Motion till Samfälligheten Sigfast årsmöte 2020 ang
uppdaterat elsystem för våra garage/carportar.
Bakgrund:
Till varje fastighet i vår samfällighet hör en parkeringsplats i form av ett garage eller en carport. V
Våra parkeringsplatser har dag ett underdimensionerat system för el i som inte håller för den
närmsta framtidens behov. Vi har idag för klent elnät ut till våra parkeringsplatser för att man ska
kunna ladda bilar i större omfattning.
Våra eluttag börjar lida mot slutet av sin tekniska livslängd och går sönder oftare än önskat. Vi har
dessutom idag problem med tillgång till reservdelar till de befintliga timers.
Laddningsbara bilar varken kan eller får laddas i våra parkeringsplats. Elen vid våra
parkeringsplatser är enbart avsedd att användas för motor- och kupévärmare samt enklare
startbatteriladdningar och dito arbeten på bilar som kräver el t ex dammsugning. Samtidigt som
det i dag inte går att debitera respektive användare direkt för den elförbrukningen, som är
betydligt större än som var planerat när vår samfällighet bildades vid anläggningsbeslutet den 25
april 1990 (Dnr 831-422-90). I samfälligheten ingår fastigheterna Gränsvägen 258-316 och
320-408. Således delar vi ägare av dessa fastigheter idag på alla elkostnader för våra
parkeringsplatser.
Fler och fler laddhybrid- och elbilar säljs idag i Sverige och framförallt i Stockholm. Närmare
hälften av alla Sveriges laddbara bilar finns i Stockholms län. (Källa: https://www.elbilsstatistik.se/
elbilsstatistik)

Källa: http://powercircle.org/nyhet/okad-forsaljning-av-laddbara-fordon-samtidigt-som-nyrapport-vittnar-om-lagre-klimatpaverkan-fran-batterier/

Laddbara bilar ökar
- Registreringarna av laddbara bilar, dvs rena elbilar och
laddhybrider, ökade med 43 procent i november. Uppgången
hittills i år är 35 procent, där rena elbilar har ökat mest, med
134 procent. De laddbara bilarnas andel av de totala
nyregistreringarna var 14 procent i november jämfört med 11,6
procent i november förra året. Hittills i år är andelen laddbara
bilar 11,5 procent jämfört med 7,9 procent samma period förra
året, säger Mattias Bergman.
- Sverige tillhör de länder i Europa som har höga andelar
laddbara bilar av nyregistreringarna. Under de tre första
kvartalen i år var Sverige fyra i Europa, efter Norge, Island och
Nederländerna. Sverige har tidigare legat på tredje plats i
Europa, men räknat på de första nio första månaderna i år gick
Nederländerna om Sverige med en liten marginal, fortsätter
Mattias Bergman.

Källa: http://www.bilsweden.se/statistik/nyregistreringar_per_manad_1/nyregistreringar-2019/
fortsatt-uppgang-pa-bilmarknaden-i-november-framst-laddbara-bilar-okar

Lösningar:
Under 2020 finns möjlighet att söka och erhålla 50%-igt stöd från Naturvårdsverket för utbyggnad
av laddningsinfrastruktur för elbilar för bland annat samfälligheter som vår. (Källa: https://
www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Ladda-bilen/Flerbostadshus/ )
Det finns idag flera olika system, en del med smarta lås/debiteringssystem för laddstationerna t ex
https://www.goincharge.com/se/ladda-elbilen-hemma/
Det råder, eller har i alla fall rått, akut kapacitetsbrist i Stockholms elnät. Som dock håller på att
åtgärdas (källa: https://www.nyteknik.se/energi/elbolag-skjuter-till-320-mw-extra-i-stockholmselnat-6976363 ), så det är ett bra tillfälle att nu se över elen till våra parkeringsplatser.
Som jag ser det kommer laddningsinfrastruktur för elbilar vara lika naturligt i bostäderna inom en
snar framtid som bostadsel, VVS, fjärrvärme, kabelTV och internet numera är. Infrastruktur som en
gång i tiden sågs som nyheter som få bostäder då hade tillgång till. Som innebär att de som idag
inte har denna infrastruktur medför en kraftig värdeminskning jämfört med de som har. Att
investera innebär en kostnad, men är en investering som kommer betala sig själv både
privatekonomiskt och för vår miljö relativt snabbt.
Jag ber att stämman beslutar;
att kommande styrelse får i uppdrag att under 2020 undersöka möjligheten att uppdatera vårt
elsystem till våra garage och carportar som tillhör fastigheterna inom samfälligheten så att vi kan
ladda elbilar i dem,
att kommande styrelse får i uppdrag att, vid behov, uppdatera anläggningsbeslutet så det blir
möjligt att debitera respektive användare för laddningsel i våra garage och carportar,
att kommande styrelse bemyndigas att ansöka om investeringsstöd för laddningsinfrastruktur för
elbilar,
att kommande styrelse får i uppdrag att ta övriga beslut för ska kunna genomföra ovan beskrivna
planer så fort som möjligt.

Spånga 28/12-2019

Robert Leonardi
Sigfast 12

