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Frågor och svar om bergvärme 
 
Tack för att du hör av dig med dina frågor och synpunkter kring bergvärme. Vi i Styrelsen har 
sammanställt alla frågor med svar. Vi har tagit hjälp av Erik Nigell certifierad energiexpert, 
ENEX AB och Jan Mårdh från Brf Ekern 
 
Vänliga hälsningar Styrelsen 
 
Fråga 19.Borrhål ska normalt ligga med 20 meters avstånd. Här ligger de väldigt tätt, vilket jag 
antar innebär att man alltså måste borra utåt – som en solfjäder. Hur kommer våra hus att 
klara det? 
Svar: Borrhålen är projekterade och ritade så att de går in under fastigheten på ca 80-150meter 
djup och det påverkar inte husen. Samtliga hål kommer vinklas för att hämta energi över större 
yta under fastigheten. 

Fråga 20. Är grannfastigheterna medvetna om detta och förstår att det minskar deras 
möjligheter att köra något liknande om de här idéerna får spridning i området? 
Svar: Vi har ett beviljat borrtillstånd med borrplan från Stockholms stad, med detta beslut så har 
grannföreningar haft möjlighet till yttrande. Något yttrande har inte inkommit. 
Temperaturförändringarna kommer inte gå in på grannarnas fastigheter så de kommer ha 
möjlighet till att skaffa bergvärme om de vill.  

Fråga 21. Är husfasad, grund och källare ordentligt undersökta så att de klarar detta? Och har 
ni fullständig koll på allt som kan tänkas ligga nergrävt här runtomkring? Det brukar bli väldigt 
dyrt när man råkar ut för grävskador. Som till exempel i det här fallet: 
https://www.vvsforum.se/nyheter/2018/maj/borrmiss-gav-grus-i-maskineriet/ 

Svar: När man söker borrtillstånd så görs ledningskollen. I med detta så tas alla ledningsägare 
fram samt alla ritningar för värme, el, fiber, vatten och alla andra tänkbara saker som kan ligga i 
marken. Projektet kommer att vara fullt försäkrat. Se även svar på fråga 1. 

Fråga 22. Jag undrar också när föreningen ska få komplett underlag där även alternativ med 
bibehållen fjärrvärme presenteras? 
Styrelsen har tillsammans med vår konsult och entreprenör utvärderat en rad olika lösningar. 
Det mest fördelaktiga var att projektera och bygga en heltäckande bergvärmecentral där 99% av 
all energi produceras av bergvärmen och fjärrvärmeabonnemanget avslutas. Då slipper vi fasta 
avgifterna på fjärrvärmen för att nyttja det som spetsvärme. 
Stockholm Exergi har även lämnat ett förslag där man erbjuder vår förening att initialt investera 
i en licens för att erhålla en framtida rabatt på fjärrvärmen. Förslaget från Exergi innebär att 
man investerar 5,5–6 miljoner kr och erhåller en rabatt i 20 år på 35–40%. Med detta förslag så 
tillkommer dock en investeringskostnad för att byta ut vår värmecentral, värmepanna, 
rörarbeten, etc på ca 2 miljoner kronor. 
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Det valda förslaget som styrelsen presenterat för medlemmarna att ta ställning till ger klart bäst 
avkastning på investerade pengar under en lång tid framåt och sänker våra årliga kostnader 
väsentligt. Styrelsen avser inte redovisa samtliga utvärderade alternativ utan har med hjälp av 
vår konsult och entreprenör gått vidare med det fördelaktigaste förslaget. 

Fråga 23. Sen undrar jag över ansvarsfrågan. Det här är ju en enorm förändring av hela 
föreningens framtida förutsättningar att klara uppvärmning och varmvattenförsörjning. Vem 
tar då ansvaret? Jag antar att det är styrelsen om det är ni som fattar beslut. Annars måste väl 
beslutet fattas vid en stämma? Eller på vilket sätt ska föreningens åsikter samlas in? Det är ju 
alla framtida styrelser och boende som får leva med effekten av det som görs idag. Vi kommer 
inte längre att ha ett stort kommunalt energiföretag att ta hjälp av. Man kan ha negativa 
känslor kopplade till företaget och den hjälp/brist på hjälp man tidigare anser sig ha fått men 
trots allt finns företaget kvar och man kan alltid föra en diskussion och klaga eller gå vidare till 
någon annan inom företaget. 
Svar: Styrelsen har kallat till extrastämma för att fatta beslut i frågan. 

Fråga 24. Vem ska anlitas att drifta ett eventuellt nytt system, och vad blir kostnaden för det? 

Svar: Enex kommer att drifta och sköta underhåll av systemet. Detta kostar 20,000 kr/år och 
ingår i våra beräknade årskostnader. Vidare så är den nya bergvärmecentralen beprövad och 
handlas upp med 5 års funktionsgaranti som går att förlänga om vi vill det. 

 


