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FÖRSLAG OM INFÖRANDE AV IMD EL 

Styrelsen har undersökt möjligheten om införande av gemensamt nätabonnemang så kallad 

IMD-el. 

Förkortningen IMD står för individuell mätning och debitering och har som syfte att få ner 

kostnaderna för vår elkonsumtion, men även skapa medvetande om vår elförbrukning.  

Istället för att varje lägenhet har vars ett elabonnemang och betalar varsin fast avgift, övertar 

föreningen den rollen och har ett avtal med ett fåtal abonnemang. Detta innebär att den fasta 

avgiften, som idag är en stor del av hushållets elkostnad, försvinner på lägenhetsnivå.  

Elmätare till varje lägenhet blir undermätare. Förbrukningen från dessa samlas in automatiskt 

och kostnaden debiteras automatiskt via hyresavierna ni får från HSB idag. Efter installation 

kan man följa sin elförbrukning direkt via datorn. 

Föreningen blir storförbrukare och kan förhandla priser på ett helt annat sätt. Vilket i slutändan 

ger er medlemmar lägre elkostnader och färre fakturor. Men för att kunna ändra till IMD krävs 

ett stämmobeslut. 

 

FÖRDELAR 

➢ Du slipper bli fakturerad från E.ON Elnät för elnätskostnaden och sparar därmed omkring  

1 020 kr/år. 

 

➢ Du slipper fakturor från elhandelsleverantör. 

 

➢ På månadsavin står tydligt mätarställning, använda kilowattimmar (kWh) och summa i 

kronor – det gör elförbrukningen enkel att följa och förstå. 

 

➢ Du slipper att handla upp elhandelsbolag och jämföra priser på marknaden, det sköter 

föreningen. 

 

➢ Eftersom föreningen handlar upp elhandelsbolag som en mycket större aktör kan 

priserna pressas ned. 

 

 

NACKDELAR 

 

➢ Att slippa välja elhandelsbolag kan vara en befrielse. Det är annars det enda negativa med 

att bo i en förening med IMD, du som enskild boende kan inte själv välja vem du skall 

köpa din el från.   
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FRÅGOR OCH SVAR 

• Ska jag själv säga upp mitt nuvarande avtal? 

Svar: Nej.  

• Jag har ett tre års avtal, kan det brytas? 

Svar: Avtalet bryts när föreningen övergår till gemensam el.  

• Får jag som nu en räkning från nätägaren och en från el-leverantören? 

Svar: Nej. Din elkostnad kommer att redovisas på avgiftsavin. Du betalar i efterskott för 

vad du förbrukat. 

• Hur kommer den att se ut? 

Svar: Mätarställning för perioden - Förbrukning - Pris – Kostnad. Vanligast är 3 

månadsredovisning. Man kan välja månadsredovisning mot tillägg. 

• Är alla elkostnader inräknade i priset? 

Svar: Ja det är ett totalpris. 

• Vem sätter totalpriset? 

Svar: Styrelsen upphandlar och sätter priset. Elpris + Elcertifikat + Överföringsavgift + 

Energiskatt + Administrationskostnad + Moms = Summa totalpris 

• Vad kommer jag att spara på gemensam el? 

Svar: Genomsnittlig elförbrukning i föreningen ligger på ca. 2 000 kWh/år, vilket 

motsvarar en besparing på ca. 2 260 kr/år. 

• Jag använder bara 600 kWh/år hur blir det för mig? 

Svar: Din nuvarande fasta avgift är dyr per kWh. Ditt kWh pris blir mycket billigare med 

gemensam el. 

 

 

 

Med vänlig hälsning, 

 

HSB Malmö och Styrelsen 

 


