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Gemensam el med individuell mätning 
och debitering. 

EON, som är nätägare, har lämnat anbud om 
gemensam el med individuell mätning och 
debitering till Brf Fika. 

Vad innebär gemensam el? 
I dagsläget har varje lägenhet ett eget elabonnemang och betalar avgifter till 
nätleverantören och elleverantören, både för elförbrukning och fasta avgifter för 
abonnemanget.  
 
Med gemensam el kopplas alla lägenheterna till föreningens elabonnemang. 104 
abonnemang blir istället ett. Föreningen installerar egna elmätare för att mäta 
förbrukningen till varje lägenhet som sedan debiteras medlemmarna på samma avi 
som månadsavgiften till föreningen. Ett eget mätsystem har så klart en kostnad, men 
den är mycket lägre än att ha separata elabonnemang för varje lägenhet. 

Vilka fördelar finns? 
Den stora fördelen är lägre utgifter för medlemmarna eftersom de fasta kostnaderna 
blir lägre när vi delar på föreningens abonnemang, istället för att alla betalar för ett 
eget elabonnemang. 
 
Eftersom elen debiteras på samma avi som föreningsavgiften så blir det färre 
räkningar att betala, och för de som inte själva vill engagera sig i att hitta ett bra 
elavtal blir det en fördel att detta hanteras av styrelsen. Eftersom föreningen är en 
stor kund med 104 lägenheter kan det möjligtvis finnas ett bättre förhandlingsläge 
gentemot elbolagen än vad en enskild lägenhetsinnehavare har. 

Vilka nackdelar finns? 
Eftersom många delar på ett elabonnemang kan inte varje medlem själv välja vilket 
elavtal som ska gälla. D.v.s. om någon har en stark åsikt om att elen ska vara billig 
och någon annan tycker att den måste vara grön så kan vi inte tillgodose allas 
önskemål. 
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Vad kostar det? 
Installation av detta kostar föreningen 346 000 SEK exkl. moms 
Utöver detta tillkommer en årlig serviceavgift om 150 SEK exkl. moms/mätare 

Hur påverkas medlemmarna ekonomiskt? 
Styrelsen beräknar att detta innebär en besparing på 1 000-2 000 SEK per lägenhet 
och år. 

Vad händer med mitt nuvarande abonnemang? 
De nuvarande individuella abonnemangen upphör helt när den gamla elmätaren tas 
bort och därmed avbryts även eventuella bindningstider, utan att det kostar 
medlemmarna något extra. 

Påverkas min månadsavgift till föreningen? 
Nej, månadsavgiften ändras inte av att gemensam el införs. Däremot tillkommer en, 
alternativt två, poster på avin; en för den faktiska elförbrukningen och en för den 
fasta kostnaden. 
 

 
 

Styrelsens förslag till stämman: 
 
Föreningen bekostar gemensamt installation av gemensam el med 
individuell mätning och debitering. Utrymme för detta finns i budgeten för 
2020. Installationskostnaden skrivs av på 10 år. 
 
En årlig avgift om 360 SEK per lägenhet tas ut av medlemmarna. Detta 
för att täcka serviceavgift och administration. 
 

 


