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Debiteringen av elförbrukningen och frågan om stöd för höga 

elkostnader 

Föreningen har sedan flera år ett gemensamt el-abonnemang för våra hus. Den elen 

som levereras till oss alla betalas samlat av föreningen varje månad. Föreningen 

debiterar sedan för respektive lägenhets egen individuella faktiska förbrukning av el 

(genom avläsningen av varje lägenhets förbrukningsmätare). Förbrukningen av kWh i 

hushållet och kostnaden för denna per månad kommer på HSB:s avier för 

månadsavgifterna respektive hyran, i förekommande fall. 

Föreningen har sedan april 2022 ett rörligt spotpris-avtal baserat på det genomsnittliga 

kWh-priset per månad, plus ett (1) öre, med elbolaget Nordic Green Energy. Vi vet 

därmed inte på förhand exakt vad det genomsnittliga elpriset per kWh kommer att bli 

för den kommande månaden. Föreningens styrelse gör därför en kvalificerad gissning 

vilket priset kommer att bli, detta för att söka undvika att vare sig över- eller 

underdebitera hushållen i föreningen för deras respektive elförbrukning. 

Under perioden från maj 2022 t o m februari 2023 har föreningens genomsnittliga 

inköpskostnad per kWh varit 2,97 kronor (inklusive moms). De boende har under 

samma period för sin förbrukning debiterats 2,19 kronor per kWh (inklusive moms). 

Det betyder att hittills, till och med februari 2023, har under denna period en faktisk 

underdebitering per kWh av medlemmarnas respektive elförbrukning skett. 

Det återstår att se om och i vilken mån som vår bostadsrättsförening längre fram kan 

erhålla ett eventuellt elkostnadsstöd från staten. Ett sådant kostnadsstöd skulle i så fall 

först gå till att täcka föreningens kostnader för den hittillsvarande (till och med 

februari 2023) underdebiteringen av elen till de boende. 

På grund av ett tekniskt och administrativt strul från leverantörernas sida, vilket 

styrelsen har informerat om i ett föregående Hissblad, har faktureringen av 

elkostnader för en tidigare period blivit försenad. Tyvärr är det av administrativa och 

kostnadsskäl inte möjligt att ordna delbetalningar av ett hushålls nu fakturerade 

elkostnader. 

Styrelsen kommer att ge uppdaterad information när vi längre fram vet mer hur det 

skiftande läget på elmarknaden påverkar föreningen och de boende. Mer information 

om föreningens elavtal m.m. finns på hemsidan (www.blakulla.net). 
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