
Avgifter för elenergi och nät 
 
HSB skickar varje kvartal ut nya avier för tre månaders kommande lägenhetsavgifter och din 
elenergiförbrukning för de senaste tre månaderna.  
 
Här kommer en förklaring till vad el-delen på avierna står för: 
 
1. Fast avgift: för elnätet = 1 050 kr/år och för elenergi = 588 kr/år 
 Summa fasta avgifter = 1 638 kr/år = 137 kr/mån, inklusive moms (2023) 
 
2. Elöverföring: Låglast  = 2,25 öre/kWh, inklusive moms 
  Höglast = 11,38 öre/kWh, inklusive moms 
 Höglasttid är november – mars, helgfria vardagar 7.00 — 20.00 
 
3. Effektavgift: Under höglasttid tas dessutom ut en effektavgift baserad på det högsta 

effektuttaget. 
 (För december 2022 blev effektavgiften 28 öre/kWh inklusive moms) 
 
4. Årsavgift: För våra fem elabonnemang tar Telge nät ut en årsavgift baserad på 

säkringsstorleken. Den totala årsavgiften motsvarar 11 öre/kWh inklusive moms 
 
5. Energiskatt: 45 öre/kWh, inklusive moms 
 
6. Energipris: 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.  

 
7. Det totala elenergipriset: Du betalar självkostnadspris, ett genomsnitt av de tre 

föregående månadernas pris som föreningen betalat till Telge Nät och Telge Energi. 
 
Samtliga ovanstående priser är inklusive moms. I avgiftsavierna redovisas energipriset utan 
moms, och momsen visas separat, eftersom denna ska momsdeklareras till Skatteverket. 
Föreningen rabatterar inte elenergin, och säljer alltså inte billig el till medlemmarna utan tar 
ut hela självkostnadspriset. 
 
Din egen elförbrukning är den enda kostnad som du själv kan påverka.  
 
Produktionen av solenergi är ca 45 000 kWh/år. Ca 30 000 kWh säljs till medlemmarna för 
samma pris som den inköpta elenergin från Telge Energi. De övriga 15 000 kWh säljs till 
Telge Energi. Vi får 60 öre/kWh för såld solenergi från Skatteverket i form av sänkt skatt. 
Inkomsterna från solenergin ska betala investeringen i solpanelsanläggningen.  
Den fasta avgiften ska betala investeringskostnaden för gemensamhetselen. 
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