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As Oy Bronkuja 1 blev modernt med bergvärme 
 
Matti Tuovinen 18.10.2016 Kotitalo-lehti, fri översättning KH oy 

 
Allt fler husbolag byter till bergvärme då energipriset stiger. Husbolag som har fjärrvärme har även 
börjat byta till bergvärme, de är redan flera hundra och trenden fortsätter.  
 
As Oy Bronkuja 1 i Kyrkslätt hör till de bolag som har nöjda människor, berättar styrelseordförande 
Heidi Weichert. Det finns en orsak: Husbolaget lyckades att sänka på de årliga värmekostnaderna 
till ca en fjärdedel med byte av uppvärmningssystem. 
 
2013 var uppvärmningens kostnad 38 000 euro och år 2015 endast dryga 10 000 euro. Trots att 
man tog ett banklån för att finansiera byte av uppvärmningssystemet kunde man sänka på 
vederlaget. Om sex år är finansieringen betald och då torde de månatliga kostnaderna sjunka 
ytterligare.  
 
– I min familj sjönk det månatliga vederlaget med ca 25 %, trots att vi nu betalar både skötsel- och 
finansieringsvederlag, berättar Weichert. 
 
As Oy Bronkuja 1 är ett 1999 byggt husbolag bestående av fyra hus. Tidigare värmde man upp 
bostäderna med olja. Eftersom fjärrvärme inte var tillgänglig beslöt bolaget att byta till bergvärme. 
 
Man borrade sju hål, samtliga på dryga 200 meter. Man kopplade två fyrtio kilowatts värmepumpar 
och två beredare. 
 
- Husbolaget fick stöd för finansieringen av projektet av ARA. Hälften av lånet fick en aningen mindre 
ränta, berättar disponent Marja-Leena Arhima-Oinonen från Kirkkonummen Huolto Oy. 
 

 
 
Ordföranden Heidi Weichert och disponent Marja-Leena Arhima-Oinonen hade intensivt samarbete under projektet. 
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Modernt på en gång 
 
Styrelseordförande Heidi Weichert tillägger som ett argument i val av bergvärme, att oljan började 
kännas aningen gammalmodig. När man diskuterade frågan i styrelsen och med auktionärerna, kom 
alltid modernisering fram som ett positivt argument. 
 
Weichert funderar, att val av bergvärme kommer att synas på värdet av huset. Allt fler som letar efter 
bostäder väljer på ekologiska grunder och på hållbart sätt uppvärmt hus. 
 
- Det förberedande arbetet var väl gjort, vilket medförde att styrelsen kunde framföra ärendet lätt i 
bolagsstämman och svara på frågor. Därför var beslutet ytterst lätt i bolagsstämman. 
 
 

Fjärrvärmehus i turen 
 
Oljevärme till bergvärme har visat var en trend som pågått länge. Nu har även fjärrvärmehusen börjat 
byta till bergvärme. 
 
Enligt verksamhetsledaren Jussi Hirvonen i SULPU, (Suomen Lämpöpumppuyhdistys) kan man 
se en tydlig ny trend. Mellan två och trehundra hus har bytt från fjärrvärme till bergvärme i år. Om 
man tar med hybridpumpar så stiger antalet till ca 500 till årets slut. 
 
– Det överraskar inte om trenden fortsätter och de som byter från fjärrvärme till bergvärme kommer 
att ligga runt tusen hus i året om ett par år. Fjärrvärmen har stigit kraftigt i pris vilket bidrar till detta. 
 
Prisförhöjningarna grundar sig på det att energibolagens försäljning minskar, eftersom husen 
använder allt mindre energi och äldre hus renoveras till energisnåla. 
 
Samtidigt måst energibolagen betala upprätthållandet av fjärrvärmenätet och anläggningar. 
Dessutom ersätts fossila bränslen som olja och stenkol till förnybar energi. Detta bidrar till högre 
priser. 
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