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Abstract  
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Environmental issues are taking an increasingly larger place in today’s society, and the real 

estate industry is no exception. In later years environmental factors such as energy efficiency 

have become increasingly important and are in demand from real estate companies and their 

tenants. Today's newly constructed buildings are far more energy efficient than buildings built 

only a decade ago. To further reduce the buildings carbon footprint one should also consider 

how the energy consumed in the building is produced. 

 

In order to offer its clients green energy Skanska is investigating possibilities for jointly-

owned energy producing facilities for electricity and district heating, which connects to the 

existing infrastructure. In that way a larger volume can be achieved which reduces energy 

losses and leads to a more efficient energy production with economies of scale compared to 

property-specific energy solutions such as geothermal heating.  

 

A problem in the current situation is that the facilities planned for the district heat production 

has a higher cost per energy unit than what it would cost to buy the heat on the market, but the 

energy is more environmental friendly and the price is very predictable over a very long time 

horizon which provides a safety. Thanks to its transparency and the PR value Skanska hopes 

that the market will be willing to pay a premium for the guaranteed renewable energy. 

 

Skanska envision that these facilities in one way or another will be bound to individual 

properties. It has however upon examination of the current Swedish real estate laws, as well 

as after interviews with experts, been found that this link would be difficult to achieve 

legally. Instead, the connection should be contractual with long term contracts or through 

some kind of ownership solution, where the property is part owner of the facility. The solution 

that seemed most appropriate is to form a jointly owned limited liability company that owns 

and operates the plant. 

 

Interviews have been conducted with representatives of some major property owners in the 

Stockholm region and some experts in the field. The general interest and awareness regarding 

environmental issues seem to have risen sharply in the industry in recent years among both 

landlords and tenants, and the interest for new smart energy solutions is large and growing. 

However, it still seems that profitability, even with a long pay-off time, is a requirement for 

grander investment. For the project to become reality, it seems that you have to innovate and 

exploit synergies with the network owners, and possibly also evaluate the business model to 

include other markets than the commercial real estate market.  
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Miljöfrågor har fått en allt större betydelse i dagens samhälle, så även i fastighetsbranschen. 

Dagens nyproducerade byggnader är långt mer energieffektiva än byggnader som uppfördes 

för bara något årtionde sedan. Utrymmet för ytterligare miljöbesparingar på de enskilda 

fastigheterna minskar dock i takt med att byggnaderna blir allt mer energisnåla, vilket leder 

till att de största miljövinsterna finns att hämta i energin som tillförs fastigheten.  

 

För att kunna erbjuda sina kunder garanterat grön energi undersöker Skanska nu 

möjligheterna för gemensamt ägd energiproduktion för el via vindkraft och värme via 

solfångare som ansluts till den befintliga infrastrukturen. På det sättet kan man uppnå större 

volymer, minska energiförluster och få en mer rationell energiproduktion med 

stordriftsfördelar jämfört med fastighetsspecifika energilösningar så som exempelvis 

bergvärme.  

 

Skanska tänker sig att dessa anläggningar på ett eller annat sätt långsiktigt ska vara bundna till 

de fastigheter som är anslutna till anläggningen. Det har dock efter granskning av gällande 

fastighetsrättslig lagstiftning samt efter intervjuer med sakkunniga, visat sig att denna 

koppling skulle vara svår att åstadkomma rent fastighetsrättsligt. Istället bör kopplingen ske 

avtalsrättsligt med energiavtal eller genom någon typ av ägarform där fastighetsbolagen är 

delägare i anläggningen. Den lösning som verkat mest lämplig är att bilda ett aktiebolag som 

äger och driver anläggningen.  

 

Ett problem i dagsläget är att anläggningarna som planeras för värmeproduktionen har en 

högre alternativkostnad än att köpa värme på marknaden, men energin är i utbyte renare och 

priset är väldigt förutsägbart över en väldigt lång tidshorisont vilket ger en säkerhet. Tack 

vare överskådligheten och PR-värdet som den här miljösatsningen medför för såväl 

hyresgäster som fastighetsägare, hoppas Skanska att marknaden kommer vara beredd att 

betala en premie för denna garanterat förnyelsebara energi. 

 

Intervjuer har genomförts med representanter för fastighetsägare i Stockholmsregionen samt 

med några sakkunniga. Det visade sig då att det generella intresset för miljöfrågor verkar ha 

ökat kraftigt i branschen de senare åren, både bland fastighetsägare och hyresgäster och 

intresset för nya smarta energilösningar är stort. Dock verkar det fortfarande som att 

lönsamhet, om än på lång sikt, är ett krav för att större investeringar ska genomföras. För att 

projektet ska kunna bli verklighet måste nya lösningar hittas och synergieffekter tillsammans 

med nätägaren utnyttjas. Även affärsmodellen bör utvidgas till att också omfatta andra 

marknader än den kommersiella fastighetsmarknaden.  



© Gran & Bölin 2012 

 

Förord 

 

Vi skulle vilja tacka våra exceptionella handledare, Hans Lind och Jonny Flodin på KTH samt 

Jonas Gräslund på Skanska CDN för all deras hjälp och deras insiktsfulla råd. Vi vill även 

tacka alla företag och framförallt dess representanter som ställt upp och delat med sig av sin 

värdefulla tid och erfarenhet. 
 

    
 
  
 

  

    

 

_____________________  _____________________ 

Jonas Gran   Johan Bölin 

Stockholm den 1 juni 2012  Stockholm den 1 juni 2012 

 

 

 

 

 

 



© Gran & Bölin 2012 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................................................... 1 
1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 1 
1.2 Syfte och frågeställning ................................................................................................................ 3 
1.3 Metod ............................................................................................................................................ 3 
1.4 Avgränsningar ............................................................................................................................... 4 
1.5 Disposition .................................................................................................................................... 4 

 

2. Fördjupad bakgrund ............................................................................................................ 5 
2.1 Affärsidén...................................................................................................................................... 5 
2.2 Teknisk Beskrivning ..................................................................................................................... 6 

2.2 a) Säsongslager för värmeenergi............................................................................................... 6 
2.2 b) Vindkraftspark ...................................................................................................................... 8 

2.3 Energihandel ................................................................................................................................. 9 
2.3 a) Elmarknaden ......................................................................................................................... 9 
2.3 b) Elcertifikat ............................................................................................................................ 9 
2.3 c) Fjärrvärmemarknaden ......................................................................................................... 10 
2.3 d) Öppen fjärrvärme ............................................................................................................... 10 

2.4 Internationellt perspektiv ............................................................................................................ 10 
2.5 Intervjusvar ............................................................................................................................... 11 

 

3. Juridik, affärs- och ägarformer ........................................................................................ 12 
3.1 Gemensamhetsanläggning .......................................................................................................... 12 

3.1 a) Förvaltning och drift ........................................................................................................... 13 
3.1 b) Tillämpning för vindkraft ................................................................................................... 13 
3.1 c) Tillämpning för solvärmefält med säsongslager ................................................................. 14 

3.2 Servitut ........................................................................................................................................ 15 
3.3 Aktiebolag ................................................................................................................................... 15 

3.3 a) Ägande ................................................................................................................................ 15 
3.3 b) Aktieägaravtal .................................................................................................................... 16 
3.3 c) Bolagsordning ..................................................................................................................... 16 
3.3 d) Konkurser ........................................................................................................................... 16 

3.4 Ekonomisk förening .................................................................................................................... 16 
3.5 Övriga företagsformer ................................................................................................................. 17 
3.6 Intervjusvar ............................................................................................................................... 18 
3.7 Avslutning juridik ....................................................................................................................... 19 

 

4. Ekonomi .............................................................................................................................. 20 
4.1 Bygg- och markkostnad .............................................................................................................. 21 
4.2 Kassaflödesanalys generellt ........................................................................................................ 21 
4.3 Kassaflödesanalys för solfångare och säsongslager .................................................................... 22 
4.4 Kassaflödesanalys för vindkraftspark ......................................................................................... 22 
4.5 Känslighetsanalys generellt ......................................................................................................... 23 
4.6 Känslighetsanalys för solfångare och säsongslager .................................................................... 23 
4.7 Känslighetsanalys för vindkraftspark .......................................................................................... 26 
4.8 Intervjusvar ............................................................................................................................... 30 

 

5. Diskussion och Analys ........................................................................................................ 32 
5.1 Allmänt om miljötänket i fastighetsbranschen ............................................................................ 32 
5.2 Specifikt angående energilösningar i den existerande infrastrukturen ........................................ 33 

 



© Gran & Bölin 2012 

 

6. Slutsats ................................................................................................................................. 35 

 

Källförteckning ....................................................................................................................... 36 
Intervjuer ........................................................................................................................................... 36 
Publicerade källor ............................................................................................................................. 38 
Källor till kassaflödesanalysen .......................................................................................................... 42 
Bildkällor .......................................................................................................................................... 44 

 

Bilaga 1. Intervjufrågor ............................................................................................................ I 

Bilaga 2. Kassaflödes- och känslighetsanalys ..................................................................... III 



© Gran & Bölin 2012 

 

Förkortningar & begrepp 
 

AL – Anläggningslag (1973:1149) 

GA – Gemensamhetsanläggning 

SFL – Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 

JB – Jordabalk (1970:994)  

 

SOU – Statens Offentliga Utredningar 

TPA – Tredjepartstillträde (Third Party Access)  

LCC – Life Cycle Cost 

 

kWh – Kilowattimme 

MWh – Megawattimme 

GWh – Gigawattimme 

TWh – Terawattimme 

 

Kundnytta 

Med kundnytta avses det mervärde som en fastighetsägare eller hyresgäst får av att vara 

ansluten till dessa energianläggningar. Detta mervärde kan t.ex. vara i form av att 

organisationen upplevs som mer miljövänlig av kunderna. Kundnytta är svårt att kvantifiera 

och värderas väldigt annorlunda av olika företag. 

 

Tredjepartstillträde 

Ofta benämnt TPA (Third Party Access), innebär att andra aktörer än nätägaren får tillträde 

till s.k. naturliga monopol, t.ex. fjärrvärmenät och gasnät. En statlig utredning
1
 som var färdig 

i april 2011 föreslår att samtliga fjärrvärmenät i Sverige öppnas upp för tredjepartstillträde. 

Tanken är att detta skall skydda kunderna mot bl.a. oskälig prissättning, vilket annars skulle 

kunna ske i en monopolsituation. 

 

Gröna hyresavtal 

Ett grönt hyresavtal
2
 är ett tillägg till det vanliga hyresavtalet och innebär att hyresgästen 

involveras i fastighetsägarens miljöarbete. Inom ramen för det gröna hyresavtalet kan 

hyresgästen t.ex. få hjälp från hyresvärden med att spara el, värme och kyla i lokalen, vilket 

leder till lägre kostnader för både hyresgästen och hyresvärden, samtidigt som fastighetens 

miljöbelastning minskas. Hyresgästen förväntas bidra med bl.a. minskad energiförbrukning 

och källsortering m.m. Det hela bygger alltså på ett ömsesidigt ansvar mellan hyresgäst och 

hyresvärd i syfte att både spara pengar och göra miljön en tjänst. 

 

Miljöcertifieringssystem för byggnader 

Det finns i dagsläget ett flertal miljöcertifieringssystem
3
 för byggnader som används både i 

Sverige och internationellt. Dessa har som syfte att på ett objektivt sätt bedöma hur hållbar en 

byggnad är ur ett miljöperspektiv och ge byggnaden ett certifikat som visar prestandan i fråga 

om t.ex. energieffektivitet. Både nya såväl som äldre byggnader kan få en klassning i 

systemen.    

 

                                                 
1  (Statens Offentliga Utredningar 2011:44) 

2  (Fastighetsägarna u.d.) (Vasakronan u.d.) 

3  (Sweden Green Building Council 2012) 
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Idag används framförallt fyra certifieringssystem för byggnader, dessa är Miljöbyggnad, EU 

GreenBuilding, BREEAM och LEED. EU GreenBuilding bedömer endast utifrån 

energieffektivisering till skillnad från de tre övriga systemen, där det brittiska BREEAM och 

det amerikanska LEED är utförligast. Dessa två system klassificerar projekt med hjälp av en 

rad olika faktorer utöver själva byggnadens miljöprestanda, som t.ex. närhet till infrastruktur, 

innovation m.m. Nedan följer en tabell med en jämförelse mellan de fyra dominerande 

miljöcertifieringssystemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 1. Jämförelse mellan de olika miljöcertifieringssystemen (Sweden Green Building 

Council). 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Byggbranschen jobbar ständigt med att miljösäkra sina nyproducerade fastigheter och sänka 

fastigheternas miljöpåverkan under hela livscykeln. Som ett led i detta arbete undersöker nu 

Skanska möjligheterna att inom en snar framtid satsa på uppvärmning från solenergi, samt 

elförsörjning från vindkraftverk. Tanken är att i första hand nyproducerade fastigheter ska bli 

självförsörjande på grön energi vad gäller värme och elkraft. Det är i praktiken svårt och 

kostsamt att förse varje individuell fastighet med den utrustning som krävs för att uppnå detta 

mål. Därför utreds möjligheterna med att uppföra storskaliga anläggningar ute i den befintliga 

infrastrukturen för solvärme respektive vindkraft som kan försörja ett stort antal fastigheter.   

 

När det gäller tillämpningen av solvärmeanläggningar i Sverige är det största problemet att 

det i princip endast går att få ut värmeenergi under sommarhalvåret. Som en lösning på detta 

problem planeras ett säsongslager i samband med solfångaranläggningen för att på så sätt 

kunna lagra solvärmeenergin från sommaren till vintern, då uppvärmningsbehovet är som 

allra störst. Diagrammet nedan illustrerar förhållandet mellan tillgången på solinstrålning 

jämfört med det faktiska värmebehovet. Hade dessa toppar inträffat samtidigt hade nyttan 

med direktverkande solvärme varit betydligt större än i dagsläget. 

 

 
Bild 2. Typskiss över energiförbrukning kontra tillgänglig solenergi (Bölin). 

Lagret är avsett att vara i storleksklassen en miljon kubikmeter vilket räcker för att värma upp 

mellan två och tre miljoner kvadratmeter kontorsyta. Ju mindre säsongslagrets volym är desto 

större blir energiförlusterna varpå det snabbt blir allt för oekonomiskt att gör anläggningar av 

mindre karaktär. 

 

Storleken på lagret och markytan som krävs för solfångarfältet gör att en anläggning av detta 

slag lämpligtvis inte kan placeras i direkt anslutning till de ofta centralt belägna fastigheter 

som säsongslagret är tänkt att förse med värme. Detta gäller både med tanke på 

tillgängligheten på lämplig mark i städerna samt de höga markpriserna. Även vindkraftverk är 

ytterst svårplacerade i det moderna urbana landskapet. 

 

Dessa förutsättningar leder till att båda dessa typer av anläggningar inte kan uppföras i direkt 

anslutning till fastigheterna som de är avsedda att försörja, samt att kapaciteten i båda fallen 

långt kommer överstiga behovet från endast en eller ett fåtal fastigheter. Det kommer istället 

Tillgång på solvärme Uppvärmningsbehov
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att handla om flera hundra fastigheter som ska dela på energin som dessa anläggningar 

producerar på årsbasis.  

 

Problematiken är att Skanska önskar att deras nybyggda fastigheter indirekt ska förses med 

energin från dessa anläggningar för att säkerställa att byggnaderna på så sätt blir helt 

självförsörjande på energi. Tanken är att kunder som köper fastigheter från Skanska även ska 

bli delaktiga i produktionsanläggningarna i någon form. Fastigheterna ska under en längre tid, 

minst 10-20 år, vara mer eller mindre låsta till energiproduktionsanläggningarna och således 

också till den energi dessa producerar.  

 

Både värmen och elen är tänkt att levereras via de befintliga infrastrukturerna, alltså 

fjärrvärmenätet respektive elnätet. De anslutna fastigheterna kommer sedan i sin tur vara 

anslutna till samma nät som anläggningen och tanken är att dessa ska konsumera lika mycket, 

eller mindre energi än vad dessa anläggningar producerar och levererar ut i näten.  

 

Vindkraft har under senare tid blivit en allt vanligare energikälla och vare sig tekniken eller 

förutsättningarna i övrigt är särskilt främmande, frågeställningen nu är snarare hur en specifik 

fastighet på lämpligt sätt ska delta som ägare eller åtminstone intressent i en vindkraftspark 

och få en ”öronmärkt” energikvot från anläggningen. 

 

Solenergi med säsongslagring är däremot i dagsläget en relativt okänd uppvärmningskälla 

som i Sverige egentligen bara existerar på experimentstadiet. Tekniken beskrivs mer ingående 

i det nedanstående kapitlet Teknisk beskrivning men kortfattat går det ut på att en stor 

vattenmassa i ett underjordiskt bergrum värms upp av solfångare på marken under sommaren 

tills vattnet i lagret håller cirka 90-100 grader Celsius. Denna värmeenergi lagras sedan tills 

den behövs och används då till att skapa fjärrvärme genom värmeväxling med det befintliga 

fjärrvärmenätet.  

 

Skulle solfångaranläggningen användas som direktverkande energiproduktion och inte 

mellanlagras i säsongslagret innebär detta att befintliga kraftvärmeverk skulle behöva dra ner 

på sin värmeproduktion. I och med det påverkas även elproduktionen vilket leder till ett 

underskott på elmarknaden som gör att el som med största sannolikhet har producerats på ett 

miljömässigt sämre sätt kommer att köpas in från kontinenten. 

 

Skanskas egna kalkyler
4
 har hittills visat att det i dagsläget inte är ekonomiskt lönsamt att 

producera värmeenergi på det här sättet, men trots det kommer företaget inom kort att försöka 

förverkliga projektet då man har förhoppningen att fastighetsägare kommer se ett mervärde i 

en garanterat grön och självförsörjande fastighet, och att det i sig kommer vara ett 

säljargument till kunder och hyresgäster. Även om den ekonomiska prognosen ser mörk ut 

just nu kan läget komma att bli ett helt annat i framtiden då kalkylerna bygger på en relativt 

hög kalkylränta och en relativt låg prisutveckling på alternativ uppvärmning, vilken i 

verkligheten troligtvis kommer öka de närmaste åren. 

 

Vindkraft är en lönsam investering under förutsättning att elcertifikaten som tilldelas för 

förnyelsebar elproduktion säljs. Miljönyttan blir dock betydligt större om elcertifikaten 

behålls då andra elproducenter tvingas att investera i egna förnyelsebara energikällor. 

 

Förhoppningen är dock att kunder ska finna ett så stort mervärde och kundnytta i att äga dessa 

miljövänliga ”mörkgröna” fastigheter med garanterat miljöneutral energiproduktion, att de är 

                                                 
4 (Gräslund 2 2010) 
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beredda att betala den extra investeringskostnaden som dessa energiproduktionsanläggningar 

medför.    

1.2 Syfte och frågeställning 

Målet med rapporten är att undersöka marknadens inställning till fastighetsspecifik 

energiförsörjning. Arbetet syftar även till att utreda hur kopplingen mellan produktion och 

fastighet kan göras, antingen via avtal, bolagsstrukturer eller på annat sätt komma fram till en 

lösning som i praktiken kan likställas med att fastigheten skulle vara självförsörjande på el 

och värme genom att den exempelvis istället hade försetts med en bergvärmepump i källaren 

och solceller på taket. En stor del av arbetet består av att undersöka hur stora fastighetsägare 

och investerare ser på att en enskild fastighet är ”låst” till en energianläggning. 

1.3 Metod 

Arbetet har genomförts i nära samarbete med Skanska som bistått med kunskap, handledning 

och underlag. Bakgrund och fakta har inhämtats delvis från intervjuer med sakkunniga, och 

delvis från myndigheter, intresseorganisationer, Skanska och svensk lagstiftning. 

 

Ett antal representanter för fastighetsföretag på den svenska marknaden med olika stora 

innehav och skilda affärsmodeller intervjuades för att få en inblick i vad fastighetsmarknaden 

i allmänhet har för inställning till eget ägande av energiproduktionsanläggningar och hur ett 

sådant eventuellt ägande skulle kunna vara uppbyggt.  

 

De fastighetsbolag som intervjuades genom möten var: 

 Vasakronan AB, Anna Denell, Miljöchef. 

 Diligentia AB, Anders Kupsu, VD. 

 Akademiska Hus AB, Johan Tjernström, Energistrateg. 

 Jernhusen AB, Klas Johansson, Head of sustainability. 

 AMF Fastigheter AB, Martin Tufvesson, Transaktionschef. 

 AMF Fastigheter AB, Michael Eskils, Miljöansvarig. 

 Humlegården AB, Johan Zachrisson, Fastighetschef. 

 Max Hamburgerrestauranger AB, Tony Jakobsson, Bygg- och fastighetschef. 

 

De fastighetsbolag som intervjuades genom mejl var: 

 Norrporten AB, Per Söderberg, Affärsutveckling miljöteknik. 

 Fastighets AB L.E. Lundberg, Roger Ekström, Vice VD. 

 Home Properties AB, Clas Hjort, VD. 

 

Utöver representanter för fastighetsbranschen har även några sakkunniga intervjuats för att 

utreda vissa faktafrågor. 

 

 De sakkunniga som intervjuades var: 

 Lantmäteriet Stockholm, Olov Kronberg, Lantmätare. 

 Skanska Commercial Development Nordic, Jonas Gräslund, Teknikchef. 

 Skanska Infrastructure Development, Fredrik Björckebaum, Projektledare. 

 Sjisjka Vind AB, Fredrik Björckebaum, VD. 

 Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A, Hans Chr. Kjærgaard, Driftsleder. 

 KTH, Institutionen för Fastigheter och byggande, Peter Ekbäck, Universitetslektor. 

 KTH, Institutionen för Fastigheter och byggande, Jonny Flodin, Jur kand, Adjunkt. 

 KTH, Institutionen för Fastigheter och byggande, Hans Lind, Professor. 
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1.4 Avgränsningar 

Rapporten kommer, förutom en kort teknisk beskrivning, endast behandla de affärsmässiga 

och juridiska förutsättningarna för den här typen av anläggningar. Rapporten ska även 

kartlägga några betydande fastighetsägares och fastighetsinvesterares inställning till dessa 

nyskapande strukturer.  

 

Rapporten kommer fokusera på säsongslagret för solenergi då detta område är mer 

omfattande och inte sedan tidigare lika utvecklat och välkänt som vindkraftverk. Dock är 

många av frågeställningarna och lösningarna även tillämpliga på vindkraft och på dessa 

punkter kommer även vindkraftsparker att behandlas mer ingående. 

 

Utgångspunkten i denna rapport är att all teknik som omskrivs redan är känd och redo att 

användas i kommersiell skala. Vilket intygas av Skanska
5
.  

1.5 Disposition 

Rapportens inledning, kapitel ett, har för avsikt att ge läsaren en förståelse för 

frågeställningarna och formalia. Kapitel två ska ge en kortfattad beskrivning av tekniken och 

affärsidén. Kapitel tre behandlar de juridiska förutsättningarna. Kapitel fyra behandlar de 

ekonomiska förutsättningarna. I kapitel fem diskuterar författarna vad man har kommit fram 

till och slutligen ges i kapitel sex en slutsats. I slutet på kapitel 2-4 följer även ett referat av de 

åsikter som framkommit från företrädare för branschen under intervjuerna kring de frågor 

som behandlas i respektive kapitel. I rapporten redovisas inte vilka företag som sagt vad för 

att svaren bedömts bli ärligare och mer rättvisande under den förutsättningen. 

 

 

                                                 
5 (Gräslund 2012) 
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2. Fördjupad bakgrund 

2.1 Affärsidén 

I dagens samhälle ställs allt större krav på företags miljöarbete
6
 inom i princip alla branscher. 

Även konsumenter förväntar sig att företag tar ett allt större helhetsansvar för miljön. Detta 

har lett till ett stort antal innovationer och en del kreativa produkter som erbjuder kunder av 

alla slag gröna alternativ så som grön el och gröna hyresavtal
7
. Hur denna typ av produkter 

skiljer sig från ”smutsiga” alternativ och huruvida det resulterar i någon reell förbättring av 

miljön kommer inte denna rapport vidare att behandla utan det som är viktigt att belysa är just 

att det finns en efterfrågan på miljösmarta lösningar i alla led. Marknaden har visat att man är 

beredd att betala en premie, om något begränsad, för gröna alternativ och räknar med att 

återhämta den eventuellt ökade kostnaden genom goodwill och bra PR. 

 

Skanska har under senare tid valt att kraftigt profilera sig som ett miljömedvetet företag
8
. Idag 

bedriver företaget ett relativt omfattande miljöarbete, dels under byggfasen men stor vikt 

läggs vid att kunna leverera byggnader som är så miljöneutrala som möjligt under hela sin 

livscykel. Hittills har man bland annat fått ner nyproducerade byggnaders energiförbrukning 

genom bättre isolering, bättre fönsterkonstruktioner, effektivare ventilation som tar till vara på 

värmen i frånluften och så kallad Deep Green Cooling som lagrar kyla från vintern i marken 

som sedan kan användas för att kyla byggnaden under sommaren
9
. 

 

Efter att alla dessa lösningar applicerats återstår en byggnad 

med ett minimalt energibehov. Varje ytterligare besparad 

kWh medför en investering som står i orimlig proportion mot 

energibesparingen. Investeringar som istället kan skapa en 

större miljövinst på annat håll. Skanska har därför ansett att 

den naturliga vidareutvecklingen är att gå ännu ett steg och 

försöka förbättra produktionsledet av den energi fastigheten 

förbrukar. Så istället för en marginell förbättring lokalt i en 

byggnad kan man med samma medel istället säkerställa att 

energiproduktionen sker genom förnyelsebara energikällor 

vilket ur ett större perspektiv reducerar den totala 

miljöpåverkan mer än vad en sänkning av en byggnads 

energibehov hade åstadkommit. Man vill därför nu 

undersöka fastighetsägares inställning till att vid förvärv av 

nyproducerade hus även bli delägare i eller med långa 

energiavtal anslutas till produktionsanläggningarna som ska 

förse huset med energi.  

 

Skanska tänker sig en anläggning för att producera värme och en för el. Värmen är tänkt att 

produceras genom solfångare som under sommarmånaderna laddar ett enormt underjordiskt 

vattenfyllt bergrum med värme som sedan kan förbrukas under resterande del av året. Både 

husen i fråga och anläggningen kommer vara anslutna till befintliga fjärrvärmenät och 

nätägaren kommer få en transitavgift per transporterad enhet. Elen är tänkt att produceras 

genom en vindkraftspark. Båda metoderna beskrivs mer ingående under avsnittet Teknisk 

                                                 
6  (Ekberg 2008) 

7  (Fastighetsägarna u.d.) 

8  (Skanska AB 2012) 

9  (Gräslund 1 2010) 

Bild 3. Deep Green Cooling (Skanska CDN). 
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beskrivning. Båda dessa anläggningar lämpar sig av olika skäl illa för enskilda fastigheter 

men när de används i större skala blir nyttan i förhållande till investeringen betydligt större. 

 

Fördelarna ur fastighetsägarens perspektiv är dels att man kan erbjuda sina hyresgäster 

garanterat gröna lokaler som är självförsörjande på energi samt säkerheten i att veta att 

byggnadens framtida energibehov är säkrat, både vad gäller kapacitet och pris. Man blir i 

princip helt fri från energibolagen och deras prissättning med undantag för nätavgifterna.  

 

Vindkraftverk är en beprövad teknik och en vanlig energikälla vars ekonomiska 

förutsättningar är lätta att beräkna både vad gäller investering, avkastning och underhåll. En 

investering i ett vindkraftverk är redan idag lönsam och kommer troligen bli ännu mer så i 

takt med stigande elpriser.
10

 Denna lönsamhet beror dock till stor del på att 

vindkraftsindustrin i dagsläget åtnjuter subventioner i form av handeln med elcertifikat, se 

avsnittet Energihandel för en mer ingående förklaring.  

 

Vad gäller solfångaranläggningen med tillhörande säsongslager är de ekonomiska 

förutsättningarna mindre kända då anläggningen kommer bli världsunik
11

 i sin typ och storlek. 

De första kalkylerna visar att investeringen och driften utslaget på en 20 årsperiod inte 

kommer löna sig ekonomiskt jämför med alternativet att köpa fjärrvärme från befintliga 

energileverantörer. Dock kommer anläggningen ge en stor miljövinst då energin kan 

produceras utan någon miljöpåverkan bortsett från den under byggfasen. Målsättningen är att 

kunder ska se mervärdet av självförsörjande fastigheter och då också vara beredda att betala 

ett högre pris samtidigt som de då ska kunna motivera en något högre hyra för sina 

hyresgäster som ser ett mervärde i att profilera sitt företag som miljövänligt genom att hyra 

gröna lokaler. På sikt är det dessutom troligt att priset på fjärrvärme kommer stiga mer än vad 

som antagits i kalkylen vilket skulle betyda att investeringen förhållandevis blir mer lönsam. 

 

För att göra konceptet trovärdigt grönt inför kunder och hyresgäster tror Skanska att 

produktionen måste sammanknytas med respektive byggnad. Eftersom detta inte kan ske rent 

fysiskt, bör det istället ske genom en tydlig fastighets- eller associationsrättslig struktur via 

avtal och bolagsordningar. I första ledet torde det inte finnas några problem, 

fastighetsinvesteraren som köper en nyproducerad fastighet direkt från Skanska är 

förhoppningsvis införstådd i konceptet och kan antagligen se fördelarna och tror på idén. 

Problemet uppstår först eventuellt i nästkommande led då fastigheten överlåts för andra, tredje 

eller kanske fjärde gången, då kan det vara svårt att säkerställa att nästkommande ägare inte 

säger upp avtalet och säljer sin andel i energiproduktionen och istället köper den mer 

ekonomiskt förmånliga men mindre miljövänliga fjärrvärmen från ett annat energibolag. Om 

så sker blir ju inte byggnaden längre lika grön som den utger sig för att vara.  

2.2 Teknisk Beskrivning 

Även om denna rapport inte är inriktad på den bakomliggande tekniken kan det vara en stor 

fördel att ha förståelse för den i det kommande resonemanget. Därför följer här nedan en 

kortfattad teknisk beskrivning av en solfångaranläggning med tillhörande säsongslager 

respektive av en vindkraftspark.  

2.2 a) Säsongslager för värmeenergi 

Idén att lagra solvärme från sommaren för användning under vinterhalvåret är inte ny, tvärtom 

är tekniken känd sedan i alla fall tidigt åttiotal då en försöksanläggning uppfördes i Storvreta 

                                                 
10  (Björckebaum 2012) 

11  (Gräslund 2012) 
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utanför Uppsala. Denna anläggning hade som syfte att testa tekniken med säsongslagring av 

solvärme samt att förse det nybyggda bostadsområdet Lyckebo med värme. Lyckebo-

anläggningen var vid tiden för uppförandet 1984 försedd med ett solfångarfält som under 

sommaren värmde upp vatten i ett slutet system, vilket i sin tur genom värmeväxling värmde 

upp ett vattenfyllt bergrum. Värmetillförseln från solfångarfältet uppgick dock aldrig till mer 

än 15 procent av den tillförda värmeenergin, resten kom från en elpanna som var ansluten till 

anläggningen. Elpannan gick under nätterna då elen var billigare och simulerade på så sätt en 

solenergiproduktion på 100 %, detta för att testa säsongslagringstekniken. Idag är dock både 

solfångarna och elpannan ersatta av pelletspannor vilka står för hela värmetillförseln till lagret 

vid Lyckebo
12

.
 
 

 

Den typ av solvärmeanläggningar 

med tillhörande säsongslager som 

Skanska planerar att uppföra 

skiljer sig från tidigare 

anläggningar främst med avseende 

på kapaciteten; man planerar 

bergrum med en volym på cirka en 

miljon kubikmeter
13

, vilket kan 

jämföras med bergrummet i 

Lyckebo som rymmer hundra 

tusen kubikmeter. Värmeförlusten 

är en funktion av förhållandet 

mellan kontaktyta (area) och 

vattenmassa (volym), ju större 

volym desto mindre kontaktyta per 

liter blir det och då även mindre 

effektförluster. En annan stor 

skillnad från tidigare anläggningar 

är också distributionssättet. 

Säsongslagret i Lyckebo var 

endast avsett att förse ett 

bostadsområde med värme genom 

ett mindre, lokalt 

fjärrvärmesystem, vilket kan 

jämföras med de planerade 

säsongslagren som är tänkt att 

anslutas till stora fjärrvärmenät, t.ex. nätet i Storstockholm som sträcker sig från Sigtuna till 

Södertälje
14

. Anläggningen kan då vara placerad långt från de fastigheter som ska vara 

anslutna, så länge de är anslutna till samma fjärrvärmenät. 

 

Systemet för att tillföra värme från solfångarna till bergrummet under sommarhalvåret består i 

princip av tre slutna system med vatten som värmetransportör. I det första systemet cirkulerar 

vatten genom solfångarna på solfångarfältet. Denna krets har en inblandning av glykol för 

köldskydd under vinterhalvåret då ingen solvärme tilförs. Värmeenergin i denna första krets 

överförs sedan med hjälp av värmeväxlare till det andra slutna systemet som består av 

rörledningar vilka transporterar värmen till det tredje systemet, som utgörs av själva 

säsongslagret, och tillför värme till vattnet i detta genom värmeväxling.  

                                                 
12  (Åsberg 2011) 

13  (Gräslund 2 2010) 

14  (Fortum AB 2 2011) 

Bild 4. Storstockholms fjärrvärmenät (Stockholms läns landsting). 
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       Bild 5. Solfångarfält i Danmark (Gran 1). 

När värmen i lagret används under vintern sker detta genom en krets som överför värmen 

genom värmeväxling från bergrumslagret till fjärrvärmenätet. Samma värmemängd som 

tillförts från anläggningen används sedan av de anslutna fastigheterna för 

uppvärmningsbehov. Tanken är alltså att den mängd kilowatttimmar som anläggningen tillför 

till fjärrvärmenätet ska överensstämma med de som ”används” av de anslutna fastigheterna. 

 

   

2.2 b) Vindkraftspark 

Vindkraft är en förnyelsebar energikälla. Elenergin utvinns då genom vindkraftverk som 

omvandlar den kinetiska energin i vinden till elektrisk ström via en rotor som är kopplad till 

en generator. Denna teknik är välkänd och välbeprövad i stora delar av världen. I Sverige 

utgjorde vindkraften år 2011 endast 4,2 % av den totala nettoproduktionen av el. Detta är 

dock en ökning med 74 % från föregående år vilket visar att vindkraften är på uppgång som 

energikälla i Sverige
15

.   

 
Under 2012 planeras ytterligare ett antal vindkraftsparker tas i drift runtom i Sverige. Ett av 

dessa nya projekt är vindkraftsparken i Sjisjka i Gällivare kommun, som är ett samarbete 

                                                 
15  (Energimyndigheten 4 2012) 

Bild 5. Typskiss över värmelager (Skanska CDN). 
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mellan Skanska, O2 Vind och Jämtkraft. När elproduktionen planeras att starta under 

sommaren 2012 kommer anläggningen att vara en av Sveriges största landbaserade 

vindkraftsparker och kommer då att bestå av 30 vindkraftverk med en årsproduktion på 200 

GWh
16

. 

 

 
Bild 7. Vindkraftsparken i Sjisjka (Sjisjka Vind AB). 

2.3 Energihandel 

2.3 a) Elmarknaden 

På elmarknaden finns det idag en 

välfungerande elhandel där 

slutkonsumenten fritt kan välja sin 

elleverantör bland ett hundratal 

bolag. Givetvis är det så att den el 

konsumenten förbrukar inte alltid 

är samma el som leverantören 

producerar men det blir ett 

nollsummespel där varje 

leverantör producerar lika många 

kWh som deras kunder förbrukar. 

Elektriciteten säljs på en elbörs, 

Nord Pool Spot, som är gemensam 

för Sverige, Norge, Finland och 

Danmark. Utöver elpriset betalar 

man även en avgift till nätägaren 

som äger och underhåller de 

fysiska elledningarna på respektive 

marknad
17

. 

 

Eftersom det redan finns en 

fungerande marknad för elhandel torde det inte föreligga några problem att förse fastigheter 

med el från en vindkraftspark oavsett hur ägandeförhållandet kommer se ut. 

2.3 b) Elcertifikat 

Alla elproducenter som producerar förnyelsebar energi enligt vissa ställda kriterier tilldelas ett 

visst antal elcertifikat beroende på mängden förnyelsebar energi, vilket regleras i Lag 

(2011:1200) om elcertifikat. Alla kvotpliktiga elproducenter behöver ett visst antal elcertifikat 

för att få producera icke förnyelsebar elenergi. Elcertifikaten handlas på en fri marknad där de 

                                                 
16  (Sjisjka vind u.d.) (Köhler 2011) 

17  (Svensk Energi 2011) 

Bild 8. Typskiss över elmarknadens aktörer (Svenska kraftnät). 
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producenter som har mycket förnyelsebar energiproduktion säljer sina certifikat till 

producenter som har en mindre andel förnyelsebar energi.
18

 Enligt elcertifikatlagen gäller: 

 

 Den första april varje år annulleras elcertifikat utifrån den kvotpliktsdeklaration som alla 

elproducenter måste lämna. Har företaget då för få elcertifikat drabbas de av en 

straffavgift
19

. 

 

 Enligt 7 § Elcertifikatlagen får en anläggning som tagits i drift efter den 30 april 2003, 

endast tilldelas elcertifikat i högst femton år från det att anläggningen blivit godkänd för 

tilldelning av certifikaten. Enligt 11 § samma lag finns även en bortre gräns för tilldelning 

av elcertifikat som är utgången av år 2035, då hela elcertifikatsystemet upphör. 

 

Tanken bakom elcertifikatsystemet är att göra produktionen av elektricitet från förnyelsebara 

källor mer konkurrenskraftig gentemot icke-förnyelsebar elproduktion som t.ex. kolkraft. Om 

en producent av grön energi säljer vidare certifikaten de blir tilldelade har alltså endast en viss 

miljönytta skapats. Om certifikaten istället behålls tvingas andra energibolag med en större 

andel fossil energiproduktion att bygga ut sin förnyelsebara energiproduktion, vilket leder till 

att produktionen av förnyelsebar elenergi ökar ännu mer. Genom att behålla elcertifikaten kan 

en ännu större miljönytta åstadkommas. 

2.3 c) Fjärrvärmemarknaden 

Av naturliga skäl är fjärrvärmemarknaden inte lika öppen som elmarknaden då 

fjärrvärmenäten är lokaliserade på mindre geografiska marknader utan några nationella 

sammanbindande ledningsnät. En kund i Stockholm kan alltså inte köpa värme från ett 

kraftverk i Jönköping. I princip råder det med ett fåtal undantag monopol på 

fjärrvärmemarknaden i Sverige. Det är vanligt att en aktör både äger nätet och är producent av 

fjärrvärmen. 

2.3 d) Öppen fjärrvärme 

Fortum som äger fjärrvärmenätet i Stockholm har dock börjat öppnat upp för möjligheten att 

börja leverera värme ut i deras nät, s.k. tredjepartstillträde till nätet. Under 2012 inleds ett 

pilotprojekt där 20 anslutna fastigheter ges möjlighet att sälja den överskottsvärme som 

produceras genom olika fastighetsanknutna uppvärmningsanläggningar
20

. Trots att detta rör 

sig om småskaliga producenter så tyder det ändå på att marknaden håller på att förändras och 

går mot att bli mer öppen vilket är en förutsättning för Skanskas satsning. 

 

Fortum har i samtal med Skanska utryckt att de är positiva till att låta Skanska använda sig av 

deras nät för att indirekt förse sina fastigheter med värmeenergi från säsongslagret. Detta är av 

yttersta vikt då hela konceptet bygger på att man kan använda sig av befintlig infrastruktur. 

Kan man inte använda den krävs det ett separat ledningssystem mellan alla anslutna 

fastigheter och säsongslagret vilket betyder att alla byggnader måste vara geografiskt samlade 

samt att investeringskostnaden blir betydligt högre. 

2.4 Internationellt perspektiv 

I Danmark finns redan i dagsläget ett flertal solfångaranläggningar som levererar värme till 

lokala fjärrvärmenät
21

. Alla dessa anläggningar är i princip direktverkande vilket innebär att 

                                                 
18  (Energimyndigheten 2 2012)  

19  (Energimyndigheten 1 2008) 

20  (Fortum AB 1 u.d.) 

21  (Solvarmedata.dk) (Kjærgaard 2012) 
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värmen skickas ut på fjärrvärmenätet samtidigt som den uppstår. Eftersom man slipper den 

stora kostnaden för ett säsongslager samt då antalet soltimmar är högre i Danmark är dessa 

solfångaranläggningar faktiskt lönsamma investeringar. Dessa anläggningar ägs ofta av 

kooperativ som också äger de lokala fjärrvärmenäten. Anledningen till att man i Danmark 

använder sig av direktverkande solvärme är att alternativen för uppvärmningen under 

sommaren ofta är att elda med något fossilt bränsle så som kol eller naturgas och då är vinsten 

med direktverkande solvärme både ekonomiskt och miljömässigt, stor. 

 

Den allmänna inställningen bland allmänheten är positivt och det sker ständigt ny- och 

utbyggnationer av solfångaranläggningar över hela Danmark. Även vindkraften har en stor 

utbredning i Danmark som elkraftskälla. 

 

 
Bild 9: Jægerspris Kraftvarmes solfångaranläggning (Gran 2). 

2.5 Intervjusvar22 

Alla av de tillfrågade fastighetsföretagen bedriver någon form av miljöarbete, vissa i större 

utsträckning än andra, men generellt så uppger alla att miljöfrågor blivit mycket viktigare det 

senaste decenniet både för fastighetsägare och hyresgäster, och alla tror att utvecklingen 

kommer fortsätta i den riktningen även i framtiden. Alla företagen har gröna elavtal vilket 

innebär att de bara köper el som kommer från förnyelsebara energikällor.   

Majoriteten av företagen kunde generellt tänka sig att vara delägare i energiproduktion men 

det beror till stor del på hur upplägget skulle se ut och prisbilden. Ett fåtal av företagen hade 

redan själva utrett förutsättningarna för att bygga egna vindkraftverk, dock hade de valt att 

avvakta med ett beslut tillsvidare. I ett av fallen handlade det om ett företag som är helägt av 

en pensionsstiftelse. Ledningsgruppen för företaget ville investera i vindkraft och 

presenterade ett färdigt förslag för pensionsstiftelsens styrelse men fick där beskedet att det 

låg utanför kärnverksamheten och var således ingenting som man borde satsa på.  

 

De flesta hade redan i dagsläget åtminstone några fastigheter var som delvis förseddes med 

någon form av miljövänlig lokalproducerad energi, främst bergvärme. 

 

Några av de statligt ägda fastighetsföretagen uppger att de enligt ägardirektiv inte ska äga 

egna energiproduktionsanläggningar utan all energiproduktion ska i största möjliga mån ske 

via systerföretaget Vattenfall.   

                                                 
22  (Denell 2012) (Eskils 2012) (Hjort 2012) (Jakobsson 2012) (Johansson 2012) (Kupsu 2012) (Söderberg 

2012) (Tjernström 2012) (Tufvesson 2012) (Zachrisson 2012) (Ekström 2012) 
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3. Juridik, affärs- och ägarformer 
 

Grundtanken är att fastigheterna som ansluts till anläggningarna själva ska stå för ägandet 

gemensamt eller att de genom långa energiavtal förbinder sig att köpa energi från 

anläggningarna. Detta skulle kunna ordnas genom en rad olika affärsformer och avtal som 

redogörs för senare i detta avsnitt. Nackdelen är att fastighetsägarna troligen bara är 

intresserade av den gröna energin i sig och inte är lika angelägna om att lägga extra tid, 

kapital och engagemang på att förvalta en energiproducerande anläggning som ligger utanför 

deras kompetensområden. 

 

Ett alternativ är att ett redan etablerat energibolag blir ägare. För att en sådan lösning ska bli 

möjlig kommer energibolaget med största sannolikhet att kräva starka säkerheter i form av 

långtgående handelsavtal med alla fastigheter då priset på den producerade värmen inte är 

marknadsmässig i förhållande till konventionell fjärrvärme. Elproduktionen från vindkraft är 

dock ekonomiskt lönsam under förutsättning att elcertifikaten säljs.  

 

I detta kapitel presenteras de olika tänkbara verksamhets- och samarbetsformer som 

anläggningarna skulle kunna tänkas bedrivas inom. Först behandlas de fastighetsrättsliga 

samverkansformerna gemensamhetsanläggning och servitut, sedan behandlas de 

associationsrättsliga former som skulle kunna vara aktuella, t.ex. ekonomisk förening och 

aktiebolag. Även vad som händer vid eventuella konkurser av anläggningarna behandlas 

kortfattat för de olika verksamhetsformerna. Till sist presenteras vad de intervjuade 

fastighetsbolagen och investerarna har för inställning till dessa olika typer av ägar- och 

avtalsformer mellan anläggningen och de anslutna fastigheterna. 

3.1 Gemensamhetsanläggning 

En gemensamhetsanläggning (härefter förkortad GA) är en anläggning som inrättas 

gemensamt för flera fastigheter med stöd av anläggningslagen (härefter förkortad AL). Dessa 

gemensamhetsanläggningar inrättas för att tillgodose ett ändamål som är av stadigvarande 

betydelse för två eller flera fastigheter. I själva definitionen av en gemensamhetsanläggning i 

1 § AL ingår att den måste utgöras av en anläggning av något slag. Dessa anläggningar kan 

t.ex. vara vatten- och avloppsanläggningar eller enskilda vägar, vilket är den vanligaste typen 

av GA i Sverige idag. En gemensamhetsanläggning inrättas vid en särskild 

anläggningsförrättning som leds av en förrättningslantmätare som företräder 

lantmäterimyndigheten
23

.  

 

Anläggningslagen ställer i 5 – 11 §§ upp ett antal villkor för inrättande av en GA, utöver det 

som följer av definitionen av en gemensamhetsanläggning i 1 § AL. Det första villkoret är att 

en sådan anläggning inte får inrättas för andra fastigheter än för vilka det är av väsentlig 

betydelse att ha del i anläggningen (väsentlighetsvillkoret 5 § AL). Detta är alltså 

grundläggande behov som behöver tillförsäkras en fastighet för att den ska kunna användas 

för sitt ändamål, vilket t.ex. skulle kunna vara att förse bostadsfastigheter med 

avloppsanläggning. Vidare får en GA endast inrättas om fördelarna som anläggningen medför 

överstiger de nackdelar som uppstår (båtnadsvillkoret 6 § AL). Dessa fördelar och nackdelar 

kan bestå av rent ekonomiska kostnader eller av olägenheter i form av t.ex. försämrad utsikt 

m.m. som inte enkelt kan värderas i ekonomiska termer. En GA får inte heller inrättas om de 

fastighetsägare vars fastigheter är tänkta att ingå i anläggningen mer allmänt motsätter sig det, 

samt har beaktansvärda skäl för det (opinionsvillkoret 7 § AL). När en GA inrättas skall 

hänsyn även tas till var anläggningen förläggs och hur den utformas (8 § AL). Detta innebär 

                                                 
23  (Ekbäck 2007) 



© Gran & Bölin 2012 

 13 

att i situationer där det finns alternativa möjligheter för lokalisering och utförande av 

anläggningen, skall kostnaden för dessa alternativ vägas mot de intrång och olägenheter dessa 

olika alternativ medför. Dessutom får en gemensamhetsanläggning inte heller uppföras i strid 

med detaljplan inom detaljplanelagt område (9 § AL) eller strida mot något annat allmänt 

intresse, t.ex. ett planerat vägbygge (11 § AL). Bland dessa villkor är det i princip endast 

båtnadsvillkoret samt skyddet för allmänna intressen som är tvingande, vilket innebär att 

dessa alltså inte kan avtalas bort även om samtliga sakägare är överens om det.          

3.1 a) Förvaltning och drift 

De deltagande fastigheterna i en GA utgör enligt 14 § AL en samfällighet för utförande och 

drift, och ska därför förvaltas enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter 

(härefter förkortad SFL), vilket kan ske på två olika sätt; dels genom delägarförvaltning och 

dels genom föreningsförvaltning. Vid delägarförvaltning beslutar delägarna gemensamt och 

varje fastighet är ansvarig för sin del i anläggningen. Denna typ av förvaltning är vanligast vid 

mindre typer av anläggningar, t.ex. en uppfartsväg för en handfull fastigheter. För större och 

mer komplicerade gemensamhetsanläggningar som kräver mer avancerad förvaltning är det 

vanligt att förvaltningen löses inom ramen för en samfällighetsförening i form av 

föreningsförvaltning. Samfällighetsföreningen utgör då en juridisk person som är ansvarig för 

anläggningen och den eventuella samfällda mark där anläggningen är förlagd. De enskilda 

fastigheterna är då medlemmar i samfällighetsföreningen och har rösträtt vid 

föreningsstämman.  

 

Oberoende av förvaltningstyp tilldelas varje deltagarfastighet i en GA vid 

anläggningsförrättningen ett andelstal för utförande och ett andelstal för drift, vilka baseras på 

den nyttjandegrad som den enskilda fastigheten förutspås ha. Vid föreningsförvaltning kan 

samfällighetsföreningen skriva in i sina stadgar att andelstalen kan ändras av föreningen vid 

förändrade förhållanden, t.ex. att en ny fastighet ansluts till anläggningen. Vid 

delägarförvaltning är ändringen av andelstalen däremot mer komplicerad eftersom det måste 

ske vid en ny förrättning som kan ta tid och bli kostsam för de deltagande fastigheterna. 

     

Den dagliga driften och förvaltningen av samfällighetsföreningen skulle även kunna skötas, 

både tekniskt och ekonomiskt, av en utomstående part. Detta är antagligen en stor fördel då 

det är troligt att fastighetsägarna i fallet med vindkraftsparken och säsongslagret inte kommer 

att vara särskilt intresserade av att delta i den dagliga driften och förvaltningen av dessa 

relativt komplicerade energianläggningar. 

 

När det gäller vad som händer vid eventuella konkurser, är inte detta ett problem för 

gemensamhetsanläggningar eftersom en samfällighetsförening (eller delägarförvaltad GA) 

inte kan försättas i konkurs. Om ekonomiska medel saknas för t.ex. driften av anläggningen är 

det de deltagande fastigheterna som får skjuta till medel. På grund av detta är en GA en 

mycket beständig samverkansform som i princip endast kan upphöra vid en ny förrättning. En 

anledning till att en gemensamhetsanläggning skulle kunna tänkas upphöra vid en ny 

förrättning är vid ändrade förhållandena, t.ex. om de deltagande fastigheterna blivit anslutna 

till elnätet när det gäller gemensamhetsanläggningar för vindkraft, och vindkraftverket 

därmed inte längre är nödvändigt för deras energitillförsel.   

3.1 b) Tillämpning för vindkraft 

Det finns idag endast ett fåtal gemensamhetsanläggningar som har vindkraft som sitt 

huvudsakliga syfte. Detta beror till stor del på att lantmäteriet endast tillåter 

gemensamhetsanläggningar att bildas för vindkraft om fastigheternas elförsörjning inte kan 

lösas på annat sätt, t.ex. om fastigheterna är belägna på en ö utan förbindelse till det allmänna 
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elnätet. Lantmäteriet utkom även med ett PM 2008 benämnt Markåtkomst för 

vindkraftsutbyggnad
24

 där man i princip avråder från att inrätta gemensamhetsanläggningar 

för större vindkraftsanläggningar anslutna till det allmänna elnätet.  

 

Ett annat hinder för tillämpligheten av GA för vindkraftsparker, som framkommit under 

intervjuer med Peter Ekbäck på Fastighetsvetenskap, KTH samt Olov Kronberg på 

Lantmäteriet i Stockholm, skulle kunna vara tolkningen av första paragrafen i AL, nämligen 

själva definitionen av en GA. Det kan bli problematiskt att påvisa ett tillräckligt starkt 

samband mellan anläggningen och de deltagande fastigheterna eftersom en klar geografisk 

koppling mellan dem antagligen kommer att saknas. Frågan är då om anläggningen kan anses 

tillgodose ändamål av stadigvarande betydelse för fastigheterna då tillgången till elektricitet 

lika gärna skulle kunna lösas på traditionellt vis, d.v.s. att teckna avtal med elleverantörer som 

redan har ledningar dragna fram till fastigheten. Vindkraftsparken blir därför inte till nytta för 

själva fastigheterna, istället är det fastighetsägarna som får ekonomisk vinning genom att delta 

i anläggningen. Ändamålet skulle alltså kunna anses strida mot lagstiftarens syfte med 

anläggningslagen, som torde ha varit att skapa rättsliga instrument för att tillförsäkra 

fastigheters grundläggande behov, och därigenom göra dem varaktigt lämpade för sina 

ändamål
25

.   

 

De aktuella anläggningarna är antagligen på gränsen till att vara för tekniskt komplicerade för 

att på ett tillförlitligt sätt underhållas och förvaltas som gemensamhetsanläggningar. Frågan 

om stora och komplicerade gemensamhetsanläggningar avhandlades även i ett examensarbete 

vid Lunds Universitet
26

, där författaren efter många intervjuer med ett flertal 

förrättningslantmätare och andra med insyn i lantmäteribranschen kom fram till att 

gemensamhetsanläggningar för stora och komplicerade ändamål är att anse som undantag 

snarare än som regel. 

 

Om hänsyn tas till hur tillämpningen av anläggningslagen ser ut i dagsläget är det därför 

tveksamt om det skulle vara genomförbart att inrätta en GA för de ändamål som denna rapport 

behandlar. Inte minst med tanke på att vindkraftsparken antagligen är tänkt att vara i en större 

skala än någon av de tidigare inrättade gemensamhetsanläggningarna, vilket är nödvändigt för 

att kunna försörja många delägarfastigheter. 

 

Det är däremot inte säkert hur anläggningslagen kommer att tillämpas i framtiden, eftersom 

varken själva lagen eller dess förarbeten utrycker något övre gräns för hur stora och 

komplicerade gemensamhetsanläggningar får vara. Dagens uppfattning om hur lagstiftningen 

ska tillämpas bygger alltså på praxis vilket såväl som AL självt kan komma att förändras i ett 

framtida skede.  

3.1 c) Tillämpning för solfångare med säsongslager 

Det finns i dag inga gemensamhetsanläggningar som kan anses innefatta så tekniskt 

komplicerade anläggningar som solfångare med tillhörande säsongslager, varför det är svårt 

att komma fram till något definitivt svar om en GA skulle vara tillämplig i detta fall. Med 

tanke på vad Lantmäteriet anser om gemensamhetsanläggningar för vindkraft, skulle 

paralleller kunna dras till tillämpligheten för GA för solfångare med tillhörande säsongslager. 

Dessa anläggningar kommer antagligen att bli minst lika stora och tekniskt komplicerade som 

stora vindkraftsparker, vilket skulle leda till att möjligheterna att inrätta 

gemensamhetsanläggningar även för detta ändamål nog är tämligen begränsade i dagsläget.  

                                                 
24  (Lantmäteriet 2 2008) 

25  (Ekbäck 2012) (Kronberg 2012) 

26  (Ohlsson 2012) 
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3.2 Servitut 

Ett annat sätt att fastighetsrättsligt säkerställa de deltagande fastigheternas rätt till att nyttja 

energianläggningarna skulle kunna ske med servitut. Detta sker då genom att fastigheterna 

ansluts till säsongslagret och vindkraftparken genom avtalsservitut till förmån för dem enligt 

14 kap. JB. Denna avtalsform är relativt stark och medför att de härskande fastigheterna, 

d.v.s. de till anläggningen anslutna fastigheterna, får ta värmeenergi från den s.k. tjänande 

fastigheten, som i detta fall utgörs av den fastighet där en av de tänkta anläggningarna skulle 

vara placerad
27

.  

 

Servitutsavtal är dock ganska begränsat gällande t.ex. ansvarsfördelning och förvaltning av 

anläggningen. Det är t.ex. inte möjligt att inom ramen för servitutsavtalet avtala om att fördela 

driften mellan härskande och tjänande fastighet, det är den härskande fastigheten som 

ansvarar för driften. Detta skulle dock kunna lösas genom att de deltagande fastigheterna 

bildar en samfällighetsförening för förvaltingen av anläggningen med stöd av 1§ 3p. SFL, 

vilket är möjligt eftersom servitutet tillhör flera fastigheter gemensamt. Inom 

samfällighetsföreningen kan sedan förvaltning och kostnadsfördelning för utförande och drift 

lösas inom ramen för föreningens stadgar. Själva förvaltningen sker då på ett liknande sätt 

som för en gemensamhetsanläggning, med skillnaden att servitutet inte innebär att de 

härskande fastigheterna med automatik har del i anläggningen, de har endast rätt att ta del av 

energin från den. 

 

Eftersom en samfällighetsförening inte kan upphöra genom konkurs och likvidation blir det 

liksom fallet med gemensamhetsanläggningar att det är de deltagande fastigheterna som får 

skjuta till medel vid eventuellt obestånd. 

 

På grund av att servitutsavtal är så pass begränsade gällande vad som går att avtala om, torde 

användningen av servitut för de ändamål som denna rapport behandlar vara tämligen 

begränsat. Det är även mycket tveksamt om vindkraftsparken eller solvärmeanläggningen är 

av stadigvarande betydelse för de härskande fastigheterna enligt 14 kap. 1 § JB, vilket är ett 

krav för att upplåta servitut i den tjänande fastigheten. Därför är antagligen inte heller servitut 

rätt väg att gå för vindkraftsparken och solvärmeanläggningen.   

3.3 Aktiebolag 

Aktiebolag är den vanligaste företagsformen för större och mer komplicerade företag i 

Sverige
28

. Hur aktiebolag bildas, drivs och upphör regleras i aktiebolagslagen (2005:551). 

 

En tänkbar lösning skulle vara att placera tillgångarna i aktiebolag som alla fastigheter blir 

delägare i. Fördelen är att det är lätt att dela upp ägarandelar i aktier och man kan fördela 

kostnader och vinster därefter.  Dessa aktiebolag skulle med fördel vara privata aktiebolag, 

som till skillnad från publika inte får handlas av allmänheten på börsen. Att bedöma av de 

tillfrågade fastighetsägarna verkar det här som den bästa lösningen ur deras perspektiv då det 

upplevs som en smidig form som de är väl bekanta med sedan tidigare. 

3.3 a) Ägande 

Hur aktiebolaget i så fall skulle ägas är inte helt självklart. Ur Skanskas perspektiv skulle det 

troligtvis vara mest fördelaktigt om respektive fastighetsägare även blir aktieägare i samband 

med förvärvet av sin byggnad och genom avtal. En fördel med ett privat aktiebolag är att det 

                                                 
27  (Ekbäck 2007) 

28  (Bolagsverket 1 u.d.) 
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går att kontrollera vem som är delägare genom att ge de övriga ägarna förköpsrätt till en 

delägares andel när denne vill gå ur aktiebolaget.    

 

Skanska skulle också om så önskas kunna behålla inflytandet över anläggningen genom att 

äga ett litet antal röststarka aktier, på så sätt kan man kontrollera anläggningarna trots en liten 

egen kapitalinsats.  

3.3 b) Aktieägaravtal 

Ett aktieägaravtal upprättas ofta i ett aktiebolag när antalet aktieägare är begränsat och 

reglerar hur de olika ägarna samarbetar inom företaget. Avtalet kan t.ex. innefatta hur 

företaget finansieras och vad som händer om någon av ägarna vill sälja sin andel. Det går 

också att reglera hur man ska förhålla sig till att någon utomstående vill köpa in sig i företaget 

och hur det praktiska arbetet inom företaget går till, t.ex. arbetsinsatser och ansvarsområden 

för de olika delägarna
29

.  

 

När det gäller de typer av energiproducerande aktiebolag med relativt få ägare som skulle 

kunna vara aktuella för de ändamål som denna rapport behandlar, är antagligen upprättandet 

av ett aktieägaravtal en god idé. Detta eftersom man då redan från början kan reglera vad de 

enskilda ägarna har för rättigheter och skyldigheter inom företaget.    

3.3 c) Bolagsordning 

Enligt aktiebolagslagen måste en bolagsordning upprättas när aktiebolaget bildas. Denna 

måste innehålla grundläggande uppgifter såsom bolagets firma, styrelsens säte m.m. I 

bolagsordningen finns även möjligheter att fritt reglera mycket kring aktiebolagets styrning 

och verksamhet. Om man utgår från lösningen där fastigheterna blir delägare i 

energiproduktionen kan man i bolagsordningen skriva in hembudsförbehåll och 

förköpsförbehåll som kan ge rätten till valfri annan ägare att köpa tillbaka aktierna i bolaget 

vilket effektivt skulle förhindra att en framtida köpare av en delägarfastighet skulle kunna 

sälja vidare sin energianläggnings andel till en utomstående
30

. 

3.3 d) Konkurser 

Ett aktiebolag kan försättas i konkurs om den ekonomiska situationen blir tillräckligt allvarlig 

så att företaget inte längre kan betala sina skulder. Företagets tillgångar, inklusive eventuella 

energiproduktionsanläggningar, ingår då i konkursboet som förvaltas av konkursförvaltaren, 

och hamnar utanför ägarnas kontroll. Om aktiebolaget som äger och driver t.ex. 

solvärmeanläggningen försätts i konkurs leder detta givetvis till att anläggningen inte kan 

fortsätta drivas på samma sätt som den gjort tidigare. 

3.4 Ekonomisk förening 

En ekonomisk förening är en associationsform som har till uppgift att främja medlemmarnas 

ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet, vilket regleras i lagen (1987:667) om 

ekonomiska föreningar. Även ett s.k. kooperativ är en form av ekonomisk förening. Det som 

är utmärkande för en ekonomisk förening är att den enligt lagen uppfyller ett antal villkor i 

fråga om rätten till medlemskap, rösträtt och överskottsutdelning, vilket föreskrivs i 3, 7 resp. 

10 kap. Rätten till medlemskap innebär att en ekonomisk förening inte kan vägra någon 

inträde som medlem om det inte finns särskilda skäl med hänsyn till t.ex. föreningens 

verksamhet. I detta fall skulle antagligen den ekonomiska föreningen kunna neka inträde 

p.g.a. föreningens specifika verksamhet. Alla medlemmar i föreningen har sedan rösträtt vid 

                                                 
29  (Bolagsverket 1 u.d.) 

30  (Bolagsverket 2 u.d.) 
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t.ex. årsstämmor med en röst var, om inte annat följer av föreningens stadgar. Vidare har alla 

medlemmar rätt till utdelning av överskott om det skulle bli aktuellt. 

 

Den ekonomiska föreningen blir en egen juridisk person efter att den registrerats och kan då 

förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. De enskilda medlemmarna har då inget 

personligt ansvar för föreningens förehavande, förutom genom de eventuella insatser som 

betalats vid inträdet i föreningen
31

. 

 

Liksom ett aktiebolag kan en ekonomisk förening försättas i konkurs och upphöra genom 

likvidation. Detta är så klart under förutsättning att medlemmarna inte skjuter till medel så att 

den ekonomiska föreningen kvarstår. 

 

En ekonomisk förening är inte otänkbar som ägarform för de typer av energianläggningar som 

denna rapport behandlar. Dock är antagligen ett aktiebolag lämpligare när det gäller 

ägarandelar och ägarnas utdelning från företaget, eftersom en ekonomisk förening normalt tar 

hänsyn även till andra faktorer såsom arbetsinsats vid överskottsutdelning. Ägarförhållandet i 

anläggningarna kommer antagligen att vara ojämnt fördelat, med några storägare och ett 

flertal mindre ägare, vilket även det talar för ett aktiebolag då ägarförhållandet enkelt kan 

översättas i aktieinnehav. 

3.5 Övriga företagsformer 

Nedan följer en snabb uppräkning av några de övriga associationsformerna i svensk rätt som 

inte redan omnämnts här ovan, samt en kort motivering varför dessa ej anses vara lämpliga i 

det aktuella fallet. 

 

 Stiftelse
32

 

En stiftelse kan ses som en isolerad egendom som saknar ägare eller medlemmar. 

Stiftelsen ska förvaltas av en styrelse eller en särskilt utsedd förvaltare. Fördelarna med 

en stiftelse är att egendomen garanterat förblir i stiftelsens ägo och att användningen blir 

den som Skanska avsett från början. Då Skanska tänker sig ett upplägg där 

fastighetsägarna direkt eller indirekt ska betala för grundinvesteringen resulterar det i att 

kunderna i princip donerar pengar till stiftelsen, utan att få någon direkt kontroll eller 

ägande över dess tillgångar, och i utbyte förväntar sig att få gratis eller åtminstone väldigt 

billig värmeenergi under ett visst antal år. Ett problem med denna ägarform blir att 

företagen som investerat i anläggningarna inte kan uppvisa någon tillgång i sin 

balansräkning trots en stor investering. 

 

 Handelsbolag
33

 

Handelsbolag är en för primitiv bolagsform för en så här avancerad struktur. Ägandet 

kontrolleras i princip enbart genom avtal mellan bolagsmännen och alla är solidariskt 

ansvariga vilket inte är önskvärt i sammanhanget. 

 

 Ideell förening
34

 

En ideell förening är en egen juridisk person som måste ha en styrelse bestående av 

föreningsmedlemmar. Föreningen får inte verka för att tillgodose medlemmarnas egna 

ekonomiska mål. En lösning där anläggningen ses som miljöfrämjande och utvecklande 

                                                 
31  (Lag om ekonomiska föreningar (SFS 1987:667)) 

32  (Länstyrelsen u.d.) 

33  (Bolagsverket 5 2010) 

34  (Bolagsverket 6 u.d.) 
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av miljöteknik i allmänhet kan vara tänkbar vilket skulle kunna betyda att anläggningen 

kan betraktas som en ideell förening. Ytterligare stöd för detta argument ligger ju i att 

medlemmarna i praktiken betalar mer för sin uppvärmning än vad de hade gjort med 

konventionell fjärrvärme vilket innebär att medlemskap inte har någon direkt ekonomisk 

vinning. Trots det känns det inte som att syftet ifråga lever upp till tanken bakom ideella 

föreningar. 

 

 Kommanditbolag
35

 

För kommanditbolag gäller i princip samma villkor som för handelsbolag med skillnaden 

att det räcker om en av bolagsmännen har obegränsat ansvar för bolagets skulder, en s.k. 

komplementär. Detta är därför inte heller en lämplig företagsform för denna typ av 

ändamål. 

 

 Europakooperativ
36

 

En relativt ny associationsform som i stort överensstämmer med ekonomiska föreningar 

dock med bättre möjlighet för gränsöverskridande verksamhet inom EU, vilket inte är 

aktuellt. 

 

 Europeisk ekonomisk intressegruppering
37

 

Associationsformen är mest att likna vid en ”intressegrupp”, verksamheten är endast 

tänkt att vara av understödjande karaktär till medlemmarnas ordinarie verksamheter. Alla 

medlemmar är solidariskt ansvariga för samtliga skulder, vilket direkt bör göra att denna 

associationsform är utesluten för ändamålen som denna rapport behandlar. 

3.6 Intervjusvar 

Efter intervjuer med sakkunniga stod det klart att möjligheterna för att binda enskilda 

fastigheter till energianläggningarna i princip var uteslutet med dagens fastighetsrättsliga 

lagstiftning. Detta styrktes både av Lantmäteriet och av sakkunnig på Institutionen för 

fastigheter och byggande vid KTH.  

 

De flesta av fastighetsbolagen och investerarna var skeptiska till ett fastighetsankutet ägande 

eftersom man ansåg att detta inte var tillräckligt flexibelt vid t.ex. fastighetstransaktioner. Vid 

en låsning till enskilda fastigheter uppkom också farhågor om att det kunde påverka 

fastighetens marknadsvärde negativt, då en del potentiella köpare skulle kunna se det som en 

belastning för fastigheten. Istället skulle dessa bolag känna sig tryggare med en lösning där 

bolaget äger en del i energianläggningen, och sedan kan använda den mängd energi som de 

har rätt att ta ut var de vill i sitt bestånd och neutralisera sitt koldioxidutsläpp centralt.  

 

En av de intervjuade företagsrepresentanterna hade ett exempel angående faran med att binda 

sig till en lösning under längre tid. I början av nittiotalet hade företaget installerat en dyr 

telefonväxel från Televerket i en fastighet, men efter avregleringen på telefonmarknaden dök 

det upp andra alternativ som hyresgästerna hellre ville ansluta sig till, vilket medförde att 

investeringen som gjorts bara något år tidigare blev mer eller mindre värdelös. På samma sätt 

är det tänkbart att det under den långa investeringshorisonten kan komma nya energilösningar 

som är miljösmarta och har ett lägre pris eller på annat sätt är förmånligare. 

 

                                                 
35  (Bolagsverket, 7 2012) 

36  (Bolagsverket 3 u.d.) 

37  (Bolagsverket 4 2012) 
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En annan företagsrepresentant påpekade att fjärrvärmen har blivit grönare allt eftersom och 

om den utvecklingen fortsätter att hålla i sig blir miljönyttan med den tänkta 

solvärmeanläggningen allt mindre. Detta är ytterligare en nackdel med att långsiktigt binda 

sig till en uppvärmningskälla. 

   

Ett fastighetsbolag skulle dock kunna tänka sig ett fastighetsanknutet ägande, eftersom man 

menar att det på detta sätt skulle förenkla möjligheterna att erbjuda kunderna fullständigt 

gröna lösningar. De menar också att en lösning där fastigheten är delägare i anläggningen 

kanske kan öka möjligheterna alla fall i ett framtida skede att få en högre miljöklassning för 

huset enligt certifieringssystemen. Det skulle då vara lättare att påvisa ett samband mellan den 

enskilda fastigheten som ska klassificeras, och den gröna energianläggningen. Dock 

poängterar företagets representant att det är viktigt att energianläggningen inte blir en 

belastning för fastigheten vid försäljningar m.m. 

 

Under intervjuerna har det framkommit att lösningarna som föredras är ett delägande i ett 

aktiebolag alternativt att köpa energi genom långa avtal. 

3.7 Avslutning juridik  

Möjligheterna att bedriva vindkraft- och solvärmeanläggningarna inom ramen för de 

fastighetsrättsliga samverkansformer som idag finns tillgängliga är relativt begränsade. Detta 

beror framför allt på att lagstiftningen främst är anpassad för samverkan mellan ett mindre 

antal fastigheter i ett begränsat geografiskt område, för att förse dessa fastigheter med t.ex. 

vägar och vatten- och avloppsanläggningar när detta inte kan ordnas på annat sätt. Att inrätta 

en gemensamhetsanläggning för dessa ändamål är alltså i dagsläget i princip uteslutet, vilket 

inte minst framkommit under intervjuer med sakkunniga och Lantmäteriet. Eftersom de 

fastighetsrättsliga lösningarna verkar vara uteslutna i detta fall, är det alltså inte möjligt att 

”låsa” en fastighet till anläggningarna annat än genom rent avtalsrättsliga lösningar mellan 

fastighetsägaren och anläggningen. Dock är ju tanken att fastighetsägarna ska vara delägare i 

anläggningarna, vilket skulle förenkla avtalsförhållandet mellan dem och anläggningen, då 

fastighetsägarna så att säga både är kunder och producenter på samma gång.      

 

De ägarformer som kvarstår är de associationsrättsliga, där företagsformen aktiebolag 

antagligen är den mest lämpade att bedriva anläggningarna inom. Detta beror främst på att det 

finns utförlig lagstiftning gällande aktiebolag, med möjlighet att upprätta bolagsordning och 

aktieägaravtal som detaljstyr ansvars- och kostnadsfördelning inom bolaget. Det finns även 

möjligheter att hindra en utomstående part att bli delägare om inte de övriga ägarna är överens 

om det. Att bedriva det som ett aktiebolag verkar också vara något som de potentiella 

delägarna, d.v.s. fastighetsföretagen, tycker verkar rimligt, då man har stor erfarenhet av att 

bedriva verksamheter inom denna företagsform. 

 

När det gäller frågan om hur fastighetsföretagen ställer sig till ett fastighetsankytet ägande där 

en enskild fastighet har en andel i anläggningen, verkar det som att de allra flesta hellre vill 

äga en andel på företagsnivå. Detta då det finns farhågor för att ett fastighetsanknytet ägande 

skulle försvåra fastighetstransaktioner och kanske vara till belastning för eventuella framtida 

köpare.            
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4. Ekonomi 
 

Vad gäller de ekonomiska förutsättningarna för dessa energilösningar kan man konstatera att 

det krävs stora kapitalinsatser från fastighetsägarna för att bli delägare i solfångaranläggning 

med tillhörande säsongslager respektive vindkraftspark. Efter den initiala investeringen blir 

energipriset väldigt lågt och förutsebart på lång sikt. En variant för att slippa kapitalinsatsen 

skulle kunna vara att fastighetsägare istället via långsiktiga avtal förbinder sig att köpa energi 

i form av el och värme från anläggningarna i fråga. Detta skulle ge en säkerhet i form av ett 

garanterat kassaflöde för anläggningen vilket skulle kunna få en extern investerare att vilja 

äga och driva anläggningarna. 

 

En vindkraftspark över en viss kapacitet är i dagsläget ekonomiskt lönsam
38

. Lönsamheten 

beror dock till stor del på det statliga stödet i form av elcertifikatsystemet som gynnar 

produktionen av förnyelsebar elkraft. Handeln med elcertifikat förklaras närmare i det 

ovanstående avsnittet Energihandel. Historiskt har även staten delat ut ansenliga summor som 

etableringsstöd för större nybyggnationer av vindkraft vilket såklart ytterligare förbättrar 

lönsamhetskalkylen för en vindkraftssatsning. För att maximera miljönyttan med förnyelsebar 

el är det dock allra bäst om man som producent behåller elcertifikaten och inte säljer dem 

vidare på marknaden eftersom man då indirekt tvingar andra aktörer att lägga om sin 

produktion mot förnyelsebara energikällor för att få en större tilldelning av elcertifikat. 

Problematiken är att man då mister en stor inkomstbringare när elcertifikaten inte säljs vidare. 

Ett ytterligare problem är att det blir svårare att få extern finansiering från banker eller 

låneinstitut om man minskar lönsamheten
39

. 

 

För solfångare med tillhörande säsongslager finns det inte några tidigare jämförelseobjekt i 

den storlek som nu planeras vilket gör kalkylerna mer osäkra
40

. Enligt Skanskas egna 

uppskattningar
41

 blir anläggningen, om man helt bortser från kapitalkostnader, väldigt billig i 

drift under en 20 årsperiod. De enda direkta kostnaderna ligger i el till pumparna, eventuella 

reservdelar, löpande underhåll, transitavgift till nätägarna samt eventuell personal för 

övervakning och drift. Men den stora kostnaden är såklart kapitalkostnaden för 

grundinvesteringen. Räknar man med den blir den totala kostnaden per kWh högre än för 

konventionell fjärrvärme
42

. Tack vare två faktorer hoppas Skanska ändå att kunderna ska 

överväga deras energilösning framför andra alternativ på marknaden: 

 

1. Nybyggda fastigheter har generellt sett ett lågt uppvärmningsbehov, vilket medför att 

uppvärmningskostnaden per kvadratmeter för dessa fastigheter, trots nära dubbel 

kostnad per energienhet, nominellt sett ändå blir låg. 

 

2. Skanska tror att fastighetsägarna kommer se ett mervärde i att kunna garantera sina 

hyresgäster att deras fastighet är självförsörjande och drivs av förnyelsebar energi och 

att PR- och goodwillvärdet ska kompensera för den ökade kostnaden.  

                                                 
38  (Björckebaum 2012) 

39  (Energimyndighet 3 2009) 

40  (Gräslund 2012) 

41  (Gräslund 2 2010) 

42  (Bilaga 2. Kassaflödesanalys) 
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4.1 Bygg- och markkostnad 

Byggkostnaderna för både säsongslager och vindkraft som ligger till grund för 

kassaflödesanalysen
43

, är baserade på Skanskas egna beräkningar
44

.  

 

Av den beräknade byggkostnaden för solfångaranläggningen på ca 1,4 miljarder kronor avser 

större delen av kostnaden säsongslagret, det enorma underjordiska bergrummet. När det väl är 

byggt så är dock förslitningarna obefintliga och bergrummet kommer kunna användas i 

princip för all framtid. Komponenter i rörsystem, pumpar och själva solfångarna har dock en 

kortare avskrivningstid om 20 år.  

 

Räknar man med att bygga en liknande vindkraftsanläggning som den i Sjisjka ligger 

produktionskostnaden på ca 1,1 miljarder kronor. Även här beräknas avskrivningstiden vara 

20 år
45

. 

 

Markkostnaden beror helt på var anläggningarna i slutändan kommer att lokaliseras. Det 

kommer genomföras en separat lokaliseringsanalys för säsongslagret som ska komma fram till 

lämpliga platser för etableringen i Storstockholm. Målsättningen är att anläggningen ska 

kunna placeras på sekunda mark i utkanten av fjärrvärmenätet eller i bullerstörda lägen där 

markpriserna är så pass låga att man i princip helt kan bortse från dessa i den ekonomiska 

kalkylen. 

 

Vad gäller vindkraftsparken är det rimligt att anta att en etablering sker till havs eller i 

fjällvärlden efter förebilden Sjisjka
46

. Eftersom Elnätet omfattar hela Sverige är inte den 

geografiska placeringen lika avgörande som för ett värmeverk vilket leder till en större frihet 

att lokalisera turbinerna där marken är förmånligt prissatt. Även ett anläggningsarrende kan 

bli aktuellt vilket helt eliminerar investeringskostnaden i mark och istället resulterar i ett 

mindre belopp årligen. 

 

Markpriserna är en faktor som tas upp i känslighetsanalysen för att utforska hur stor inverkan 

markpriset verkligen har på det slutgiltiga resultatet i båda fallen.  

4.2 Kassaflödesanalys generellt 

För att ge en bättre bild av anläggningarnas ekonomiska behållning har två 

kassaflödesanalyser upprättats, en för solfångare med säsongslager och en för 

vindkraftsparken. Båda analyserna löper på 20 år då detta beräknas vara den ekonomiska 

livslängden på vindkraftverk samt på solfångare, förslitningen av bergrummet är dock 

minimal och avskrivningstiden på det är mycket längre. Båda analyserna finns i Bilaga 2.  

 

Båda analyserna är beräknade med den reala kalkylräntan 7 %
47

 eftersom det är Skanskas 

praxis vid LCC-beräkningar. Inflationen har antagits följa Riksbankens målsättning om 2 % 

per år
48

, vilket ger en nominell kalkylränta på 9 %. Alla löpande kostnader antas öka med 

inflationen, alltså med 2 % årligen. 

 

                                                 
43  (Bilaga 2. Kassaflödesanalys) 

44  (Gräslund 2 2010) (Sjisjka vind u.d.) 

45  (Sjisjka vind u.d.) (Björckebaum 2012) 

46  (Sjisjka vind u.d.) 

47  (Gräslund 2012) 

48  (Riksbanken 1993) 
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Enligt professor Hans Lind vid KTH är 7 % real kalkylränta högt med tanke på hur 

marknaden ser ut idag. En rimligare ränta enligt Lind skulle vara 2 % kapitalkostnad samt 2 % 

risktillägg, alltså 4 % realt och 6 % nominellt. I känslighetsanalysen undersöks därför hur stor 

inverkan kalkylräntan har på slutresultatet.  

 

Alla siffror som antagits i kassaflödesanalysen finns redovisade under Källor till 

kassaflödesanalysen. 

4.3 Kassaflödesanalys för solfångare och säsongslager 

Byggkostnaden för bergrummet är förlagd till år ett medan kostnaden för solfångare och 

kringutrustning är upptagen i år två för att bättre spegla kostnadsfördelningen under 

byggprocessen. Byggkostnaderna är baserade på uppskattningar från Skanska. Markkostnaden 

är medtagen som en egen kostnadspost då skillnaden i markpris är en faktor som jämförs i 

efterföljande känslighetsanalys, eftersom priset på mark skiftar stort inom vissa områden kan 

det eventuellt ha betydelse för slutresultatet.  

 

Kostnader som är förknippade med driften är el för att driva pumparna som driver vattnet 

genom värmeväxlarna, kostnader för löpande underhåll vilka beräknas till 1 % av den totala 

investeringskostnaden årligen, bevakning och tillsyn samt transitavgifter som kommer betalas 

till nätägaren. På intäktssidan har en alternativ inkomst motsvarande priset för vanlig 

fjärrvärme antagits, denna inkomst antas öka med 3,7 % årligen vilket är samma ökning som 

skett under de senaste 10 åren. Resultatet redovisas som den prisskillnad som uppstår ur en 

investerares perspektiv. Resultatet finns även beräknat per producerad kWh för att fungera 

som en jämförelsesiffra. 

4.4 Kassaflödesanalys för vindkraftspark 

För vindkraftsparken är hela bygg- och markkostnaden förlagd till år ett då byggtiden för 

vindkraftsparken antas vara kortare än för solvärmeanläggningen. Byggkostnader, 

elproduktionskapacitet och transitavgifter baseras på svar från Fredrik Björckebaum vid 

Skanska Infrastructure Development och de siffror som gäller för vindkraftsparken som 

Skanska för tillfället bygger i Sjisjka, Lappland.  

 

För vindkraftsparksbygget i Sjisjka erhöll man 69 miljoner i statligt bidrag
49

 vilket man 

eventuellt skulle kunna få även för en ny anläggning av samma slag varför detta finns med 

som en ytterligare intäkt.  

 

Elcertifikatpriset i kalkylen är baserat på snittpriset för perioden 2011-04-25 till 2012-04-25 

vilket då var 203,99kr/MWh
50

. Det råder dock skilda meningar om elcertifikatens framtid, om 

priserna är på väg upp eller ner. I kalkylen har det dock antagits att priserna kommer öka med 

2 % årligen, alltså i takt med inflationen. Av känslighetsanalysen framgår vad 

prisutvecklingen på certifikat får för påverkan på slutresultatet. 

 

Enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat upphör tilldelningen av elcertifikat senast 15 år efter 

färdigställande av ett kraftverk. Därför upphör även inkomsten från elcertifikathandeln i 

kassaflödesanalysen efter 15 år vilket försämrar resultatet för de sista fem åren i kalkylen. 

 

                                                 
49  (Energimyndigheten 6 2009) 

50  (Svenska Kraftnät u.d.) 
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Elpriset i kalkylen är framräknat som snittet av Nordpools spotpris under åren 2008-2010, 

vilket då var 475,63kr/MWh
51

. Även elpriserna antas öka med 2 % årligen. 

4.5 Känslighetsanalys generellt 

Känslighetsanalysen ska besvara frågan vad som händer med slutresultatet om en faktor, 

allting annat lika, förändras. Exempelvis hur påverkas priset per kWh om man ökar eller 

minskar kalkylräntan en eller flera procentenheter. Känslighetsanalysen är ett viktigt 

instrument för att påvisa hur förändringar i omvärlden eller felberäknade värden kan komma 

att förändra resultatet och således lönsamheten. 

 

Resultatet mäts i hur förlusten respektive vinsten per kWh förändras eftersom det är en 

lättöverskådad jämförelsesiffra. Siffran är uträknad som den totala produktionskostnaden per 

kWh minus vad alternativ energi kostar per kWh på respektive energimarknad. 

 

Alla nedanstående grafer är illustrationer av de siffror som finns redovisade i Bilaga 2. 

4.6 Känslighetsanalys för solfångare och säsongslager  

Kalkylräntan har så som grafen påvisar en stor inverkan på resultatet. I och med den relativt 

sett höga kalkylräntan så har poster som ligger i början av kalkylperioden så som mark- och 

byggkostnad proportionellt större inverkan på det totala resultat än kostnader och inkomster 

som ligger längre bort i tiden.  

 
 

 

 

  

                                                 
51  (Nord Pool Spot 2011) 
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Prisutveckling på alternativ uppvärmning har givetvis också stor inverkan på resultatet. Ju 

dyrare alternativ uppvärmning blir desto lönsammare blir investeringen i egen 

värmeproduktion som levererar värme till en fast kostnad per kWh under en överskådlig 

framtid. Under 2000-talet har prisuppgången på fjärrvärme varit 3,7 % vilket är högre än 

konsumentprisindex.  

 
 

 

 

Byggkostnad har som grafen nedan påvisar stor inverkan på resultatet. Ju dyrare uppförandet 

blir desto högre blir även priset per kWh. Kan byggkostnaden minskas så kan lönsamheten 

förbättras avsevärt. 
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Markkostnaden har så som grafen nedan påvisar en relativt blygsam inverkan på resultatet.  

 
 

 

 

Energiproduktion till samma investeringkostnad. Grafen visar hur vinsten per kWh 

förändras om mängden producerad värmeenergi ökar, utan att man ökar investeringen och 

bygger en större anlägning. Närmast till hands ligger alltså en effektivisering eller annan 

förbättring av de tekniska förutsättningarna så att en större mängd energi kan produceras till 

samma investeringskostnad. 
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Transitavgift är den ersättning som utgår till nätägaren för nyttjandet av deras befintliga 

infrastruktur. Skanska räknar med att den kommer hamna på cirka 100 kr/MWh. Grafen visar 

hur resultatet påverkas om den kostnaden blir högre respektive lägre än beräknat. Eftersom 

detta är en kostnad som följer kalkylen genom hela perioden från första till sista dagen så har 

avgiften relativt stort genomslag på resultatet.

 
 

4.7 Känslighetsanalys för vindkraftspark 

Kalkylräntan har så som grafen påvisar en stor inverkan på resultatet. I och med den relativt 

sett höga kalkylräntan så har poster som ligger i början av kalkylperioden så som mark- och 

byggkostnad proportionellt större inverkan på det totala resultat än kostnader och inkomster 

som ligger längre bort i tiden.  
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Prisutveckling el. Skulle prisutvecklingen på el bli tre procentenheter högre än vad som 

antagits skulle vinsten per kWh mer än fördubblas, samtidigt som en tillbakagång av 

prisutvecklingen med tre procentenheter från den antagna nivån på 2 % till -1 %, skulle leda 

till att investeringen fortfarande är lönsam, även om blygsamt. 

 
 
 

 

Pris på elcertifikat har ett stort genomslag på reultatet eftersom det är en intäkt som finns 

varje år i kalkylen. Känslighetsanalysen påvisar att en prisökning på 100 % på elcertifikaten 

leder till att vinsten ökar med 112 %. Väljer man däremot att behålla elcertifikaten för att 

maximera miljönyttan försvinner hela den ekonomiska vinsten jämfört med att köpa el på 

marknaden, resultatet blir till och med en liten förlust per kWh vilket betyder att lönsamheten 

är beroende av handel med elcertifikat. 
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Byggkostnad har som grafen nedan påvisar stor inverkan på resultatet. Ju dyrare uppförandet 

blir desto högre blir även priset per kWh. Kan byggkostnaden minskas så kan lönsamheten 

förbättras nämnvärt.  

  
 

 

 

Markkostnaden har så som grafen nedan påvisar en relativt blygsam inverkan på resultatet.  
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Energiproduktion till samma investeringkostnad. Grafen visar hur vinsten per kWh 

förändras om mängden producerad elenergi ökar, utan att man ökar investeringen och bygger 

en större anlägning. Närmast till hands ligger alltså en effektivisering eller annan förbättring 

av de tekniska förutsättningarna så att en större mängd energi kan produceras till samma 

investeringskostnad. 

  
 

 

 

Statligt bidrag har tidigare delats ut till nyetablering av större vindkraftsanläggningar. Sjisjka 

vind erhöll t.ex. nära 70 miljoner kronor vilket i förhållande till en totalinvestering på ca 1,1 

miljarder är en betydande subvention. Grafen nedan visar hur priset per kWh påverkas av 

förekomsten samt storleken på ett eventuellt bidrag.
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4.8 Intervjusvar52 

I princip ansåg alla de tillfrågade fastighetsägarna att en investering i energiproduktion i 

grund och botten ska vara lönsam även om miljövinsterna är stora. Några uttryckte den 

åsikten rakt ut medan andra var mer försiktiga med att använda just de orden även om det 

framgick att deras åsikt var densamma. Det som avskräckte företagen var alltså inte att i sak 

äga sin egen energiproduktion och de tekniska och juridiska problem det skulle kunna 

medföra utan just att göra en ekonomiskt olönsam investering i förhållande till alternativen på 

marknaden.  

 

Flertalet av företagen hade redan i dagsläget undersökt möjligheterna för olika 

energiinvesteringar, främst i vindkraft. Ingen av dem hade dock ännu tagit steget fullt ut och 

gjort en investering av olika skäl. Många hade emellertid redan olika alternativ för 

uppvärmning av ett begränsat antal fastigheter, främst då geotermisk värme.  

 

En idé som Skanska har uttryckt är att delägarna för att maximera miljönyttan ska behålla de 

elcertifikat som tilldelas via vindkraftverken. Detta var något som de flesta företagen var 

skeptiska mot. De ansåg att man bidrar tillräckligt mycket till att förbättra miljön genom att 

bygga ett vindkraftverk och använda energin därifrån. Att ta ett större ansvar på systemnivå 

var inte något som man tyckte var intressant, med något undantag. 

 

En av intervjufrågorna var om företagen ansåg att det var någon skillnad på att äga ett 

vindkraftverk kontra en solfångaranläggning med tanke på att vindkraft är en beprövad 

energikälla i Sverige och att många redan är välbekanta med den samtidigt som solkraft är 

något som kan anses som nytt och lite främmande. Resultatet var att man i sak inte tyckte att 

det förelåg någon betydande skillnad så länge någon välrenommerad aktör, exempelvis 

Skanska, stod bakom solfångaranläggningen och på något sätt garanterade dess funktionalitet 

och kapacitet. Däremot reagerade företagen såklart på skillnaden i lönsamhet i respektive 

projekt. Då vindkraft redan idag är ekonomiskt lönsamt under förutsättningen att 

elcertifikaten säljs så var den delen av projektet mer intressant och något som flera redan hade 

diskuterat internt i respektive organisation.  

 

Ett företag omnämnde en väldigt lokal energilösning som man nyligen låtit bygga på taket till 

en av sina kontorsfastigheter i centrala Stockholm. Den bestod av solceller samt ett litet 

vindkraftverk. Återbetalningstiden bedömdes vara mellan 50-100 år. I det fallet var det en 

hyresgäst som indirekt stod för hela kostnaden för att hyresgästen såg ett stort mervärde i att 

ha en stark miljöprofil och kunde använda anläggningen i PR-syfte. 

 

Det framkom även andra exempel från andra företag där några stora hyresgäster med tydliga 

miljöprofiler efterfrågade särskilda miljölösningar för sina lokaler även fast detta då höjde 

hyreskostnaderna över marknadshyran.  

 

Ett undantag från lönsamhetskravet från fastighetsägarnas perspektiv skulle kunna vara i 

samband med att man vill skapa en eller ett fåtal profilfastigheter där man på bred front skulle 

arbeta med många olika miljöfrågor där egen förnyelsebar energiproduktion skulle kunna vara 

en del. För ett sådant begränsat projekt tror man att man skulle kunna hitta en målgrupp av 

hyresgäster som skulle vara beredda att betala den ökade driftskostnaden i utbyte mot det PR-

värde en sådan fastighet skulle medföra. 

 

                                                 
52  (Denell 2012) (Eskils 2012) (Hjort 2012) (Jakobsson 2012) (Johansson 2012) (Kupsu 2012) (Söderberg 

2012) (Tjernström 2012) (Tufvesson 2012) (Zachrisson 2012) (Ekström 2012) 
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Samtidigt som fokus just nu ligger på lönsamhet ser många den påträngande risken med 

ökande energipriser inom en snar framtid, både på värme- och el-sidan. Många ogillar också 

den monopolsituation som i stor utsträckning råder på fjärrvärmemarknaden samt känner ett 

missnöje med de stora aktörerna på marknaden. En lösning som flera av företagen kunde 

överväga var en investering i energiproduktion som en form av ”hedgning” mot framtida 

energiprisökningar. Samtidigt konstaterades ganska snabbt att en sådan investering lika gärna 

skulle kunna göras vid ett framtida tillfälle då energipriset stigit till en nivå som skulle 

innebära att det blev lönsamt med egenproducerad värmeenergi. 

 

Ett annat upplägg som inte skulle kräva samma ekonomiska åtagande från fastighetsägarna är 

att teckna långa energiavtal eller energiterminer. Detta upplägg mottogs väl av de flesta 

företagen då man slipper den stora kapitalinsats och risk som ett ägande av 

produktionsanläggningarna skulle medföra men ändå får ett förutsägbart energipris samt 

garanterat grön energi.  

 

Alla tillfrågade fastighetsägare använder i dagsläget uteslutande så kallad miljösmart el. 

Alltså el som köps från energibolag men som producerats via förnyelsebara energikällor som 

exempelvis vindkraft eller vattenkraft. Denna typ av elavtal kostar något mer än ”vanlig” el. 

Många köpte även då det var möjligt miljösmart fjärrvärme som kommer från biobränslen 

eller spillvärme, även detta till ett pristillägg. Inom ”rimliga ramar” är företagen generellt 

beredda att betala en premie för miljösmart energi 

 

Alla företagen är överens om att miljön har blivit ett allt viktigare säljargument de senaste 5-

10 åren och att kunderna är betydligt mer insatta i miljöfrågor och efterfrågar olika 

miljöcertifieringar i betydligt större omfattning än tidigare. Detta är också en trend som man 

är övertygad om kommer fortsätta. Större hyresgäster ställer oftast högre krav än små 

hyresgäster, ytterligare högre krav har myndigheter och vissa utländska hyresgäster. Det 

verkar svårt att få mer betalt för miljöarbetet utan det har snarare blivit något som måste 

finnas för att större hyresgäster och framförallt myndigheter överhuvudtaget ska vara 

intresserade av att hyra kontor i en fastighet. Som en av de intervjuade personerna uttrycket 

det hela; ”ska man köpa en ny bil så har man ju vissa kriterier som man prioriterar olika högt, 

har man då ställt kravet på att bilen ska vara bränslesnål och miljövänlig så kollar man ju inte 

ens på en Volvo 740 från 92”. På samma sätt tittar inte en hyresgäst på fastigheter som inte 

uppfyller dennes kravspecifikation, även om många andra attribut på just den specifika 

fastigheten passar in.   
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5. Diskussion och Analys 

5.1 Allmänt om miljötänket i fastighetsbranschen 

Miljömedvetenhet har idag blivit en allt viktigare faktor för alla större seriösa aktörer på 

fastighetsmarknaden. Samtliga företag som intervjuades för denna rapport kan uppvisa en 

tydlig miljöstrategi och visa på hur de arbetar med miljöfrågor. I vissa fall har det dock känts 

lite som ett spel för gallerierna där det är viktigare hur man marknadsför sitt gröna arbete 

snarare än vad det innebär. Exempelvis när det gäller gröna hyresavtal är de i allmänhet 

väldigt icke-specifika avtal som närmast kan liknas vid någon typ av överenskommelse där 

båda parter ska göra sitt bästa för att minska miljöpåverkan. I avtalen finns sällan några 

incitament eller kvantifierade krav som ska uppnås så det hela blir ganska tandlöst i slutändan 

och kanske främst något som kan användas i reklamsammanhang.  

 

Det är föga troligt att någon av de som har intervjuats rakt ut skulle våga säga att miljöfrågor 

saknar betydelse i just deras företag, eftersom det skulle innebära alldeles för dålig PR även i 

detta sammanhang. Därför kan det vara vettigt att granska intervjusvaren med detta i åtanke. 

Det är givetvis så att man vill framhäva sitt miljöarbete och sina framtida miljömål. Det sitter 

långt in att direkt erkänna att ekonomiskt överskott går före miljövinster. 

 

Än så länge verkar det som att det i slutändan är kassaflödet som i stor utsträckning styr vad 

som sker och vilka investeringar man gör. Kan man göra en investering som går att räkna hem 

ekonomiskt så är det betydligt mer attraktivt än en investering som kanske har större 

miljövinst, men utan samma ekonomiska fördelar. Detta styrks av ett tidigare 

examensarbetevid KTH, där författaren intervjuade ett antal fastighetsföretag för att 

undersöka investeringsviljan för energieffektiviseringar. Arbetet kom fram till att företagen i 

princip endast investerade i lönsamma projekt som dessutom var enkla att genomföra
53

.  

 

Inställningen varierar dock något mellan olika aktörer, några av de allra största anser sig ha ett 

kollektiv ansvar att leda utvecklingen inom miljöområdet och våga delta i pilotprojekt för att 

lansera tekniken på marknaden och få upp branschens ögon för nya möjligheter. Samtidigt 

verkar även några av fastighetsbolagen som är starkt knutna till pensionssparande känna ett 

stort ansvar för pensionsspararnas pengar och är således mindre riskbenägna av den 

anledningen och föredrar således ekonomiskt lönsamma och tekniskt beprövade alternativ. Ett 

av de statligt ägda bolagen hade dessutom ett direkt ägardirektiv att de inte fick verka i 

energiproduktionssektorn då detta låg för långt från kärnverksamheten och detta istället skulle 

överlåtas på systerföretaget Vattenfall. 

 

När det kommer till frågan om hyresgäster i allmänhet är beredda att betala ett högre pris för 

miljövänligare kontrakt var svaret nej med vissa undantag. Det framkom att framförallt större, 

seriösa hyresgäster i princip endast efterfrågar så kallade gröna hyreskontrakt. Dock gäller 

detta oftast upp till en form av lägstanivå av miljövänlighet, kunderna är alltså generellt inte 

beredda att betala mer än vad som anses som minimum på marknaden i dag. Denna lägstanivå 

har förvisso historiskt höjts år för år, vilket skulle leda till att hyresgästerna i framtiden kanske 

efterfrågar ännu högre nivåer av miljösäkrade lösningar i de byggnader och lokaler de hyr. 

Självklart finns det även hyresgäster med högre miljöambitioner som ser ett mervärde med att 

ligga i framkant och som då är beredda att betala en högre hyra för att uppnå detta. 

                                                 
53  (Kivijärvi 2011) 
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5.2 Specifikt angående energilösningar i den existerande infrastrukturen 

Det finns obestridligen ett intresse för dessa energilösningar på marknaden, om än i någon 

annan form än Skanska hade tänkt sig från början. Att äga vindkraft är något som många 

redan har funderat på, och det finns vissa fastighetsbolag som redan har gjort lönsamma 

investeringar i vindkraft. Däremot när det gäller säsongslagrad solvärme verkar marknaden 

ännu inte lika mogen, vilket till viss del skulle kunna bero på att denna typ av anläggning är 

relativt okänd och obeprövad. Ser man bakåt på utvecklingen som ägt rum under 2000-talet är 

det dock ytterst troligt att vi inom kort kommer att få se ett allt större intresse för smarta 

energilösningar som denna bland både fastighetsägare och hyresgäster i takt med att den 

allmänna miljömedvetenheten och därmed kraven från kunder ökar. 

 

Det som framkommit av intervjuerna är att alla som ställer sig positiva till säsongslagret ser 

det som en förutsättning för att investera att det står en trovärdig och stabil organisation 

bakom, vilket de anser att Skanska är. Så länge en sådan aktör kan gå i god för tekniken och 

ge en garanti för anläggningens funktionalitet så upplevde företagen inte att det skulle vara 

krångligare eller mer riskabelt att investera i säsongslagret och solfångaranläggningen, 

jämfört med en vindkraftspark. 

 

Som tidigare nämnts framkom det vid intervjuerna att alla utom en fastighetsägare spontant 

ansåg att en ägarstruktur som inte innebär att anläggningarna blir knutna till en specifik 

fastighet var att föredra. Det andra alternativet tyckte de kändes alldeles för icke-flexibelt och 

att det kunde ha negativ inverkan vid fastighetstransaktioner. De bolag som har ett konstant 

fastighetsbestånd i Stockholmsregionen kunde tänka sig att äga en större del i 

produktionsanläggningarna för att på så sätt kunna nyttja värmen i hela beståndet, även då 

detta innebär att en enskild fastighet inte kan marknadsföras som självförsörjande på 

förnyelsebar energi. Däremot kan företaget säga att det som helhet har en stor del garanterat 

förnyelsebar energi. 

 

När det gäller vindkraften vill Skanska att delägarna i anläggningen ska behålla de elcertifikat 

som tilldelas för den förnyelsebara elproduktionen. Detta för att man anser att miljönyttan 

annars mer eller mindre uteblir samt att det går att benämna fastigheten som garanterat grön. 

Elcertifikaten utgör i dagsläget en stor del av lönsamheten i en vindkraftsanläggning, vilket 

innebär att om elcertifikaten behålls kommer investeringen att bli mindre attraktiv ur en rent 

ekonomisk synvinkel. Frågan är då om fastighetsföretagen d.v.s. Skanskas kunder och 

tilltänkta delägare i anläggningarna är beredda att gå miste om denna ekonomiska vinst för att 

istället göra en miljövinst. Svaret på denna fråga verkar vara att företagen i dagsläget generellt 

inte är beredda att behålla elcertifikaten eftersom de anser att miljövinsten ändå blir 

tillräckligt hög.   

  

Något som ett flertal av företagen såg som en av de största fördelarna med säsongslagret var 

att få ett alternativ till fjärrvärmebolagens monopol. De såg tredjepartstillträdet som ett sätt att 

bli oberoende av t.ex. Fortums prissättning. Dock finns så klart en osäkerhet i det faktum att 

Fortum fortfarande äger nätet och tar ut transitavgifter, vilket medför att beroendeställningen i 

förhållande till Fortum inte helt försvinner. 

 

Ett flertal av de intervjuade anser att det även är viktigt att se på tredjepartstillträde till 

fjärrvärmenätet ur ett systemperspektiv så att inte miljövinsterna på det stora hela uteblir eller 

rent av leder till ökad miljöpåverkan. De menar att en större utbyggnad av dessa 

tredjepartsägda energiproduktionsanläggningar skulle kunna leda till att nätägaren får färre 

incitament att bygga ut sitt nät. Detta skulle kunna leda till att fjärrvärmenäten inte expanderas 

till nya områden på samma sätt som sker i dagsläget vilket vore en förlust ur miljösynpunkt. 
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En mer svårkvantifierad faktor är de positiva PR-värden en investering av det här slaget skulle 

medföra. Att vara först med säsongslagerstekniken i gångbar kommersiell skala kommer med 

stor sannolikhet att ge stor publicitet både nationellt och internationellt. Här kan en liknelse 

dras till Max som för ett tag sedan redovisade en koldioxiddeklaration för hela sin meny, 

alltså hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionsledet för att kunna servera 

just en specifik hamburgare. Max uppskattar själva att de har fått publicitet till ett värde av 

åtskilliga hundratalsmiljoner kronor 
54

eftersom man var först med den typen av deklaration. 

För en investerare som väger in även detta mervärde i sin kalkyl är det givetvis så att 

lönsamheten kan förbättras avsevärt. 

 

Att Skanska skulle bygga ett säsongslager för att endast koppla sina nybyggda fastigheter till 

finner vi vara mindre bra då det dels råder allt för stor tvekan om att det är den lösning 

marknaden främst efterfrågar samt det faktum att det krävs en oerhörd mängd kvadratmeter 

för att till fullo nyttja den energi som anläggningen producerar. Det skulle således ta väldigt 

lång tid att fylla kvoten med egenproducerade byggnader. Ett alternativ är att under tiden man 

bygger fastigheter som ska anslutas och inte till fullo använder energin sälja överskottet till ett 

annat fjärrvärmebolag, nackdelen är då att produktionskostnaden per energienhet är betydligt 

högre än vad fjärrvärmebolaget antas vara villiga att betala. 

 

Ytterligare ett användningsområde för säsongslagret skulle vara att låta exempelvis 

fjärrvärmebolag lagra överproduktion av värme från sommaren för användning under vintern. 

Produktionen skulle då bli jämnare över året och behovet av spetsproduktion som ofta sker 

med fossila bränslen under vinterns allra kallaste dagar skulle minska eller kanske helt 

elimineras. På detta sätt skulle även fjärrvärmebolagen ha nytta av anläggningen och kunna 

använda den som ett verktyg för att optimera driften i sitt nät vilket får till följd att 

lönsamheten ökar och koldioxidutsläppen minskar.  

 

På sikt skulle säsongslagrad solvärme kunna erbjudas som en alternativ värmelösning även 

för privatpersoner och mindre organisationer. Det skulle exempelvis kunna bli ett alternativ 

till bergvärme för bland annat villaägare och bostadsrättsföreningar eller andra mindre 

fastighetsägare som vill ha en miljöneutral uppvärmning. Dessa kunder är inte alltid lika 

rationella som storinvesterarna vad gäller investeringar, återbetalningstider och 

avkastningskrav och har eventuellt lättare att motivera en högre kostnad i utbyte mot en stor 

miljövinst. 

 

Slutligen ska det kanske påpekas att denna rapport inte närmare har utrett eventuella 

skatteeffekter som de olika avtals- eller ägarformerna skulle kunna ge upphov till som skulle 

kunna påverka lönsamheten i båda riktningar. Exempelvis mervärdesskattens inverkan på 

lönsamheten är intressant att utreda vidare. Om det är så att det inte utgår någon moms på den 

energi som delägarna får ut så blir det av betydligt större intresse för fastighetsföretag med 

stora innehav av bostäder eftersom dessa har en mindre andel ingående moms att kvitta med.   

 

 

                                                 
54  (Jakobsson 2012) 
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6. Slutsats 
 

Alla fastighetsbolag har samma mål, att driva en lönsam verksamhet. Självfallet finns många 

olika idéer om hur detta mål ska uppnås. Vissa har större miljöambitioner än andra och är då 

också beredda att satsa mer på miljösmarta alternativ, samtidigt som andra nöjer sig gott med 

att upprätthålla en ”godtagbar lägstanivå” och istället satsa på kärnverksamheten. Oavsett 

ambitionsnivå, storlek på företag eller ägarstruktur så är dock lönsamheten i investeringar 

fortfarande central och prioriteras högt. 

 

Alla tillfrågade är dock överens om att utvecklingen har gått kraftigt framåt bara på några år 

och samtliga tror att miljön kommer att bli ett ännu viktigare säljargument inom de närmaste 

åren framöver i takt med att allmänheten får en allt bättre insikt i miljöfrågor, och en ökad 

förståelse för hållbar utveckling och i takt med det även kommer att ställa allt högre krav på 

företags miljöarbete i samtliga led. 

 

Idag verkar det inte som att det finns en tillräckligt stor efterfrågan, eller snarare en tillräckligt 

stor betalningsvilja bland de stora aktörerna för en storskalig kommersiell satsning på en 

solenergianläggning med säsongslager. Detta så länge som den producerade energin inte är 

prismässigt konkurrenskraftig jämfört med alternativen. Situationen lär dock se väldigt 

annorlunda ut redan inom några år. Troligtvis finns det redan idag tillräckligt stort underlag 

för vindkraftsdelen av projektet, vilket till stor del beror på att den delen i sig självt är en 

lönsam investering med en säker avkastning under förutsättningen att elcertifikaten säljs, 

vilket de flesta ser som en förutsättning så länge systemet ser ut som det gör. 

 

Redan idag skulle det troligtvis ändå fungera att bygga ett säsongslager i något mindre skala 

för att ansluta ett litet antal miljöprofilerade fastigheter vilket flera företag uttryckte ett 

intresse för. En sådan satsning skulle även demonstrera funktionaliteten för branschen och 

fungera som ett ”proof of concept” samt få upp allmänhetens ögon för att denna lösning finns. 

Med en pilotanläggning skulle det eventuellt vara möjligt att söka bidrag från lämplig statlig 

instans och/eller EU på samma sätt som man har kunnat göra för vindkraft vilket skulle 

förbättra de ekonomiska förutsättningarna. Om man ser det som ett pilotprojekt är det också 

troligt att fastighetsägarna och investerarna som väljer att delta inte ställer lika höga krav på 

real avkastning och ett positivt driftnetto under en uppstartsfas. Man skulle också kunna 

betrakta det som en PR-investering och som en samhällsnytta. 

 

Eftersom riskbenägenhet, investeringsförmåga, vilja och målsättning varierar stort mellan 

olika aktörer är det lämpligt att skapa en ägarstruktur som blir så flexibel som möjligt för både 

vindkraft och ett eventuellt säsongslager. Fördelaktigast är en flexibel struktur där man kan 

låta fastighetsföretag och industrier som vill koldioxidneutralisera sitt bestånd centralt bli 

delägare samtidigt som man inte stänger dörren för andra aktörer som ser fördelarna i att 

ansluta en specifik fastighet för att på så sätt kunna klassa den som självförsörjande på 

förnyelsebar energi. På lite längre sikt bör man även öppna upp möjligheten för 

privatpersoner att bli delägare som ett alternativ till en investering i bergvärme eller andra mer 

fastighetslokaliserade anläggningar, som också medför tunga initialinvesteringar. Detta då 

privatpersoner inte är lika rationella investerare med samma krav på lönsamhet i 

miljöinvesteringar. Man bör även göra det möjligt för fjärrvärmebolagen att nyttja lagret för 

att ta till vara på energitoppar samt spillvärme. På så sätt skulle behovet av s.k. spetseldning 

med fossila bränslen för att möta effektpeakar på vintern reduceras och på så sätt sänka 

miljöpåverkan samt optimera driften i hela fjärrvärmenätet.  

 



© Gran & Bölin 2012 

 36 

Källförteckning 

Intervjuer 

 

Björckebaum, Fredrik, Project director Sjisjka, intervjuad av Gran & 
Bölin. Skanska Infrastrukturutveckling (ID) (den 18 04 2012). 
 

 

Denell, Anna, Miljöchef, intervjuad av Gran & Bölin. Vasakronan AB. 
Stockholm, (den 26 04 2012). 
 

 

Ekbäck, Peter, Universitetslektor, intervjuad av Gran & Bölin. KTH. 
Stockholm, (den 29 03 2012). 
 

 

Ekström, Roger, vice VD, intervjuad av Gran & Bölin. Fastighets AB L E 
Lundberg, (den 19 04 2012). 
 

 

Eskils, Michael, Miljöansvarig, intervjuad av Gran & Bölin. AMF 
Fastigheter AB Stockholm, (den 03 05 2012). 
 

 

Flodin, Jonny, jurist samt Universitetsadjunkt, intervjuad av Gran & 
Bölin. Stockholm, (den 22 03 2012). 
 

 

Gräslund, Jonas, Teknikchef, intervjuad av Gran & Bölin. Skanska 
Commercial Development Nordic (CDN), Stockholm, (den 09 03 2012). 
 

 

Hjort, Clas, VD, intervjuad av Gran & Bölin. Home properties AB. 
Stockholm, (den 12 04 2012). 
 

 

Jakobsson, Tony, Bygg- och Fastighetschef, intervjuad av Gran & 
Bölin. Max Hamburgerrestauranger AB. Stockholm, (den 02 05 2012). 
 



© Gran & Bölin 2012 

 37 

 

Johansson, Klas, Head of sustainability, intervjuad av Gran & Bölin. 
Jernhusen AB. Stockholm, (den 17 04 2012). 
 

 

Kjærgaard, Hans Chr. Driftsleder, intervjuad av Gran & Bölin. 
Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. Jægerspris, (den 21 05 2012). 
 

 

Kronberg, Olov, Lantmätare, intervjuad av Gran & Bölin. 
Lantmäterimyndigheten. Stockholm, (den 02 05 2012). 
 

 

Kupsu, Anders, VD, intervjuad av Gran & Bölin. Diligentia AB. 
Stockholm, (den 13 04 2012). 
 

 

Lind, Hans, Professor, intervjuad av Gran & Bölin. KTH. Stockholm, 
(den 04 04 2012). 
 

 

Söderberg, Per, Affärsutveckling Miljöteknik, intervjuad av Gran & 
Bölin. Norrporten AB, (den 09 05 2012). 
 

 

Tjernström, Johan, Energistrateg, intervjuad av Gran & Bölin. 
Akademiska hus AB. Stockholm, (den 18 04 2012). 
 

 

Tufvesson, Martin, Chef Transaktioner & Analys, intervjuad av Gran & 
Bölin. AMF Fastigheter AB. Stockholm, (den 03 05 2012). 

 

Zachrisson, Johan, Fastighetschef, intervjuad av Gran & Bölin. 
Humlegården Fastigheter AB. Stockholm, (den 27 04 2012). 
 



© Gran & Bölin 2012 

 38 

Publicerade källor 

 

Bolagsverket 1. ”Aktiebolag.” Bolagsverket.se. 
http://bolagsverket.se/foretag/aktiebolag/ (använd den 02 04 
2012). 
 

 

Bolagsverket 2. ”Bolagsordning.” Bolagsverket.se. 
http://www.bolagsverket.se/foretag/aktiebolag/andra_aktiebolag/fr
ivilligt_innehall_bolagsordningen/ (använd den 04 04 2012). 
 

 

Bolagsverket 3. ”Europakooperativ.” Bolagsverket.se. 
http://www.bolagsverket.se/foreningar/europakooperativ/ (använd 
den 27 03 2012). 
 

 

Bolagsverket 4. ”Europeisk ekonomisk intressegruppering.” 
Bolagsverket.se. den 01 03 2012. 
http://www.bolagsverket.se/foretag/eeig/ (använd den 27 03 2012). 
 

 

Bolagsverket 5. ”Handelsbolag.” Bolagsverket.se. den 12 03 2010. 
http://www.bolagsverket.se/foretag/handelsbolag/ (använd den 27 
03 2012). 
 

 

Bolagsverket 6. ”Ideella föreningar.” Bolagsverket.se. 
http://www.bolagsverket.se/foreningar/ideell/index.html (använd 
den 27 03 2012). 
 

 

Bolagsverket 7. ”Kommanditbolaget.” Bolagsverket.se. den 01 03 2012. 
http://www.bolagsverket.se/foretag/kommanditbolag/index.html 
(använd den 27 03 2012). 
 

 

Ekberg, Eddie. ”Högre miljökrav på kommersiella fastigheter”. den 16 
05 2008. http://www.fastighetssverige.se/artikel/hogre-miljokrav-
pa-kommersiella-fastigheter-988/ (använd den 03 04 2012). 
 

 

Ekbäck, Peter. Fastighetssamverkan för utförande, drift och förvaltning 
av gemensamma anläggningar. Stockholm: KTH, ABE-skolan, 2007. 
 



© Gran & Bölin 2012 

 39 

 

Energimyndigheten 1. ”Annullering av elcertifikat.” 
Energimyndigheten.se. den 29 02 2008. 
http://www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/Elcertifikat/Kvotplik
tig/Elleverantor/Annullering-av-elcertifikat/ (använd den 02 04 
2012). 
 

 

Energimyndigheten 2. ”Elcertifikat.” Energimyndigheten.se. den 28 02 
2012. http://www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/Elcertifikat/ 
(använd den 02 04 2012). 
 

 

Energimyndigheten 3. ”Elcertifikatsystemet 2009”. Statens 
energimyndighet, 2009. 
http://www.energimyndigheten.se/Global/F%C3%B6retag/Elcertifi
kat/Elcertifikatsystemet_2009_webb.pdf (använd den 15 05 2012). 
 

 

Energimyndigheten 4. ”Kraftig utbyggnad av vindkraft under 2011.” 
Energimyndigheten.se. den 10 04 2012. 
http://energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Kraftig-
utbyggnad-av-vindkraft-under-2011/ (använd den 11 04 2012). 
 

 

Energimyndigheten 5. ”Om elcertifikatsystemet.” 
Energimyndigheten.se. den 28 02 2012. 
http://www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/Elcertifikat/Om-
elcertifikatsystemet/ (använd den 02 04 2012). 
 

 

Energimyndigheten 6. Pressmeddelande. ”234 miljoner till pilotprojekt 
för mer el från vindkraft.” den 15 07 2009. 
http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Nyhetsarkiv-
2009/234-miljoner-till-pilotprojekt-for-mer-el-fran-vindkraft/ 
(använd den 17 05 2012). 
 

 

Fastighetsägarna. ”Gröna hyresavtal” Fastighetsagarna.se. 
http://www.fastighetsagarna.se/gronahyresavtal (använd den 27 04 
2012). 
 

 

Fortum AB 1. ”Öppen fjärrvärme.” Fortum.se. 
http://oppenfjarrvarme.fortum.se/ (använd den 28 03 2012). 
 

 

Fortum AB 2. ”Fjärrvärme i Storstockholm” Fortum.se. den 17 02 2011. 
http://www.fortum.com/countries/se/foretag/fjarrvarme/har-
finns-vi/pages/default.aspx (använd den 18 05 2012). 
 

http://www.energimyndigheten.se/Global/F%C3%B6retag/Elcertifikat/Elcertifikatsystemet_2009_webb.pdf
http://www.energimyndigheten.se/Global/F%C3%B6retag/Elcertifikat/Elcertifikatsystemet_2009_webb.pdf


© Gran & Bölin 2012 

 40 

 

Gräslund, Jonas 1. ”Marken ska kyla kontor utan kylmaskiner.” 
Husbyggaren (SBR – Svenska Byggingenjörers Riksförbund) Nr. 6 
(2010). 
 

 

Gräslund, Jonas 2. “Solar heating seasonal storage. Energy cost 
calculation”. Internt PM, Skanska CDN, 2010. 
 

 

Kivijärvi, Jonas. ” Energieffektiviseringar i kommersiella fastigheter”. 
Examensarbete kandidatnivå, KTH, Stockholm: KTH, 2011. 

 

Köhler, Niclas. ”Skanska gillar blåsväder.” Byggindustrin.com. den 12 
05 2011. http://www.byggindustrin.com/skanska-gillar-
blasvader__8816 (använd den 18 04 2012). 
 

 

Lantmäteriet 1. ”Anläggningsförrättning - Gemensamhetsanläggning.” 
Lantmäteriet.se. 
http://www.lantmateriet.se/templates/LMV_FaqList.aspx?id=23761 
(använd den 02 04 2012). 

 

Lantmäteriet 2. ”Markåtkomst för vindkraftsutbyggnad.” Lantmäteriet 
(Dåvarande Lantmäteriverket), den 18 06 2008. 
 

 

Länstyrelsen. ”Stiftelser.” Länstyrelsen.se. 
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/naringsliv-och-
foreningar/stiftelser/Pages/default.aspx (använd den 27 03 2012). 
 

 

Nord Pool Spot. ”Elspot prices.” Nordpoolspot.com. den 19 08 2011. 
http://www.nordpoolspot.com/Market-data1/Elspot/Area-
Prices/ALL1/Hourly/ (använd den 15 05 2012). 
 

 

Ohlsson, Joakim. ”Stora gemensamhetsanläggningar”. Examensarbete i 
civilingenjörsutbildning i lantmäteri vid Lunds Universitet (LTH). Lund, 
2012. 
 

 

Riksbanken. ”Pressmeddelande, Riksbanken anger målet för 
penningpolitiken.” Riksbank.se. den 15 01 1993. 
http://www.riksbank.se/Upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat
/Pressmeddelanden/930115.pdf (använd den 15 05 2012). 
 



© Gran & Bölin 2012 

 41 

 

SCB. ”Elpriser.” Scb.se. den 22 02 2012. 
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____85467.aspx (använd 
den 04 04 2012). 
 

 

Sjisjka vind. ”Projektet.” Sjisjkavind.se. 
http://www.sjisjkavind.se/projektet/ (använd den 15 05 2012). 
 

 

Skanska AB. ”Strategi och miljömål”. den 25 01 2012. 
http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Miljo/Strategi-och-
miljomal/ (använd den 18 05 2012). 
 

 

Skatteverket 1. ”Aktiebolag.” Saktteverket.se. 
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/startadrivaavslut
aforetag/foretagsformer/aktiebolag.4.5c13cb6b1198121ee8580002
546.html (använd den 02 04 2012). 
 

 

Skatteverket 2. ”Stiftelse.” Skatteverket.se. 
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/forforeningarstif
telser/stiftelser.4.6a6688231259309ff1f800028304.html (använd 
den 27 03 2012). 
 

 

Solvarmedata.dk, ”Large-scale solar heating plants for district heating” 
http://solvarmedata.dk/side2579.html (använd den 31 05 2012). 
 

 

Statens Offentliga Utredningar. ”SOU 2011:44, Fjärrvärme i 
konkurrens.” Regeringen.se. den 29 04 2011. 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/16/73/92/fe97accc.pdf 
(använd den 03 05 2012). 
 

 

Svensk Energi. ”Elmarknaden”. den 18 09 2011. 
http://www.svenskenergi.se/sv/Om-el/Fakta-om-elmarknaden/ 
(använd den 16 05 2012). 
 

 

Svensk Vindkraftförening. ”Om vindkraft.” Svensk-vindkraft.org. den 
08 10 2010. http://www.svensk-
vindkraft.org/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Ite
mid=27 (använd den 30 03 2012). 
 

 

Svenska Kraftnät. ”Marknadsstatistik för det svenska 
elcertifikatssystemet”. Elcertifikat.svk.se. 
http://elcertifikat.svk.se/cmcall.asp?service=CS_Reports.GetCertificat
es&styleFN=reports/xsl/certificates.xsl&generalpageid=2 (använd 
den 15 05 2012). 
 

http://solvarmedata.dk/side2579.html


© Gran & Bölin 2012 

 42 

 

Svenskt Näringsliv. ”Drivkrafter för utveckling.” Miljönytta.se. 
http://miljonytta.se/om-miljonytta/olika-drivkrafter-for-utveckling-
av-miljoanpassad-teknologi/ (använd den 04 04 2012). 
 

 

Sweden Green Building Council , “Certifieringssystem”.  Sgbc.se. den 08 
05 2012. http://www.sgbc.se/index.php/certifieringssystem (använd 
den 10 05 2012). 
 

 

Vasakronan. ”Det gröna kontoret”. Vasakronan.se. 
http://vasakronan.se/inspiration/det-grona-kontoret/gront-
hyresavtal (använd den 27 04 2012). 
 

 

Åsberg, Cay. Rapport; ”Solvärme med säsongslager i Lyckebo”. Uppsala 

Universitet, Uppsala: Uppsala Universitet, 2011. 

 

 

Källor till kassaflödesanalysen 

 

Avropa.se, ”Bevakning”, 
http://www.avropa.se/sv-SE/Hitta-
ramavtal/Ramavtalsomraden/Skydd-och-
sakerhet/Bevakningstjanster/Stationara-och-
ronderande/Stationara-och-ronderande-bevakning---Stockholms-
Lan/ (använd den 26 05 2012). 
 

 

Björckebaum, Fredrik, Project director Sjisjka, intervjuad av Gran & 
Bölin. Skanska Infrastrukturutveckling (ID) (den 18 04 2012). 
 

 

Energimyndigheten, ”Statligt stöd”, den 21 04 2009. 
http://energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Pressme
ddelanden-2009/234-miljoner-till-pilotprojekt-for-mer-el-fran-
vindkraft/ (använd den 26 04 2012). 
 

 

Gräslund, Jonas, ”Kalkylränta”, den 17 04 2012. 
 

 

Gräslund, Jonas, ”Solar heating seasonal storage rev 1 2011 05 27 jg”, 
den 27 10 2010. 
 

http://www.avropa.se/sv-SE/Hitta-ramavtal/Ramavtalsomraden/Skydd-och-sakerhet/Bevakningstjanster/Stationara-och-ronderande/Stationara-och-ronderande-bevakning---Stockholms-Lan/
http://www.avropa.se/sv-SE/Hitta-ramavtal/Ramavtalsomraden/Skydd-och-sakerhet/Bevakningstjanster/Stationara-och-ronderande/Stationara-och-ronderande-bevakning---Stockholms-Lan/
http://www.avropa.se/sv-SE/Hitta-ramavtal/Ramavtalsomraden/Skydd-och-sakerhet/Bevakningstjanster/Stationara-och-ronderande/Stationara-och-ronderande-bevakning---Stockholms-Lan/
http://www.avropa.se/sv-SE/Hitta-ramavtal/Ramavtalsomraden/Skydd-och-sakerhet/Bevakningstjanster/Stationara-och-ronderande/Stationara-och-ronderande-bevakning---Stockholms-Lan/
http://www.avropa.se/sv-SE/Hitta-ramavtal/Ramavtalsomraden/Skydd-och-sakerhet/Bevakningstjanster/Stationara-och-ronderande/Stationara-och-ronderande-bevakning---Stockholms-Lan/
http://energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2009/234-miljoner-till-pilotprojekt-for-mer-el-fran-vindkraft/
http://energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2009/234-miljoner-till-pilotprojekt-for-mer-el-fran-vindkraft/
http://energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Pressmeddelanden-2009/234-miljoner-till-pilotprojekt-for-mer-el-fran-vindkraft/


© Gran & Bölin 2012 

 43 

 

Lag (2011:1200) om elcertifikat, 2 kap 7§ 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20111200.htm (använd den 31 
03 2012). 
 

 

Nordpool spot, ”Elpriset för perioden 2008-2012”, 25 04 2012. 
http://www.nordpoolspot.com/Market-data1/Elspot/Area-
Prices/ALL1/Hourly/ (använd den 25 04 2012). 
 

 

Riksbanken. ”Pressmeddelande, Riksbanken anger målet för 
penningpolitiken.” Riksbank.se. den 15 01 1993. 
http://www.riksbank.se/Upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat
/Pressmeddelanden/930115.pdf (använd den 15 05 2012). 
 

 

Sjisjka vind, ”Investeringskostnad, kapacitet”, 20 06 2011. 
http://www.sjisjkavind.se/2011/06/20/skanska-investerar-i-ny-
vindkraftpark-som-blir-en-av-sveriges-storsta/ (använd den 26 04 
2012). 
 

 

Svensk Fjärrvärme, ”Prisutveckling av volymviktat medelpris för 
fjärrvärme 2000-2011”. den 13 09 2012. 
http://www.svenskfjarrvarme.se/Global/Rapporter_och_Dokument/
Statistik/Fjärrvärmepriser%202011.pdf (använd den 26 04 2012). 
 

 

Svenska kraftnät, Elcertifikatpris perioden 2011-04-26 till 2012-04-26, 
https://elcertifikat.svk.se/cmcall.asp?service=CS_Reports.GetCertific
ates&styleFN=reports/xsl/certificates.xsl&generalpageid=2 (använd 
den 26 04 2012). 
 

 

Bildkällor 

 

Bild 1. Sweden Green Building Council, ”Jämförelse mellan de olika 
certifikatsystemen”, http://www.sgbc.se/certifieringssystem, (den 
17 05 2012). 
 

 

Bild 2. Bölin, Johan, ”Typskiss över energiförbrukning kontra 
tillgänglig solenergi”, (den 20 05 2012). 
 

 

Bild 3. Skanska CDN, “Deep Green Cooling”, (den 20 05  2012). 
 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20111200.htm
http://www.nordpoolspot.com/Market-data1/Elspot/Area-Prices/ALL1/Hourly/
http://www.nordpoolspot.com/Market-data1/Elspot/Area-Prices/ALL1/Hourly/
http://www.sjisjkavind.se/2011/06/20/skanska-investerar-i-ny-vindkraftpark-som-blir-en-av-sveriges-storsta/
http://www.sjisjkavind.se/2011/06/20/skanska-investerar-i-ny-vindkraftpark-som-blir-en-av-sveriges-storsta/
http://www.svenskfjarrvarme.se/Global/Rapporter_och_Dokument/Statistik/Fjärrvärmepriser%202011.pdf
http://www.svenskfjarrvarme.se/Global/Rapporter_och_Dokument/Statistik/Fjärrvärmepriser%202011.pdf
https://elcertifikat.svk.se/cmcall.asp?service=CS_Reports.GetCertificates&styleFN=reports/xsl/certificates.xsl&generalpageid=2
https://elcertifikat.svk.se/cmcall.asp?service=CS_Reports.GetCertificates&styleFN=reports/xsl/certificates.xsl&generalpageid=2
http://www.sgbc.se/certifieringssystem


© Gran & Bölin 2012 

 44 

 

Bild 4. Stockholms Läns Landsting, ”Fjärrvärmenätet i Stockholms 
län inklusive stora befintliga och nya kraftvärmeanläggningar”, 
http://www.tmr.sll.se/Global/rufs2010/kartor/kap2_4/karta8_fjar
rvarme_uppdaterad.pdf, (den 20 05 2012). 
 

 

Bild 5. Gran, Jonas, 1, ”Jægerspris Kraftvarmes solfångaranläggning” 
(den 21 05 2012) 
 

 

Bild 6. Skanska CDN, ”Typskiss Lyckebo-anläggningen”, (den 20 05 
2012). 
 

 

Bild 7. Sjisjka Vind AB, ”Vindkraftverk”, http://www.sjisjkavind.se/, 
(den 10 05 2012). 

 

Bild 8. Svenska Kraftnät, ”Elmarknaden”, 
http://www.svk.se/energimarknaden/el/Elmarknadens-aktorer/, 
(den 20 05 2012). 
 

 

Bild 9. Gran, Jonas, 2, ”Jægerspris Kraftvarmes solfångaranläggning” 
(den 21 05 2012). 

 

 

http://www.tmr.sll.se/Global/rufs2010/kartor/kap2_4/karta8_fjarrvarme_uppdaterad.pdf
http://www.tmr.sll.se/Global/rufs2010/kartor/kap2_4/karta8_fjarrvarme_uppdaterad.pdf
http://www.sjisjkavind.se/
http://www.svk.se/energimarknaden/el/Elmarknadens-aktorer/


© Gran & Bölin 2012 

I 

 

Bilaga 1. Intervjufrågor 
 

1. Är det viktigt att era fastigheter använder förnyelsebar energi (för uppvärmning och el)? 

 

2. Kan ni tänka er att vara delägare av produktionsanläggningar för att tillgodose ert eget 

behov av energi? 

 

3. Vore det i så fall någon skillnad för er att äga en del i en vindkraftspark (beprövad teknik) 

jämfört med en del i en solvärmeanläggning(nyskapande innovativ teknik)? 

 

4. Ser ni helst att ägandet är knutet till en specifik fastighet så att den individuella 

fastigheten blir självförsörjande och kan klassas därefter? 

 

5. Ser ni hellre att företaget centralt blir delägare och neutraliserar miljöpåverkan 

övergripande i hela organisationen vilket blir mer flexibelt men istället resulterar i att 

enskilda byggnader inte kan få samma miljöcertifiering? 

 

6. Föredrar ni att istället köpa förnyelsebar energi från en annan aktör på energimarknaden? 

 

7. Brukar ni oftast skriva hyreskontrakt med varm- eller kallhyra? 

 

8. Betalar ni i dagsläget extra för förnyelsebar energi? 

 

9. Är ni beredda att betala mer för förnyelsebar energi? 

 

10. Är era hyresgäster generellt beredda att betala mer för miljösäkra energilösningar? 

 

11. Ser ni ett mervärde med att vara först med ny miljöteknik? 

 

12. Anser ni att större hyresgäster har högre krav på miljöcertifiering idag än vad de hade 

tidigare? 

 

13. Är det en tillgång eller belastning för er att ha ett långt energiavtal (ca 10-20 år)? 

 

14. Kan ni tänka er en investering i energiproduktion för att ”hedga” er mot ökade 

energipriser, alltså betala ett högre pris just nu men istället ha en förutsägbar 

prisutveckling på lång sikt?  

 

15. Vad tycker du om vår ovanstående kravprofil? 

 

16. Hur ställer ni er till ett värmepris som är uppemot 50-100% dyrare än nivån på 

konventionell fjärrvärme om ni fick en garanti att värmen hade producerats helt med 

hjälp och solvärme och i princip saknade negativ miljöpåverkan? Skulle det vara något ni 

skulle överväga alls? Uppsidan förutom miljönyttan är då att priset kommer vara väldigt 

förutsägbart eftersom mer eller mindre hela kostnaden ligger i grundinvesteringen så vid 

en prisuppgång på fjärrvärme skulle merkostnaden minska. Skulle det göra någon 

skillnad beroende på fastighetens faktiska förbrukning? I en energieffektivare byggnad 

blir ju påslaget per kvadrat mindre och kanske också lättare att baka in i hyran jämfört 

med ett sekelskifteshus med tvåglas. 
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17. Om ni skulle investera i vindkraft, skulle ni då kunna tänka er att behålla de elcertifikat ni 

tilldelas för att öka den totala miljönyttan? Om man inte säljer vidare elcertifikat tvingar 

man indirekt andra aktörer som är i behov av elcertifikat för att neutralisera sin 

"smutsiga" elproduktion att bygga ut sin egen förnyelsebara kapacitet och mängden grön 

elproduktion ökar då snabbare. Den stor nersidan är att en stor del av lönsamheten med 

vindkraft försvinner om man inte säljer elcertifikaten på marknaden, mellan ca 10-25% 

av de totala intäkterna uteblir beroende på dagspriserna på el respektive certifikat. 
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67 200 2 180,00 kr

100,00 kr 1 000,00 kr

750,00 kr 20%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Kostnader

Byggkostnad solfångare 0 kr -581 333 333 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Byggkostnad bergrum -800 000 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Byggkostnad övrigt 0 kr -13 813 333 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Markkostnad -10 000 000 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Transitkostnad 0 kr -6 720 000 kr -6 854 400 kr -6 991 488 kr -7 131 318 kr -7 273 944 kr -7 419 423 kr -7 567 811 kr -7 719 168 kr -7 873 551 kr -8 031 022 kr

Elkostnad 0 kr -2 688 000 kr -2 741 760 kr -2 796 595 kr -2 852 527 kr -2 909 578 kr -2 967 769 kr -3 027 125 kr -3 087 667 kr -3 149 420 kr -3 212 409 kr

Underhåll 0 kr -5 813 333 kr -5 929 600 kr -6 048 192 kr -6 169 156 kr -6 292 539 kr -6 418 390 kr -6 546 758 kr -6 677 693 kr -6 811 247 kr -6 947 471 kr

Bevakning -1 500 000 kr -1 530 000 kr -1 560 600 kr -1 591 812 kr -1 623 648 kr -1 656 121 kr -1 689 244 kr -1 723 029 kr -1 757 489 kr -1 792 639 kr -1 828 492 kr

Intäkter

Alt. inkomster 0 kr 50 400 000 kr 52 264 800 kr 54 198 598 kr 56 203 946 kr 58 283 492 kr 60 439 981 kr 62 676 260 kr 64 995 282 kr 67 400 107 kr 69 893 911 kr

Restvärde 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Resultat: -811 500 000 kr -561 498 000 kr 35 178 440 kr 36 770 510 kr 38 427 297 kr 40 151 310 kr 41 945 155 kr 43 811 538 kr 45 753 265 kr 47 773 250 kr 49 874 517 kr

PV av resultat: -811 500 000 kr -515 135 780 kr 29 608 989 kr 28 393 581 kr 27 222 866 kr 26 095 596 kr 25 010 526 kr 23 966 412 kr 22 962 021 kr 21 996 132 kr 21 067 535 kr

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Kostnader

Byggkostnad solfångare 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Byggkostnad bergrum 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Byggkostnad övrigt 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Markkostnad 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

Transitkostnad -8 191 643 kr -8 355 475 kr -8 522 585 kr -8 693 037 kr -8 866 897 kr -9 044 235 kr -9 225 120 kr -9 409 622 kr -9 597 815 kr -9 789 771 kr

Elkostnad -3 276 657 kr -3 342 190 kr -3 409 034 kr -3 477 215 kr -3 546 759 kr -3 617 694 kr -3 690 048 kr -3 763 849 kr -3 839 126 kr -3 915 908 kr

Underhåll -7 086 421 kr -7 228 149 kr -7 372 712 kr -7 520 167 kr -7 670 570 kr -7 823 981 kr -7 980 461 kr -8 140 070 kr -8 302 872 kr -8 468 929 kr

Bevakning -1 865 061 kr -1 902 363 kr -1 940 410 kr -1 979 218 kr -2 018 803 kr -2 059 179 kr -2 100 362 kr -2 142 369 kr -2 185 217 kr -2 228 921 kr

Intäkter

Alt. inkomster 72 479 986 kr 75 161 745 kr 77 942 730 kr 80 826 611 kr 83 817 196 kr 86 918 432 kr 90 134 414 kr 93 469 387 kr 96 927 754 kr 100 514 081 kr

Restvärde 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 171 626 667 kr

Resultat: 52 060 204 kr 54 333 568 kr 56 697 989 kr 59 156 975 kr 61 714 167 kr 64 373 343 kr 67 138 423 kr 70 013 476 kr 73 002 725 kr 247 737 218 kr

PV av resultat: 20 175 039 kr 19 317 470 kr 18 493 673 kr 17 702 516 kr 16 942 887 kr 16 213 699 kr 15 513 889 kr 14 842 419 kr 14 198 276 kr 44 203 972 kr

Kassaflöde för säsongslager

Antagen inflation: Energiförlust, säsongslager: S:a Resultat: -187 084 628 kr

Realränta kalkylränta: Antal m3 bergrum: PV S:a Resultat: -902 708 284 kr

Prisutveckling fjärrvärme: Antal m2 solfångare:

Energiproduktion (kWh/m2/år): Per m2 solfångare krävs x m3:

Värmeproduktion (MWh): Kostnad solfångare (kr/m2):

Energipris (kr/MWh): Restvärde efter 20 år (%):

År:

År:

Faktisk kostnad (kr/kWh: -1,42 kr

Transitavgift (kr/MWh): Kostnad bergrum (kr/m3): Förlust (kr/kWh): -0,67 kr
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Kalkylränta (%): 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11%

Resultat: -0,52 kr -0,56 kr -0,60 kr -0,64 kr -0,67 kr -0,69 kr -0,71 kr -0,73 kr -0,75 kr

Inflation (%): -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%

Resultat: -0,47 kr -0,53 kr -0,58 kr -0,63 kr -0,67 kr -0,70 kr -0,73 kr -0,75 kr -0,78 kr

Prisutveckling fjärrvärme (%): -0,3% 0,7% 1,7% 2,7% 3,7% 4,7% 5,7% 6,7% 7,7%

Resultat: -0,78 kr -0,75 kr -0,73 kr -0,70 kr -0,67 kr -0,63 kr -0,59 kr -0,55 kr -0,50 kr

Transitavgift (kr/MWh): 80 85 90 95 100 105 110 115 120

Resultat: -0,66 kr -0,66 kr -0,66 kr -0,66 kr -0,67 kr -0,67 kr -0,67 kr -0,67 kr -0,68 kr

Byggkostnad (KKr): 1 195 147 1 245 147 1 295 147 1 345 147 1 395 147 1 445 147 1 495 147 1 545 147 1 595 147

Resultat: -0,52 kr -0,56 kr -0,59 kr -0,63 kr -0,67 kr -0,70 kr -0,75 kr -0,77 kr -0,81 kr

Markkostnad (KKr): 0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000

Resultat: -0,66 kr -0,67 kr -0,67 kr -0,68 kr -0,68 kr -0,68 kr -0,69 kr

Energiproduktion (MWh): 275 285 295 305 315 325 335 345 355

Resultat: -0,82 kr -0,78 kr -0,74 kr -0,71 kr -0,67 kr -0,64 kr -0,61 kr -0,58 kr -0,55 kr

Känslighetsanalys säsongslager
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