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KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 
Medlemmarna i BRF Hjälmaren‐Sköntorp kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. 

Datum och tid:  Tisdagen den 3 maj 2011 kl 19.00 
Plats:    Årsta Centrum, lokalen "Loftet". 
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DAGORDNING 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BRF Hjälmaren-Sköntorp

Till Föreningsstämman 3 maj 2011

Beslutsunderlag
Effektivare energianvändning BRF Hjälmaren Sköntorp

Energianvändningen i våra fastigheter medför en betydande kostnad. Väldigt lite tyder på att el- och 
uppvärmningskostnader kommer att bli lägre framledes och därför är det viktigt att vi med jämna mellanrum ser över 
vår egen energianvändning. Som ett led i detta har styrelsen i över ett års tid diskuterat möjligheterna att installera 
bergvärme för att minska beroendet av fjärrvärme. Uppvärmningskostnaderna är idag cirka 2 miljoner kr/år. Vår 
elförbrukning i fastigheterna (exklusive lägenheterna) uppgår idag till, enligt Kraft&kultur, ca 700 000 kWh/år 
Installation av bergvärmepump ökar dock elanvändningen.

Följande beskrivning kommer från Climapac, ett företag som arbetar med installation och driftunderhåll av kylaggregat 
och värmepumpar för större fastigheter och bostadsrättsföreningar, som i två omgångar inspekterat våra lokaler för att 
bilda sig en uppfattning om vår energiförsörjning:

För att erhålla en mera kostnadseffektiv anläggning och lägre miljöpåverkan har vi föreslagit installation av en 
bergvärmeanläggning. För att få en mera energieffektiv anläggning finns det flera saker att göra. Kartlägga och sköta 
om sin anläggning på bästa möjliga sätt och se till att man inte använder massa energi i onödan.  Med vårt förslag att 
montera en bergvärmepump har vi tagit med en del upprustning av er befintliga värmeanläggning såsom exempelvis 
utbyte av styr och regler, nya cirkulationspumpar, kartläggning och funktionsbeskrivning av hela er anläggning.  Om vi 
bara skulle montera en bergvärmepump men inte uppdatera delar av er övriga värmeanläggning skulle priset vara 
lägre men det är viktigt att få hela anläggningen att fungera optimalt.

För att få en energieffektiv anläggning är det viktigt att man har ett driftkort med en funktionsbeskrivning samt att 
man gör en rondering med analys minst 1 gång per kvartal.

Nedan följer en uppställning på besparingskalkyl, framtagen av Climapac:

Energikalkyl

Årsförbrukning Fjärrvärme 2 724 379 kWh/år
Energikostnad fjärrvärme 0,80 kr/kWh
Energikostnad el 1,10 kr/kWh
Investeringskostnad 5,6 miljoner
Avskrivningstid 20år
Servicekostnad. 10.000 kr per år
Drifttimmar värmepump 5000 tim per år
COP1 värmepump 3
Gratisenergi borrhål 1 516 666 kWh
Elenergi värmepump 705 000 kWh
Energitäckningsgrad 85%
Besparing 780 000 kr/år
Pay off tid 7 år

Kostnader för låneräntor ej inräknade. Det är viktigt att man sätter dit mätare så man kan verifiera resultatet. 
Ovanstående energikalkyl är beräknad med normalår som bas. Detta utgör ej någon utfästelse.

1 En värmepumps verkningsgrad mäts i värmefaktor, även kallad COP (Coefficient Of Performance): hur mycket 
värmeenergi som genereras per tillförd elenergi. Till exempel av 1 kWh el får man ut 4 kWh värmeenergi, alltså med en 
värmefaktor på 4 (COP 4). 
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Styrelsen lämnar två förslag till stämman att ta ställning till: 

 Styrelsen ska utreda, med hjälp av oberoende energikonsult, vilka åtgärder som ger mest tillbaka till 
föreningen i fråga om minskad energianvändning och minskad energikostnad (både avseende värme och el) 
och därefter kalla till extrastämma för att fatta beslut om fortsatt arbete. 

 Styrelsen ges mandat av stämman att utreda, med hjälp av oberoende energikonsult, vilka åtgärder som ger 
mest tillbaka i fråga om minskad energianvändning och minskad energikostnad (både avseende värme och el) 
samt mandat att besluta om föreslagna åtgärder om investeringskostnaden ej överstiger 7 miljoner och pay 
off-tiden beräknas till högst 10 år.

Årsta 1 april 2011

Styrelsen

BRF HS
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