
 

 

 

Ekonomiska aspekter och annat 

Uppdaterat dokument per 5 Maj 2022 

 

 

Observera att detta dokument beskriver lite olika ekonomiska aspekter och diverse annat att ta med 

i beaktande. Dock så är det en del kalkyler grundade på just kalkyler och inte inlämnade offerter till 

Samfälligheten. 

Dock ger det en bild av vad vissa delar kommer att kosta. Om vi i detta räknar ut ett snitt per 

fastighetsägare så är det enkom en uträkning just nu. Inga beslut är fattade i denna fråga. Vi har inte 

ens fattat beslut om det ens skall ingå i vårt anläggningsbeslut. Men vi behöver ändå ha en överblick 

över kostnadsbilden. I slutändan skall ju ändå någon betala. Och då vid en kommande stämma 

behöver alla ha rätt förutsättningar och ekonomiska underlag inför ett beslut. 

 

Styrelsen 

 

 

 



Kostnader vid Omprövning av vårt anläggningsbeslut från 1974 

 

Att skicka in ansökan (grundavgift plus hur många fastigheter det avser)                            +15.000:- 

Själva förrättningen (de kan aldrig ge ett fast pris) ca                                             +100.000:- 

 

Så en kostnad på ca 115.000:- för att det skall komma in som ett anläggningsbeslut  

Detta ger en engångsfakturering per fastighet på: 1420:-/fastighet och engångsfaktura 

Här har vi fått besked om en beräknad handläggningstid på ca 7-8 månader när du skickar in om en 

omprövning av anläggningsbeslut. 

 

Kostnader Försäkring, garantier, underhåll 

 

Sedan kommer ju frågan – skall föreningen sedan äga, förvalta, försäkra ladd boxarna och även stå 

för ev uppskalning av el, samt installation av 81 ladd boxar (blir det så att de ingår så måste ju alla 

ingående fastigheter i alla fall ha minst 1 ladd box var. Likhet inför lagen.) 

 

Försäkringspremien kommer gå upp med ca 10.000:- per år om vi tar 81 ladd boxar = 124:-

/år/fastighet i höjd avgift. Detta vid en förfrågan till vårt försäkringsbolag. 

Om vi skall äga så bör vi räkna med värsta scenariot med en skadegörelse per år och en självrisk på 

23.000:- = 284:-/år/fastighet i höjd avgift 

 

Garanti är på 2-5 år så vi bör räkna med ett visst underhåll på ladd boxarna, något skall lagas etc 

Så säg ett underhållsbehov motsvarade 1 ny ladd box före bidrag ca 15000:- = 185:-/år/fastighet 

Uppskalning av El 

Uppskalning av el dvs vad behövs för att det skall fungera med 81 ladd boxar i våra garagelängor? 

Detta är en kalkyl och besked vi behöver få från Eon/elektriker. = Summa okänd just nu. 

El uppgifter: 

Det går att skala upp till 3x25 ampere på varje garagelänga. Du kan också från dessa skåp dra ut och 

ha elbilsladdning utomhus platser. Blir det laddbox så bedömer elektrikern att dagens 

motorvärmaruttag ej kommer fungera på den platsen.  

Ett alternativ är också att skapa platser bakom en garagelänga (med gräsytor idag) då grävning i gräs 

är enklare och billigare än i asfalt om det gäller laddning utomhus. 

IOM att vi har 6 olika el garage abonnemang kan en ide vara att starta efter behovsanalys med 1 

länga i taget. Uppskalning sker då löpande. Nackdelen med detta är att boende kommer behöva 



skifta sin garageplats samt kanske att laddning ej kommer ske så nära där du bor. Här behövs också 

funderas på om den som flyttar tex har en el port. (flytt av portar Bålsta Port & fasad, kostnad?) 

Kostnader och Bidrag Laddboxar 

Kostnad för 81 ladd boxar enligt Eon om du har vägg samt betalning med RFID (dvs varje fastighet får 

ett RFID kort som han betalar efter ett pris som Samfälligheten har satt = (minst vad det kostar oss). 

Kostnad för 25 ladd stationer med 90 meter mellan el-centralen och den ladd station som kommer 

vara längst bort = 475.000:- dvs ca 19.000 per station så antingen skall samfälligheten ta 

investeringen på 81 ladd stationer x 19.000 minus 50% i bidrag naturvårdsverket= 769500:- i 

investering (beräknar vi 10 års hållbarhet så behöver vi enkom (utan at ta hänsyn till räntan ) = 

amortera 76950:-/år = 950:-/år/fastighet i 10 år. Enligt Sparbanken kan lån upp till 1 miljon beviljas 

Samfälligheten mot att varje fastighetsägare blir ”medlåntagare” med 1/81 och således skall betala 

ränta och amortering. Banken säger att sådana här lån är i deras ögon sk blancolån och just nu 

(februari 2022) är det en rörlig ränta på ca 4,5%. Amortering är mellan 7-10 år enligt banken. 

Räntan år 1 på beräknat 4,5% = 34627,50:-=427,50:-/år 1/Fastighet 

 

 

 



 

 

En Total offert på allt 

Vi har fått en total offert som gäller att vi i läge 1 skulle uppgradera hela området. Den innehåller ett 

fast pris vilket då inkluderar uppskalningen i varje garagelänga till 3x25 A. Så denna lämnad offert 

innehåller både pris på laddbox samt uppskalning av el.  

 

Vi bifogar detta som den kom till oss samt de frågor som Styrelsen har skickat in. Vi kommer 

uppdatera er med svaren. 

 

Elbilsladdning 

Preliminär kalkyl

Utgifts typ Total Kostnad Per Fastighet kommentar

omprövning av anläggningsbeslutet 115 000,00 kr    1 419,75 kr    engångsfaktura

prel då Lantmäteriet ej kan lämna fast pris, 7-8 månaders handläggning

Höjd Försäkringspremie Länsförsäkringar 81 laddboxar 10 000,00 kr      123,46 kr       

om Samfälligheten är ägare

Skadegörelse/självrisk 1 g/år (plan för att ha detta i beaktande) 23 000,00 kr      283,95 kr       

Garanti 2-5 år så budget för underhållskostnad/viss reparation 15 000,00 kr      185,19 kr       

Uppskalning av el Garage så 81 fastigheter kan ladda ? 3 mars kommer elektriker

81 laddboxar om samfälligheten skall ta investeringen* 769 500,00 kr    1 357,14 kr    räknat på avskrivning/amortering 

Räknat enligt en kalkyl på Eons hemsida 7-10 år enligt Banken

*efter bidrag (söks innan) 50% Naturvårdsverket

Ränta år 1 på lån 769500:- 4,5%(feb 2022, rörlig) 34 627,50 kr      427,50 kr       ränta år 1 , sedan minskning per år

Varje fastighet har 1/81 del av lånet i Sparbanken med ränta

och amortering

Uppskalning initialt med att samtliga garagelängor går från

3x16 ampere till 3x25 ampere så kan 2-3 per garage laddda

se bilaga för uträkning 32 106,00 kr      396,37 kr       

nuvarande årsavgift 2022 3 200,00 kr    

så skulle Samfälligheten ta hand om laddboxar till 100%

(dock ej elförbrukning ingår i ovan kalkyl, den får varje

fastighetsägare betala själva ) så ny avgift Höjning med 85%

per år:1-7 5 973,61 kr   OBS! Uppskalning av el är ej med!

per år 8- 4 188,96 kr   

samt 1 styck

engångsfaktura 1 419,75 kr   



 





 



 

 

Följande frågor har vi ställt med anledningen av lämnad offert: 

 

. Är detta offert innan bidrag för elladdning? Så söker vi via naturvårdsverket så erhåller Max 
15.000kr och detta fall blir det hälften vad offerten säger ? 
 
3. Detta är en offert på att genomföra hela området , vad händer om vi beslutar oss att ta en länga 
på 17 platser , kan vi som riktmärke räkna om offerten som totalen dividerat med 85 x 17 ? 
 
4. Tror många boende undrar hur kommer det fungera med 17 bilar som laddar i samma  garage 
länga där vi har höjt upp till 25 och genomfört nedan förslag ? Hur kommer det rent tekniskt fungera 
och hur långa tid tar det osv ? 
 



 

 

Samtal med en lokal fastighetsmäklare i Håbo kommun 

 

Enligt mäklaren menar hen att detta med elbilsladdning kommer kunna ge återbetalning vid en 

försäljning. Redan i dag menar hen att ca 30% av husspekulanterna har elbil och självklart söker 

hus/villa där det går att ladda elbil. 

Dock så är det så att ifall någon husspekulant inte ens har körkort så spelar det ju för denna ingen roll 

om det finns laddning eller inte. Mera att se på ev framtida köpare. Jämför med tex att alla vill nästan 

ha fiber idag för att kunna jobba hemifrån med snabb uppkoppling. 

 

 

Framtiden? 

Mycket händer inom detta område med elbilsladdning. Vi har ett val i höst som kan påverka olika 

parametrar. 

Vad händer på teknikfronten med att ladda elbilar om 2 år, 4 år, 6 år? Självklart svårt att sia om men 

att en utveckling kommer att ske är väl givet. 

Vi behöver också ta med detta i vårt framtida beslut. Skall vi förbereda för 81 ladd möjligheter redan 

nu eller arbeta utifrån behovsunderlag och göra detta i små steg? 

En annan aspekt är ju att hållbarheten på dessa ladd boxar kopplas till vår hållbarhet på garagen. 

Investerar vi ladd box i garagen så behöver vi ha kvar garagen under dess livslängd minst. 

Frågan är komplex men här har vi i alla fall dels ekonomiska fakta i målet samt lite andra viktiga 

frågor att fundera på. 

Ännu en gång vill vi påpeka att inget beslut är taget i någon riktning. Så bli inte förskräckt av alla 

olika siffror. I slutändan skall det bli stämmobeslut men som vi har sagt ju mer som finns på bordet 

som information desto bättre.  

 

 

 

1. info om garanti och underhåll på dessa laddboxar önskas gärna 
2. hur möts elförbrukningen om vi vill att den enskilde skall betala elförbrukning avseende laddning 
av elbilar? 
3. Pris offerten skulle den vara i princip detsamma om kostnaderna skulle läggas på resp 
fastighetsägare med den skillnad att de då söker det gröna bidraget  
4. tänkte på den gruppen med 2 garagelängor  med fem vardera så blir det ju 10 totalt och med 
dubbelbox 5 styck men det kommer ju krävas då 3 per länga eller finns modellen som singel ?  
 
Går dessa att även montera utomhus (förstår att grävningsarbete tillkommer ) i fall någon boende 
önskar laddplats utomhus i stället för inne i garagen.? 
 



Nästa Steg: 

Styrelsen kommer jobba med frågan och därefter komma med ett konkret förslag som en extra 

stämma andra halvåret 2022 kan ta ställning till. 

Frågor? 

Använd gärna vårt Facebook forum (Väppeby News) med #ELBIL och ställ frågor eller kom med 

synpunkter. Eller maila in din fråga så vi kan sammanställa allt i ett dokument. 

 

Hälsningar 

Styrelsen 

 


