
trots varmare klimat som är en påfrestning, ännu 35 år senare levererar mycket el.  För varma klimat är 
den årliga degraderingen ibland upp emot 1 % om året. I mildare klimat såsom i Svealand handlar det 
om så lite som 0,1 - 0,3 % degradering per år för kommersiella solpaneler av god kvalité. 

Bilden nedan visar till vänster att Sveriges äldsta solcellsanläggning efter 33 år ger nästan ograverad 
elproduktion och den till höger liknande resultat. Se också  

Med all sannolikhet kommer moduler installerade i ett milt klimat som Mellansveriges att hålla i minst 
30 år, och troligen längre, med liten degradering.  
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.    

Modulerna/panelerna i Solcellsparken etapp 1 är av typ Trina DE06M.08 (II) och har funnits på 
marknaden i 15 månader. Som brukligt vid ny modell innebär den ett tekniklyft då den har sk half-cut 
teknik vilket förhöjer effektiviteten. Lyftet är inte så radikalt att det handlar om ett stort teknikskifte 
och det finns ingen anledning tro att den kommer bryta raden av tillförlitliga paneler från Trina. 
Modulen undergick hårda tester innan den släpptes och ingenting tyder på några problem med den. En 
sådan här tillverkare har inte råd att göra bort sig.  
 
Vad gäller växelriktarna är tillverkaren marknadsledande på solparkssidan tack vare sitt teknikövertag 
och övervakningsgränssnitt.   
. 
Projektör och totalentreprenör för Solcellsparken är EnergiEngemang Sverige AB, som är en av 
Sveriges större solcellsinstallatörer med fokus på professionella solcellsanläggningar för 
fastighetsbolag, industri och jordbruk och med driftsättning av ett stort antal solcellsanläggningar över 
hela landet. Se www.energiengagemang.se  

Driften kommer inte att skötas av kooperativet utan av en professionell aktör, som inte valts än men 
det kan bli EnergiEngagemang, som i startskedet sköter driften med service och support. Det handlar 
om löpande produktionsövervakning samt kameraövervakning med manuell övervakning och 
utryckning vid intrång.  

Driften övervakas i realtid ner till strängnivå på 20 solcellsmoduler. Om en enda av de 20 modulerna 
skulle gå sönder helt eller delvis med varaktigt lägre produktion kommer detta att ses på strängens 
produktion. En tillfällig och liten sänkning av strängens produktion kommer inte att åtgärdas då detta 
kan bero på t ex fågelavföring på en enskild modul som tvättas bort vid nästa regn. Kvarstår 
sänkningen undersöks felet och modulen byts ut eller repareras utan kostnad för kooperativet under 25 
års tid. Erfarenheten visar att detta sällan kommer behövas. Allt talar för att detta sällan kommer 
behövas även för de 5 – 10 år som modulerna kan komma att fortsätta användas efter att garantitiden 
utgått.    

I skrivande stund – augusti 2021 – har Solcellsparken etapp 1 gått bra med elproduktion utöver den 
förväntade och utan störningar.   

 



 
 

16.  Kan elpriset 40 öre ändras? 

Elpriset är inklusive certifikatavgift och lokal nätavgift mellan parken och stamnätet, och exklusive 
moms, energiskatt och övriga nätavgifter. Priset kan ändras vid enstaka tillfälle under särskilda 
omständigheter. Priset är avsett att täcka kooperativets kostnader. I likhet med andra kooperativ för 
solcells- och vindkraftsparker, måste en beredskap finnas att kunna ändra elpriset till medlemmarna 
om omständigheter så påkallar. 

16.1  Rörliga kostnader 

Av de 40 örena består ca elva öre av rörliga kostnader. Sex av dessa elva öre består av nätavgiften 
mellan parken och stamnätet. Detta är ett monopol som kooperativet inte kan styra, men ändring i 
taxan hos det lokala elbolaget kommer att slå på alla konsumenter. Om avgiften höjs kommer 
sannolikt nätavgifter i stort också att dra uppåt i en allmän prisuppgång för dessa.   

Återstående ca fem öre (11 – 6) utgör kostnader för försäkringar, bevakning och teknisk och 
administrativ förvaltning, alla med 2-5 åriga kontrakt med indexuppräkningar (ca 2 %). Beslut om 
nivån på denna rörliga del på elva öre ska göras på föreningens årsstämma och gäller ett år i sänder.  

16.2    Avskrivningar/amorteringar på kooperativets lån – HSB Södermanlands fastigheter 
utgör säkerhet 

Ca 22 av de 40 örena avser avskrivningar/amorteringar på kooperativets lån. Planen är att göra dessa 
linjärt med lika belopp över 30 år, men kooperativet kan justera detta om det t ex finns anledning höja 
eller sänka amorteringstakten några år. De första två åren är amorteringsfria, eftersom en del 
föreningar kommer behöva tid på sig att avsluta bundna elavtal. Ett kassaöverskott uppstår därför 
initialt vilket ökar flexibiliteten för att förhindra en elprishöjning av någon anledning.   

Det finns också en buffert och flexibilitet genom att kooperativet är belånat inte med solcellsparken 
som säkerhet utan med HSB Södermanlands fastighetsbestånd som säkerhet. Det handlar om 2700 
hyresrätter med en halv miljard i belåningsvärde och med en belåning på främst endast de 80 miljoner 
kronor som utgörs av kooperativets investering i Solcellsparken (exklusive det som investerats av 
andelsägarna). Med en utmärkt relation till banken kan Solcellsparken därför t ex tillfälligt avbryta 
amorteringarna om något likviditetsbehov uppkommer. 

16.3   Räntor på kooperativets lån 
Återstående ca sju öre (40 – 11 – 22) avser initialt räntor, som successivt sjunker i takt med 
amorteringarna. Räntan är bunden på 5 år t o m 2025. Om räntan är kraftigt höjd när en bindningstid 
upphör kan elpriset behöva höjas. Då lär elpriser i övrigt också höjas då de flesta har lån som alla blir 
dyrare. HSB har prövat frågan om att binda räntan på tio år, men avstått då man inte funnit den ökade 
räntekostnaden motiverad mot bakgrund av närmast samstämmiga analyser att den låga räntan 
sannolikt är här för överskådlig framtid. Effekten av en eventuell räntehöjning kommer successivt 
minska i takt med amorteringarna. 
16.4   Haverier och defekta delar mm 
Haverier täcks av försäkringarna.  Eventuellt defekta solcellspaneler, växelriktare mm kommer också 
täckas av försäkringarna.  
 
16.5   Prisprofileffekt 
”Prisprofileffekten” uppkommer när genomsnittliga erhållna intäkter per kwh när solelen säljs, främst 
under sommarhalvåret, understiger kostnaderna för inköpen under vinterhalvåret när vår förening 
främst använder el, pga bergvärmen. Den har varit försumbar historiskt men kan bli större om ca 15 år, 
möjligen ca 4-5 öre per kwh enligt en uppskattning. En närmare redogörelse finns för den intresserade.  
 
 



Motion från Miljögruppen om investering i HSBs solcellspark 
 
Styrelsens förlag till beslut: Styrelsen avböjer att ge rekommendation/förslag till beslut, utan 
uppmanar stämman att besluta om förslaget. Styrelsen anser att en investering utanför vår egen 
fastighet är en så udda fråga, i förhållande till styrelsens ansvar att förvalta föreningen och 
fastigheten, att vi inte tar ställning till förslaget i sak utan enbart belyser konsekvenserna. 

Bakgrund 
I början av året genomfördes husgruppsmöten där förslaget diskuterades. Flera husgrupper uttryckte 

då en viss tveksamhet kring timingen. Styrelsen beslutade därför att inte genomföra en extra stämma 

under våren som miljögruppen förordade, utan uppmuntrade i stället miljögruppen att inkomma 

med en motion till ordinarie stämma.  

Utöver husgruppsmöten ordnade miljögruppen även ett informationsmöte med Leo Rikhardsson, VD 

för HSB-Sörmland, där cirka 30 boende deltog. De frågor som lyftes besvarades både muntligen och 

skriftligen. 

I början av juni inkom Miljögruppen med en motion inför ordinarie stämma. Styrelsen har således 

haft god tid att analysera alla underlag liksom haft möjlighet till dialog med miljögruppen om 

kompletteringar om specifika funderingar. 

Motivering  
Styrelsen är positiv till att främja förnyelsebar energi. Vi köper sedan länge miljömärkt el och 

klimatkompenserad fjärrvärme. Vi investerade för flera år sedan i en liten solcellsanläggning på 

gårdshusets tak. Vi håller också på med ett byte av hela vårt energisystem från pellets och fjärrvärme 

till energisnåla eldriva värmepumpar.  

Av våra stadgar framgår att bostadsrättsföreningen ska värna om miljö genom att verka för en 

långsiktigt hållbar utveckling. Samtidigt framgår att föreningen ska främja medlemmarnas 

ekonomiska intressen. Det finns vissa ekonomiska risker för föreningen som den behöver väga mot 

förslagets miljömässiga vinster. Elpriset i kooperativet är fast, som beslutas i 5 års intervaller. Enligt 

beräkning kommer det totala elpriset per kWh ligga på 40-43 öre enligt kooperativets hemsida, 

motsvarande 50-54 öre inkl moms. Eftersom vi faktiskt betalar momsen så innebär den en verklig 

kostnad för oss. Det är därför viktigt att alla beräkningar inkluderar moms. Därtill tillkommer de 

kostnader för de lån (ränta och amortering) som tas av oss i Brf Understenshöjden för köp av andelar 

i kooperativet. Dessa kostnader är dock momsfria.  

Vid en prisjämförelse med föreningens nu gällande elavtal blir priset marginellt högre än med dagens 

elavtal. Under 2019 låg genomsnittet på 53 öre/kWh inkl moms. Under 2020 var genomsnittet lägre, 

35 öre/kWh, och om elpriset för 2021 blir som första halvåret 2021 hamnar genomsnittspriset 2019-

2021 på 50 öre/kWh. I motionen framhålls 2020 som ett undantag med extremt låga elpriser men 

det räcker med att gå till 2017 för att hitta ett till år med låga elpriser. Priserna på elmarknaden går 

upp och ned, det får man räkna med.  

Eftersom elpriset från solcellsparken är fast kan det både bli billigare och dyrare jämfört med dagens 

marknadspris. En aspekt som kan anses positiv är dock att kostnaden blir mer förutsägbar, dels 

genom ett fast pris, dels genom den långa bindningstid som investeringen innebär (30 år). 

Investeringen kommer att finansieras av lån. Eftersom solcellsparken räknar med en ekonomisk 

livslängd på 30 år anser styrelsen att investeringen ska skrivas av på samma period. Tillsammans med 



räntor på lån innebär det en tillkommande genomsnittlig årskostnad på knappt 30 000 kr eller 

utslaget på 340 000 kWh, 9 öre/kWh. Totalpriset för el som medlemmarna skulle betala blir då 59-62 

öre/kWh. Det ger en ökad kostnad per hushåll på ca 750 kr/år eller drygt 60 kr/månad. 

Medlemmarna bör värdera den merkostnaden mot miljönyttan inför stämmobeslutet. 

Styrelsen anser att den tillkommande kostnaden för avskrivningar och räntor ska läggas på elpriset i 

stället för på månadsavgiften. 

Miljögruppen har även undersökt andra alternativ, exempelvis investering i vindkraft. Styrelsen anser 

att de argument som miljögruppen framför för att motivera en investering i solenergi i just 

Solcellsparken i Strängnäs i stället för de andra alternativen är relevanta, och om föreningen vill 

investera i egen elproduktion i stor skala är nog solcellsparken det bästa alternativet.  

Dessutom är elen från solcellsparken märkt med Bra miljöval till skillnad från den vindel vi idag köper 

från Vattenfall och det innebär en starkare miljöprofil på solcellsparken.  

Att förvaltningen av aktuell solcellspark drivs som ett kooperativ där endast HSB-föreningar kan delta 

inger enligt styrelsen ett förtroende för verksamheten. Vi ska dock vara medvetna om att det finns 

risker med att investera i en affärsverksamhet som t.ex. elproduktion oavsett själva ägandeformen. 

Anläggningen kan drabbas av tekniska problem, lägre verkningsgrad, kortare livslängd, dålig 

förvaltning etc. Styrelsen anser dock av risken är begränsad eftersom insatsen är begränsad och 

genom att årligen skriva av värdet på insatsen minskar också det kapital som skulle kunna förloras 

om något händer i framtiden med kooperativet. Vi som delägare kommer inte heller ha några 

åtaganden mot t.ex. långivare eller leverantörer till kooperativet.   

Om beslut om investering tas kommer föreningen bli medlem i det HSB-kooperativ som driver 

solcellsparken. Eftersom vår bostadsrättsförening blir en betydande investerare i solcellsparken 

kommer styrelsen utse en kontaktperson som bevakar våra intressen och som deltar i årsstämma och 

andra viktiga möten. Huruvida vår förening skulle bli erbjudna en styrelseplats i solcellsparken vet vi 

inte, men ett sådant uppdrag är knappast en betungande uppgift och vi kan alltid tacka nej om vi vill. 

Styrelsen bedömer att miljögruppens förslag är väl berett. Oavsett hur stämman beslutar vill 

styrelsen tacka miljögruppen för ett viktigt arbete. Styrelsen tror att beredningen i sig har bidragit till 

en viktig dialog, som har stärkt föreningens engagemang och medvetenhet i energifrågan. 


