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Fastighetsnämnden

$ 6 lnformationer

o Omvärldsbevakning

o Förvaltningschefens rapport

o UtredningHildursborg

o Bodentvätten

o Fastighetsförvaltningens kodstruktur
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Fastighetsnämnden

$ 7 Bodens kommun Solenerg¡utredning
FN2016/16

Fastighetsnäm ndens beslut
Fastig hetsnäm nden föreslår att fu I I mäktige godkän ner rapporten,
solenergiutredning, om möjlighet och förutsättningar att anlägga solceller på

kommunens byggnader.

Fastighetsnämnden beslutar vidare att i dagsläget inte investera i

solpaneler/solfångare på kommunens byggnader men att förvaltningen ges i

uppdrag att följa energiprisutvecklingen och göra nya bedömningar om
eventuellt lönsamma investeringar.

Beskrivning av ärendet
Fastighetsnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att utreda
möjligheter och konsekvenser att sätta upp solceller på kommunens
byggnader. Utredningen presenteras inför arbetet med strategisk plan 2017-
2019 senast april 2016. Studien för utredningen genomförs av a och d
arkitektkontor i samarbete med Ramböll Sverige AB, WS
Energiavdelningen i Luleå.

Rapporten innehåller 6 huvuddelar:

1, Rapport som redovisar det tekniska läget inom solenergi idag, inklusive
tillgängliga lösningar. En bedömning av potentialen för användning av
solenergi i de fyra valda fastighetsobjekten inom Bodens kommuns
fastighetsbestånd, Bodens statshus, Björknäs gymnasiet, Kyrkkläppens
förskola och badhuset Nordpoolen.

2, Kortfattad beskrivning av det tekniska läget inom solenergi idag.
Beskriver även solenergimarknaden och olika typer av solprodukter

3, Kartläggning av fyra utvalda scenariofastigheter som ägs av Bodens
kommun. Olika tak är olika lämpliga för solel. En större fastighetsägare kan
välja vilka tak man initialt vill använda för solel. Detta blir också frågor att
beakta vid nyproduktion.

4, Presentation av projekterade lösningar för respektive fastighet och vilka
indata som har använts för detta. Avslutningsvis går vi igenom de olika
komponenterna i ett elpris, eftersom det är viktigt att förstå de solels-
ekonomiska aspekterna av ett solenerg i projekt.

5, Genomgång av drift, underhåll, estetik och hållbarhet.
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Fastighetsnämnden

6, Här redovisas utförda beräkningar på solenergi utifrån möjlig placering
och yta på solceller/solpaneler. Sammanställning på de rimliga alternativ
som finns samt resultatet av lönsamhetskalkyler itabellformat.

Rapportens slutsats: lngen av solpanels/solfångaranläggningarna är
lönsamma under följande förhållande. Huvudorsakerna till detta är för lågt
energipris och en för hög internränta. Elpriset är satt t1410,77 kr/kwh som är
ett viktat elpris för anläggningarna under 2016-2017. Fjärrvärmepriset
(rörligt) är satt till 0,28 kr/kwh. Fasta avgiften i totala fjärrvärmepriset
påverkas marginellt. Aven om man endast använder internräntan pà 2,4 o/o

och sätter avskrivningstiden till 15 år så krävs ett elpris pà 1,1 kr/kWh och
då genereras ett överskott om ca 500 kr/år.

Kalkylmoddelen är utgått från att uppförandet av solenergianläggningarna
faller under investeringstypen rationaliseringsinvestering, det vill säga en
investering som syftar till att sänka sina egna kostnader.
lnvesteringskalkylerna för solenergianläggningarna är Pay-Off kalkyler med
ränta.

Kalkylparametrar:
lnternränta 2,4o/o.

Avkastningskrav 3,60/o.

Avskrivningstid 25 år.

Kalkylen är ganska grov och tar inte hänsyn till t.ex. energiprisökning och
prisutveckling på solpaneler, Vidare har hänsyn tagits till skattebefrielse för
den el som produceras och förbrukas. Alla kalkyler använder priser utan
moms.

Bilaga Bodens kommun Solenergiutredning
Datum:20160301
Uppdragsnummer: 1 32001 8368
Ramböll Sverige AB

Utdragsbestyrkande / Expedierat
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$ I Redovisning av delegationsbeslut
FN 2016/18

Fastig hetsnämndens besl ut
Fastighetsnämnden godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som

ftirtecknats i protokoll den 16 mars 2016 $ 8.

Beskrivning av ärendet

Sammanfattning
Fastighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till
fastighetsñrvaltningens tj änstemän i enlighet med fastighetsnämndens

delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till fastighetsnämnden.

Administrativa frågor
o Fullmakt till ombud Daniel Bergh, jurist kanslikontoret, für att föra

nämndens talan. Målnr: T380-16 Scandivet AB/ Bodens kommun
enligt punkt 4:2 i delegafionsordningen.


