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Motion angaende gastlagenheten 

Goteborg 12 februari 2020 

Tidigare har priset per natt varit 350 kr. Nu foreslar vi en mindre okning till 450-500 kr istallet for 

den nuvarande. Det ar ju en stor til/gang for medlemmarna i BFR-Jakten att kunna ta emot vanner 

och slaktingar for en rimlig kostnad. 

Gastlagenheten ar verkligen ett start plus for medlemmarna i var forening! 

Pa medlemsmotet i hostas uppfattade vi, att vi var manga, som tyckte att prisokningen var onodigt 

drastisk. Darfor foreslar vi alltsa en kostnad pa 450-500 kr per natt. 

Goteborg som ovan 

Ingrid Wik 
;:_4�u0l' 
Ingemar Wik 
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Brf Jakten 

MOTION TILL BRF JAKTEN
FÖRENINGSSTÄMMA 2020-04-28

Installation av solpaneler på taket på föreningen

Bakgrund
Allt fler bostadsrättsföreningar har insett fördelarna med att producera sin egen el med hjälp av
solceller. Många föreningar har redan solceller på sina tak och nu är tiden inne för vår 
bostadsrättsförening att också besluta om att göra detsamma. Föreningens gemensamma förbrukning
kostar oss ungefär 250 000 kr per år och kostnaderna förväntas öka. Med solceller kommer 
föreningens elkostnader att minska.

Ekonomiska fördelar
Priset för solceller sjönk kraftigt mellan 2009 och 2015. Därefter har pris och effekt på paneler jämnat 
ut sig. Föreningen kommer att veta elkostnaden för den egenproducerade elen för en mycket lång tid 
framöver. Genom att själva producera el blir vi mindre känsliga för stigande elpriser och mer 
självförsörjande. Efter garantitiden kommer solcellerna att fortsätta producera el i många år utan 
kostnad. Föreningen kan få ett ekonomiskt stöd på 20 % av investeringskostnaden från Länsstyrelsen 
för installation av solceller. Tiden tills investeringen är helt avbetald brukar man beräkna till drygt 10 år.
Många fastighetsägare har ett avkastningskrav på nya investeringar på 4-5% - denna investering är 
alltså dubbelt så bra.

Det är en säker investering med anläggningar som fungerat under många år. Tillverkarna ger ofta 25  
års garanti och i många fall får man även produktionsgaranti. Det betyder att leverantören garanterar 
hur mycket elektricitet anläggningen kommer att producera på årsbasis oavsett hur mycket solen 
skiner. Många låneinstitut har speciella gröna lån för investeringar i hållbar energiförsörjning då dessa 
visat sig mycket lönsamma.

Solceller gör god insats för klimatet och ökar försäljningspriset på lägenheterna
Lägre driftskostnader ökar värdet på vår fastighet och kan tillgodoräknas i energideklarationen. Att 
vara klimatsmart ger också goodwill för föreningen. En förening med miljötänk är attraktiv för 
potentiella lägenhetsköpare. Ett ökat intresse kan även leda till högre försäljningspris.

Det behöver installeras 2020-2021
Solceller är inte särskilt krävande att installera. Arbetet är inte avancerat och utförs av en leverantör 
eller takläggare samt en behörig elinstallatör. Just våra tak är väl lämpade för solproduktion. De sitter 
högt, är inte skymda eller skuggade. När de väl sitter på plats behövs inget krävande underhåll.

Solceller ersätter inte takbeläggning utan placeras ovanpå. Det innebär ofta ställningar och 
förberedande arbete, vilket gör att det är lämpligt att göra detta i samband med annat takarbete. 
Under 2020-2021 kommer föreningens största investeringar kopplade till tak göras under de 40 år 
framåt som underhållsplanen ligger. Det är alltså nu det skall göras! Det finns också indikationer på att
detta är det sista året bidrag för solceller kommer att ges. Det anses så lönsamt att bidrag inte behövs.

Postadress E-post Webbplats
Brf Jakten styrelsen@jakten.nu jakten.nu
Fjärde Långgatan 45
413 27 Göteborg
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Brf Jakten 

Siffror kring investering som använts i beräkningen 
Priser inkl moms
Ungefärlig elförbrukning per år: 180 000 kWh
Anläggning: 60KwP
Uppskattad investering utan stöd: 850 000 kr
Uppskattad investering med stöd: 680 000 kr
Uppskattad återbetalningstid utan stöd: 12 år
Uppskattad återbetalningstid med stöd: 10 år
Uppskattad andel av förbrukad el som anläggningen täcker: 30%
Uppskattad drifttid på anläggningen: 25 år
Uppskattade intäkter på anläggningen: 1 671 000 kr
Uppskattad årlig elproduktion: 55 000 kWh
Andelen solel som kan användas i huset vid produktion: 80%
Andel solel som behöver bytas mot el vid annan tid: 20%

Yrkanden
Jag föreslår att föreningsstämman beslutar att installera solceller och att föreningens styrelse uppdras 
att:
1. Inkomma med offerter för vår specifika fastighet.
2. Ansöka om bidrag för byggnation av solcellsanläggning.
3. Anta den offert som (A) genererar högst kapacitet och (B) har långa garantitider på anläggning och
produktion, från större stabilt företag som kan garantera leverans innan sommaren.
4. Samordna takbeläggning och solcellsinstallation så takarbeten genomförs på ett sätt som
förbereder för installation av solceller.
5. Uppdra åt besiktningsman att kontrollera att anläggningen är installerad på rätt sätt innan
slutbetalning av faktura sker.

Göteborg 2020-01-28

Peo Emgård, lägenhet 3222
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*MOTION TILL BRF JAKTEN*
*FÖRENINGSSTÄMMA 2020-04-28*

*Information till medlemmar angående föreningens verksamhet.*

*Bakgrund*
Sedan 1 jan 2020 förmedlas all information om föreningen till medlemmar via nätet. Att
det i föreningen, liksom i Sverige i stort, finns medlemmar som inte har dator, ingen
surfplatta eller smartphone och inte heller klarar hantera sådana apparater, verkar vara
okänt.
Att information anslås i hissar är en klen tröst för den medlem som inte klarar av att stå
upprätt i hissen utan behöver lugn och ro för att kunna
ta del av innehållet.

*Förslag*
Medlem/medlemmar som inte kan ta del av information på nätet eller i hissar, skall delges
denna information i utskrivet skick lagd i medlemmens brevlåda.

*Konsekvenser*
Eftersom antalet medlemmar utan tillgång till nätet och fysiskt oförmögna att ta del av
anslag i hissar, förmodas vara mycket litet, borde problemet vara lätt att lösa. Argumentet
att om information delas ut till någon/några måste samma gälla alla medlemmar, kan
knappast tas på allvar.
När information anslås i hissar, måste också information delas ut till
den/dem som annars inte kan ta del av denna information. Merarbetet synes vara
begränsat.
Om motionen skulle avslås, innebär det att medlem/medlemmar blir utestängd/a från det
som borde vara en demokratisk rättighet.

*Yrkande*
Med anledning av vad som ovan beskrivits, yrkar jag på att stämman beslutar att all
information rörande föreningens verksamhet, skall delas ut till
den/dem som annars berövas möjlighet att ta del av vad som händer i föreningen.

Motion 5

Göteborg 2020-02-14
Naemi Holmberg       Lghnr 3964
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Motion 7

Motion
Fiber (internet).
Sedan vi har ihållande problem med internetuppkopplingen, borde det ses över 
huruvida vi borde investera i en mer modern lösning; fiber.

MVH/lgh 4323
Mahdis Rad



MOTION TlLL BRF JAKTEN 

►6Rt:M:S(NS r.bl\lA 20ll-4S-llo 

Fortsatt problem med ventilationen 

Bakgrund 

Sedan manga ar rillbaka (ca 3-4 ru-) vi har problem med ventilationen i lagenheten. 

Fran koket luktar det nastan varje dag rok- och matlukl. Det luktar som att mat lagas i var liigenhet och vi 
iir tvungna au oppna mnstret och starta flakten for au ventilera och fa bort lukren. Del iir bra nar vi ar 
hemma och kan gora det snabbt. men dct iir intc alls trevligt alt komma hem och kanna vad vara grannar 
at pa middag. 

Vi har hall manga ventilationskontroller. tva besok bara under 2020, sista kontrollen har varit i november 
2020. Varje gang utan inget resultat. Ventilations teknikema har bekr.ifiat till mig att grannar i huset har 
ins1allcrat fel flakt och sa att det tar tid, men alla maste byta fliikten. 

lngen foriindring har skett. 

Ang. ventilation en i badrummet, det har signalerats i tidigare motioner (Motion I fran 2020-02-16) alt 
luflcn iir daligt och badrummct blir of1a dammigt. Det stammer och vi ar Iler med samma problem. Inga 
Atgiirder sedan dess. 

Forslag 

Ansvariga i styrcl. en ska besoka tillsa.mmans med en expert alla liigenheter och kolla alla flaktar. De som 
inte har korrek t flakt installerat ska fa ett deadline for att byta den. (max en manad fran besoket). Eflcr det 
ska styrelsen kontrollera igen for att siikerstiilla att flakten iir korrekt typ och korrekt installerat. 

Konsekvenser 

Var forening ar bra pa att skota fastig heten (trappuppgangar, garden och i ar liven fasadcn). Ventilationen 
ska vara prio ctt i vl'lr forening. De1 galler luflen vi alla andas. Del iir extremt viktigt atl vi har en 
fungcrande vcntilationssystcm i alla v;\ra badrum och kok. 

Yrkande 

Med anledning av vad som ovan bcskrivi1s yrkar jag pil att stamman beslutar att: 

I. Styrelsen ska omedelbart genomfora en vcntilationskontroll i alla liigenhctcr.
2. Det ka bytas alla fel llaktar inom en manad fran ventilationskontrollen.

Goteborg 2021-02-28 Andreia Olaru, lgh 3213 

Motion 8
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Motion 9



Styrelsens svar på inkomna motioner

Motion 1: Rengöring av ventilation och rensning av avlopp
Styrelsen yrkar på avslag på motionen på grund av att det handlar om löpande 
underhåll och detta är då en styrelsefråga, inte en stämmofråga. OVK gjordes i 
våras och som ett resultat av detta genomfördes rengöring av 
ventilationskanalerna under november. Avloppsstammarna hanteras enligt 
underhållsplan.

Motion 2: Försäljning av gästlägenhet samt omställning av 
gamla kontoret till ny gästlägenhet 
Styrelsen yrkar på avslag på motionen på grund av att den ej är genomförbar då 
kontoret redan är sålt.

Motion 3: Sänkning av hyra för gästlägenheten
Det är en lägre höjning än den höjning på 600 kr som gjordes innan motionen 
skickades in som föreslås. Styrelsen yrkar på avslag på grund av att styrelsen 
anser detta vara en styrelsefråga. Styrelsen har också genomfört en sänkning av 
hyran under våren 2020 till 450 kr.

Motion 4: Installation av solpaneler på taket
Styrelsen yrkar på bifall av motionen med rekommendation att det sker inom 
ramen för kommande takarbeten inom underhållsplanen. En förstudie om detta 
är redan genomförd och finns bifogad till kallelsen.

Motion 5: Information till medlemmarna
Styrelsen yrkar på avslag på grund av att styrelsen anser detta vara en 
styrelsefråga. Styrelsen delar redan ut information till dessa medlemmar via 
deras postfack.



Motion 6: Förbättring av innergården
Styrelsen yrkar på avslag på grund av att styrelsen anser detta vara en 
styrelsefråga. Förslagen är dock bra och styrelsen kommer att genomföra delar 
av detta.

Motion 7: Modernare bredband
Styrelsen yrkar på avslag på grund av att vi har fiber i huset sedan lång tid 
tillbaka. 

Motion 8: Fortsatt problem med ventilationen
Styrelsen yrkar på avslag. Föreningen genomförde en OVK (obligatorisk 
Ventilationskontroll) under 2020. Detta är något som görs var 6:e år och är en 
väldigt dyr och omfattande process som utförs av en externa entreprenör med 
specialkompetens inom ventilation. Det var flera lägenheter som fick 
besiktningsanmärkningar vid den senaste kontrollen. En 
besiktningsanmärkning innebär att lägenhetsinnehavaren får en anmodan om 
rättelse, och att en ny besiktning görs av den berörda lägenheten. Allt detta är 
nu genomfört och alla efterkontroller är gjorda. De eventuella problem som 
kvarstår bör hanteras i form av vanliga felanmälningar.

Motion 9: Uppfräschning av tvättstugor
Styrelsen yrkar på avslag då detta anses vara en styrelsefråga som hanteras i 
underhållsplanen. Styrelsen kommer dock att titta närmare detta när 
underhållsplanen ses över, vilket görs årligen. 



Brf Jakten 

PROPOSITION TILL BRF JAKTENS
FÖRENINGSSTÄMMA 2020-04-28

Gemensam sophantering med Brf Skonaren

Bakgrund
När det kommer till fastighetsskötsel så går de absolut flesta arbetstimmarna åt att skifta sopkärl. Det är ett 
tungt och manuellt jobb. Beroende på årstid och vad som finns i hushållssoporna är det också mycket 
påfrestande arbetsmiljömässigt. Brf Jakten har 6 stycken sopnedkast som leder ner till varsitt soprum. 
Fastighetsskötaren måste flera gånger per vecka skifta sopkärl så att de inte blir överfulla och en gång i veckan 
skjuva upp de tunga kärlen till det övre garaget där Renovas sopbil tömmer dem. Det händer också att det tar 
stopp i sopnedkasten när saker kastas ned som inte hör hemma bland hushållssoporna, till exempel 
byggmaterial och sportutrustning. Det tar då extra tid för fastighetsskötaren att åtgärda stoppen. Det har också 
hänt att soplukt letat sig in i fastigheten, inte bara på viloplanen utan också i lägenheter vilket förstås är 
otrevligt.

Samtidigt har grannföreningen Skonaren ett slutet sopsystem och sorterar sina hushållssopor. Det innebär att 
föreningen har två sopnedkast – ett för organiskt avfall och ett för restavfall – på mellangården som alla 
boende använder. Soporna går ner till slutna rum och komprimeras. Renova kommer och hämtar en container 
med avfall istället för att tömma många individuella kärl. Råttor kan inte komma åt soporna och den totala 
kostnaden för sophanteringen är lägre då fastighetsskötaren inte behöver hantera soporna och vikten är lägre 
då organiskt avfall hanteras separat för att bli biogas.

Brf Skonaren har erbjudit Brf Jakten att gå med i detta sophanteringssystem. Det innebär att båda 
föreningarna skulle sänka sina totala kostnader för sophanteringen, framförallt vår förening.

Ekonomiska fördelar
Enligt styrelsen uträkning (se bilaga 13) skulle Jakten kapa sina kostnader för sophantering med 
uppskattningsvis 350 000 kr per år. De pengarna kan då läggas på att fortsätta upprustningen av de 
gemensamma ytorna och fastigheten, eller till att sänka månadsavgiften. Värt att nämna är att Brf Jakten inte 
behöver investera en krona i sophanteringssystemet eftersom det redan är byggt. 

Miljömässiga fördelar
Istället för att blandas med de övriga soporna så tas allt organiskt avfall omhand och blir till biogas och 
biogödsel. Att sortera matavfallet är med andra ord ett enkelt sätt för varje boende att göra en insats för 
miljön och minska sitt klimatavtryck. 

Fördelar för medlemmarna
En stor fördel för Jaktens medlemmar är att soprummen kan fräschas upp och användas till annat. Till exempel 
skulle det bli möjligt att ha ett grovsoprum där man kan ställa saker i väntan på (eller istället för) grovsops-
container, ett hobbyrum där boende kan snickra och måla, bättre MC- och cykelförvaring och kanske till och 
med rekreationsrum med minigym. Genom att stänga sopnedkasten  minskar också risken för brand (det har 
förekommit att det brunnit) och det blir en säkrare boendemiljö.

Utmaningar
Under en period kommer det kännas ovant innan vi medlemmar fått in nya rutiner för sophanteringen. 
Soporna måste tas till mellangården och kastas ned i sopnedkasten där och man behöver regelbundet hämta 
nya papperspåsar för matavfallet (dessa kommer givetvis vara kostnadsfria och finnas lättillgängliga i ett eller 
flera allmänna utrymmen). För de som har funktionsvariationer kan hemtjänst eller assistans ta hand om 
soporna och ta dem till mellangården. 

Propositon 1

  



Brf Jakten 

Yrkande 
Brf Jaktens styrelse föreslår att årsstämman beslutar att tacka ja till Brf Skonarens erbjudande om gemensam 
sophantering. 

Postadress E-post Webbplats
Brf Jakten styrelsen@jakten.nu jakten.nu
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Utbyggnad och nybyggnation av balkonger

Bakgrund

Under 2021 ska en hel del större renoveringar genomföras i vår fastighet. Bland annat ska 
taket bytas och fasaden renoveras. Balkongfronter ska bytas och befintlig invändig 
takavvattning ska avvecklas och en ny takavvattning ska tas fram i form av hängrännor 
och stuprör, likt grannföreningarnas lösningar. 

I samband med detta har vi ett bra tillfälle att erbjuda medlemmar som saknar balkong att 
bygga en sådan, samt erbjuda möjlighet till utbyggnad av befintliga balkonger. Det finns 
stora fördelar med att genomföra detta samtidigt som övriga renoveringar genomförs.  

Våra grannfastigheter Skonaren och Galeasen har genomfört liknade projekt. Hos 
Galeasen har man endast renoverat befintliga balkonger. Hos Skonaren har man även 
byggt flera nya balkonger och fördubblat storleken på flera balkonger. 

Förslag

Jaktens styrelse föreslår att medlemmarna ges möjlighet till nybyggnad av balkonger och 
utbyggnad av befintliga balkonger i samband med den kommande fasadrenoveringen och 
att kostnaden för detta bekostas av varje enskild medlem. 

Kostnader

Kostnaden för ny balkong eller utbyggnad av balkong som den enskilda medlem själv 
bekostar beräknas till ca 100 000 kr. Detta baserat på att en utbyggnad innebär ungefär en 
fördubbling av storleken på den befintliga balkongen. 

Avgifterna i föreningen är idag insatsbaserade. Om det byggs nya balkonger kommer 
underhållskostnaden att öka något för de lägenheter som får nya balkonger. Denna 
kostnad bör endast belasta de lägenheter som bygger nya balkonger. Detta hanteras 
genom den stadgeändring som föreslås i separat proposition. 

Förutsättningar

För nybyggnation och utbyggnad av balkong krävs bygglov. En förutsättning för detta kan 
vara att alla i samma vertikala rad vill bygga ny balkong eller bygga ut befintlig balkong. 
Särskilt gäller detta för balkonger mot gatan. Mot innergården är sannolikheten större att 
man får bygglov även om inte alla i samma vertikala rad är med. Det kan alltså bli så att en 
medlem vill bygga ny balkong men inte får, för att alla i samma vertikala rad inte vill. 
Det är endast vissa balkonger som går att bygga. Detta beror på var balkongen är belägen 
i förhållande till hörn, grannlägenheter etc. Hur mycket balkongerna går att bygga ut kan 
också variera mellan olika lägenheter.

Proposition 2



Nästa steg

Styrelsen kommer att inhämta offerter och designförslag på balkonger och balkongfronter 
som medlemmarna kommer att kunna rösta om innan projektet startar. Därefter kommer 
bygglov att sökas. Om stämman röstar för förslaget om nya balkonger och utbyggnad av 
balkonger kommer även bygglov att sökas för detta.

Sammanfattning

Styrelsen vill ha stämmans bemyndigande att ge medlemmarna möjlighet att bygga ny 
balkong eller göra en utbyggnad av befintlig balkong i samband med kommande 
fasadrenovering. Nybyggnation och utbyggnad bekostas av varje medlem och kräver 
bygglov i varje enskilt fall.



Proposition 3

Ändring av stadgar

Styrelsen föreslår ett tillägg i stadgarna § 8 st. 4 med följande lydelse:

För lägenheter som efter upplåtelsen utrustats med balkong får årsavgiften vara förhöjd 
med högst 2 % av vid varje tillfälle gällande prisbasbelopp. Motsvarande gäller för lägenhet 
med fransk balkong, altan på mark eller uteplats, dock med ett påslag på högst 1 %.



Införande av individuell mätning av el

Idag har alla lägenhetsinnehavare egna elnätsabonnemang samt egna avtal med elbolag. 
Individuell mätning, så kallad IMD-mätning, innebär att alla lägenheter kopplas till ett och 
samma elnätsabonnemang. Även elförbrukningen läggs i ett och samma avtal och 
förbrukningen mäts per lägenhet och debiteras på avgiftsavin från SBC. 

Lägenhetsinnehavarna behöver alltså inte längre ha egna elnätsabonnemang, vilket 
innebär en besparing om ca 1 000 kr per år och lägenhet. Dessa abonnemang avslutas 
automatiskt då Göteborg Energis elmätare plockas ner. Lägenhetsinnehavarna behöver 
inte heller ha egna avtal med elbolag, och dessa avslutas också automatiskt när  
elnätsabonnemanget upphör.

Kostnaden för installation av nya mätare uppskattas till ca 500 tkr och återbetalningstiden 
till ca 4 år. Vår grannförening Skonaren har nyligen gått över till IMD och de räknar med en
sammanlagd besparing på ca 170 000 kr totalt för hela föreningen. Det bör bli liknande 
siffror för Jakten.  

Mer om detta finn att läsa i förstudien om solceller som finns i bilaga 12.

Styrelsen vill ha stämmans bemyndigande att genomföra en övergång till individuell 
mätning i samband med renoveringarna i fastigheten som ska genomföras under 2021.

Proposition 4
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Datum: 2020-07-08  Solceller på brf Jakten Sida 3 (6) 

1 Solcellsanläggning brf Jakten 
Detta förstudie-PM beskriver resultatet av simuleringar som gjorts för att utvärdera 

potentialen för solceller på brf Jakten i Masthugget/Linnestaden. Förstudien omfattar 

simulering och utformning av lämplig solcellsanläggning, matchning mot 

energianvändning och lönsamhetskalkyl.  

1.1 Tillvägagångssätt och indata 

Vid simulering användes klimatdata för Göteborg, med en årlig solinstrålning på 

959 kWh/m2 i horisontalplanet och solcellsmodulen IBC MONOSOL 360 OS6-HC som är 

en mono-kristallin solcellsmodul med en märkeffekt på 360 W. Eftersom byggnadens 

tak har hög lutning, uppskattningsvis 20–25 grader, monteras solcellsmodulerna med 

fördel i samma lutning som taket. 

Byggnaden ritades i 3D i simuleringsprogrammet PV*SOL baserat på satellitbilder från 

Google Maps. Det finns flera skuggande objekt på taket, exempelvis skorstenar, 

fläkthuvar och takfönsterkupor, vilka tagits med i 3D-modellen.  

Byggnaden har tegeltak som vetter mot alla fyra väderstreck. Rakt söderläge är 

normalt att föredra för att uppnå maximal årlig solelproduktion, men även rakt östlig 

eller västlig riktning kan ofta ge god lönsamhet, speciellt i ett bostadshus där 

elanvändningen ofta är som störst på morgonen och eftermiddagen. 

Efter skuggningssimulering avlägsnades de moduler som utsattes för alltför höga 

skuggningsförluster.  

1.2 Elanvändning i byggnaden 

Fastighetselen i Brf Jakten uppgick mellan juni 2019 och maj 2020 till ca 350 MWh. 

Figur 1 nedan visar fördelningen per månad. En markant minskning av elanvändningen 

i mellan januari och februari 2020 kan observeras. Orsaken till minskningen beror 

sannolikt på att belysningen i alla trapphus bytts ut från lysrör till rörelsestyrd LED-

belysning. 

Figur 1 Fastighetsel per månad. 
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1.3 Konstruktion 

Att installera solceller på taket medför en vikt på 15–20 kg/m2. Takkonstruktionens 

hållfasthet har inte kontrollerats i denna förstudie men det behöver säkerställas att 

takkonstruktionen är dimensionerad för att klara både dagens snölastnorm samt den 

tillkommande vikten av solcellssystemet innan solceller monteras på taket.  

Om en utredning av takets hållfasthet visar på att taket inte uppfyller snölastnormen 

med solcellsmoduler på taket är ett alternativ att montera solcellsmodulerna 

integrerat. Det innebär att delar av taktäckningsmaterialet, i detta fall tegel, ersätts 

med solcellsmoduler. Figur 2 och figur 3 nedan visar ett exempel på hur det kan se ut. 

Figur 2 och Figur 3 Exempel på hur integrerade solcellsmoduler (till höger) kan se ut jämfört med 
utanpåliggande solcellsmoduler (till vänster). 

2 Simuleringsresultat 
Eftersom elanvändningen i brf Jakten är så pass hög i förhållande till den tillgängliga 

takytan föreslås en solcellsanläggning som täcker flera av byggnadens takytor. På 

grund av de flera skuggande objekt som finns på taken blir anläggningen något 

uppdelad och asymmetrisk, se figur 4. 

Figur 4 Brf Jakten med solcellsmoduler på taket. Bild från simuleringsprogrammet PV*SOL. 
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I tabell 1 visas simuleringsresultaten för respektive takyta. Sydtaket har bäst specifik 

produktion, följt av de två västtaken och sedan de två östtaken. Sammanlagd 

installerad effekt uppgår till ca 77 kWp och förväntas producera 66 MWh el per år. Av 

de 66 MWh kommer uppskattningsvis 97 % användas för att täcka fastighetselen, 

motsvarande 64 MWh. Resterande 2 MWh solel säljs på elnätet. 

Tabell 1 Simuleringsresultat för de olika takytorna. 

Tak Antal 
moduler 

Installerad 
moduleffekt 

(kWp)  

Specifik årlig 
produktion 
(kWh/kWp) 

Årlig 
produktion 

(MWh) 

Väst mot 

innergård 

59 21,24 838 17,81 

Öst mot 

innergård 

30 10,8 773 8,35 

Syd mot 

innergård 

56 20,16 994 20,03 

Väst mot 
Masthuggstorget 

21 7,56 850 6,43 

Öst mot brf 
Skonaren 

47 16,92 792 13,41 

Sammanlagt 213 76,68 861 66,03 

3 Lönsamhetskalkyl 
I detta kapitel redovisas resultatet av lönsamhetskalkyler som gjorts för de två 

byggnaderna. I kalkylen har en uppskattad investeringskostnad på 13 000 kr/kWp 

använts, vilken är baserad på erfarenhetsvärlden för liknande installationer.  

När en solcellsanläggning installeras och kopplas till elnätet installerar elnätsföretaget 

en dubbelriktad elmätare som också mäter hur mycket el som skickas ut på elnätet. 

Ägaren av en solcellsanläggning behöver teckna ett avtal för försäljning av el med ett 

elhandelsbolag för att få betalt för den el som inte kan användas direkt i byggnaden. 

Ersättningen som erhålls för den sålda elen kan därför variera beroende på vilket 

elhandelsbolag som väljs. Det finns också möjlighet att få elcertifikat för elen som 

genereras i solcellsanläggningen. Ett elcertifikat kan erhållas för varje MWh förnybar el 

som genererats. Elcertifikaten kan säljas, exempelvis till elhandelsbolaget och priset 

varierar beroende på efterfrågan.  

Vidare har lönsamheten även beräknats både med och utan investeringsstöd (20 % av 

investeringskostnaden). Det finns i dagsläget ingen garanti att stöd erhålls eftersom 

kön till stödet är lång.  

Vid beräkning av lönsamhet för de två byggnaderna har följande parametrar använts: 

• Alla priser är exklusive moms

• Elpris köpt el är 1,053 kr/kWh

• Intäkt såld el är 0,5 kr/kWh

Värdet på inköpt el som ersätts med solel uppskattas enligt följande: 

• Rörligt elhandelspris: 0,5 kr/kWh

• Kostnad elcertifikat: 0,05 kr/kWh

• Energiskatt: 0,353 kr/kWh

• Elnätsavgift rörlig del: 0,15 kr/kWh
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Tabell 2 Återbetalningstid för solceller med och utan investeringsstöd. 

Återbetalningstid utan investeringsstöd 

Investeringskostnad [kr] 996 840 

Besparing egenanvänd el [kr/år] 67 444 

Intäkt såld el [kr/år] 1 053 

Sammanlagd årlig intäkt [kr/år] 68 487 

Rak återbetalningstid [år] 14,6 

Avkastning, IRR [%] 4,67 

Återbetalningstid med investeringsstöd 

Investeringskostnad [kr] 797 472 

Besparing egenanvänd el [kr/år] 67 444 

Intäkt såld el [kr/år] 1 053 

Sammanlagd årlig intäkt [kr/år] 68 487 

Rak återbetalningstid [år] 11,6 

Avkastning, IRR [%] 7,01 

Återbetalningstiden på 11,6–14,6 år kan jämföras med solcellsanläggningens 

förväntade livslängd på 25–30 år.  

4 Övrigt 
Många bostadsrättsföreningar övergår till ett gemensamt elabonnemang med intern 

undermätning och debitering (IMD) i samband med att solceller installeras, för att öka 

andelen solel som kan nyttjas internt. I brf Jakten förväntas i princip all el kunna 

nyttjas till fastighetsel vilket gör att IMD-mätning inte när nödvändig av den 

anledningen. Däremot är det normalt ekonomiskt fördelaktigt att övergå till IMD-

mätning även utan solceller. IMD-mätning innebär att alla lägenheter kopplas till 

samma nätabonnemang som fastighetselen. Alla lägenhetsinnehavare säger upp sina 

respektive elnätabonnemang, vilket normalt innebär en besparing om ca 1 000 kr per 

år och lägenhet i fasta avgifter. I vissa fall behöver fastighetsabonnemanget säkras 

upp, vilket innebär en ökad årlig kostnad, men denna är normalt betydligt lägre än den 

sammanlagda kostnaden för alla lägenheters elnätsabonnemang. Kostnaden för 

installation av nya mätare uppskattas till ca 500 tkr och återbetalningstiden till ca 4 år. 

Utöver att installera solceller finns det ofta andra åtgärder som kan förbättra äldre 

byggnaders energiprestanda och minska kostnaden för både el och värmeanvändning. 

För att identifiera potentiella åtgärder samt utvärdera lönsamheten av dessa kan en 

energikartläggning göras. I många fall kan små åtgärder leda till betydande 

besparingar.   

5 Slutsats 
Att installera solceller på taket på brf Jakten förväntas innebära en investering på 

omkring 1 Mkr exklusive moms som återbetalar sig på knappt 15 år. Utöver solceller 

rekommenderas även att övergå till IMD-mätning för att minska elkostnaderna. Vidare 

rekommenderas även en energikartläggning för att få en överblick av vilka ytterligare 

åtgärder som kan genomföras, eftersom elanvändningen i byggnaden är förhållandevis 

hög.  



Bilaga till proposition om sophantering

Jaktens årskostnad för hantering av hushållsopor 2018:

Skonarens nuvarande kostnad per år
Skonarens system omfattar både hushållssopor och matavfall (kompostpåsar). Ingen utrustning krävs
i lägenheterna, utan det är bara att beställa kompostpåsar från kommunen/hämta från kommunen 
och använda dessa. Dessa är gratis.

Enligt info från Skonaren är deras årkostnad för sophämtning ca 185 000 kr, samt en fast 
lägenhetskostnad på 3 546 kr/år (totalt för 167 lgh) – totalt alltså ca 188 546 kr/år.

Skonaren har tömning av hushållssopor (restavfall) 1 gång/månad samt tömning av matavfall 1 
g/vecka. Kostnaderna i samband med dessa tömningar är:

Restavfall
 578 kr för transport
 298 kr för tvätt
 1 610 kr/ton avfall

Matavfall
 314 kr/ton avfall

Bilaga propostition 1



Hur stor blir kostnaden om Jakten går med i Skonarens system?
Om vi går med i Skonarens system leder detta till att det uppskattningsvis behövs ytterligare 1 
tömning per månad av hushållssopor och ca 1 tömning extra per vecka för matavfall. Detta är 
naturligtvis en uppskattning. 

Skonarens restavfall ligger i dag på drygt 2,5 ton/månad. Mängden skulle dubbleras om Jakten ingår 
– till ca 5 ton/månad. 1 610 kr/ton ger då en ytterligare kostnad på 8 050 kr per månad.

Totalt för 1 extra tömning av restavfall per månad: 578 + 298 + 8 050 = 8 926 kr/månad

Extra kostnad per år för RESTAVFALL: 107     112 kr   (8 926x12)

När det gäller matavfallet skulle ett tillskott av Jakten innebära tömning 2 ggr/vecka i stället för 
nuvarande 1 gång/vecka. I dagsläget ligger matavfallet på ca 1,8 ton/vecka (= 1,8x314=565,20 kr) och
skulle hamna på ca 3,6 ton/vecka om vi går med.

Totalt för 1 extra tömning per vecka: 565,20 kr

Extra kostnad per år för MATAVFALL: 6     782,40 kr   (565,20 x12)

ÖKAD KOSTNAD TOTALT (utifrån schablonvikter):  113     894 kr/år  

Tillägg fast kostnad för Jaktens lägenheter: 3 609 kr

Detta skulle leda till en UPPSKATTAD TOTALKOSTNAD per år på ca 307 000 kronor (Skonarens 
nuvarande 188 546 kr + ca 115 000 + 3 609 kr = 307 155 kr). Jakten och Skonaren delar på kostnaden 
och betalar då ca 153 500 kronor vardera. 

Slutsats
Då Jaktens nuvarande kostnad för hantering av hushållssopor ligger på drygt 500 000 kr/år skulle vi 
genom att gå med i Skonarens sophanteringssystem spara in 350 000 kr (mellan 300 000 -  350 000 
kronor om vi tar med i beräkningen att mängden avfall varierar), samt att de nuvarande soprummen 
(6 st.) skulle kunna göras i ordning och utnyttjas på annat sätt, exempelvis som grovsoprum, 
hobbyrum (där de boende kan snickra och måla), extra cykelrum och kanske till och med 
avslappningsrum och minigym!).

Dessutom har boende tidigare efterfrågat kompostering, vilket i så fall kommer att bli verklighet om 
vi tackar ja till att gå samman i Skonarens system.
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