
Ny fast avgift för elenergi och nät 
 
I början av nästa månad, juni 2020, kommer HSB som vanligt att skicka ut nya avier för tre 
månaders lägenhetsavgifter och din elenergiförbrukning.  
 
Här kommer en förklaring till vad el-delen på avierna står för: 
 

1. Fast avgift för elnätet: Förra året betalade du 77 kr/mån. Nätbolaget har sänkt 
avgiften i år till 73 kr/mån. 

 
2. Fast avgift för elenergi: Föreningen, och därmed också du, betalar 33 kr/mån. Denna 

avgift har du sluppit i två år. Det beror på förbiseende från föreningens sida och det 
bjuder vi på, som en introduktionsrabatt till vårt gemensamma elsystem. 
(Privatpersoner som själva tecknar avtal med Telge Energi får efter ett års rabatt 
betala 49 kr/mån.) 
 

3. Avgift från Telge Nät för elöverföring: 25,20 kr/kWh 
 

4. Energiskatt: 35,30 öre/kWh 
 

5. Energipris: Du betalar självkostnadspris, ett snitt av de tre föregående månadernas 
pris som föreningen betalat till Telge Energi. Februari = 26,58, mars = 21,92 och april 
= 16,29. Snittpris = 21,60 öre/kWh. 

 
Totalkostnad per kWh för de kommande tre månaderna blir: 21,60 + 25,20 + 35,30 + moms = 
103 öre/kWh = 1,03 kr/kWh.  
 
Din egen elförbrukning är den enda kostnad som du själv kan påverka.  

 
Föreningens avtalsenliga energipris är baserat på en årsförbrukning av 300 000 kWh. Det är 
rörligt pris = det s k spotpriset (världsmarknadspriset) + 1,3 öre/kWh + moms. Du betalar 
samma pris. Om du skulle tecknat eget avtal direkt med Telge Energi hade du idag fått betala 
spotpriset + 4 öre kWh + moms.  
  
Föreningen rabatterar inte elenergin, det skulle strida mot allt förnuft och mot vårt 
skattesystem, som är utformat för att spara elenergi och därmed miljön. Föreningen säljer 
alltså inte billig el till medlemmarna utan tar ut hela självkostnadspriset, som enligt ovan 
ändå är lägre nu med vår gemensamhets-el än tidigare. 
 
Frågor besvaras av Ingvar Persson, boingvar.persson@icloud.com 
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