
BRF Bergsnäs Avesta IMD EL 

Tillgång till el i vår lägenhet är en självklarhet.  

Hur fungerar det idag? 

Idag har ni en avgift på lägenheten som inkluderar elektricitet. Oavsett elförbrukning i lägenheten 

betalar ni alla samma.  

Man kan säga att ni delar på notan. 

 

Vad är IMD* EL? (*IMD, betyder Individuell mätning och debitering) 

Erfarenhetsmässigt är elförbrukningen i lägenheter mycket olika, och vi vet att skillnaden mellan 

mycket och lite i lägenheter är ungefär från 1 till 10 ungefär.  

Syftet med IMD med att mäta och debitera el till lägenheterna efter vad var och en gör av med. På så 

sätt kan man själv kan påverka hur elräkningen skall se ut igenom att ta ansvar för förbrukningen i 

den egna lägenheten.  

 

Så här funkar det med IMD EL:  

Med IMD el kommer alla lägenheter att få en elmätare som är fjärravläst. Mätaren monteras bakom 

luckan i tappen vid lägenhetens dörr, och mäter den elektricitet som er lägenhet gör av med. Den 

mängden el ni gör av med kommer med på er avgifts avi från HSB. Ni får alltså ingen ”el räkning” 

direkt, utan en rad till på er avi från HSB som avser er lägenhets el förbrukning. 

Föreningens har fortsatt kollektivt ansvaret för el abonnemang och elhandel till hela föreningen 

precis som tidigare, och ni betalar bara för den el ni själva gör åt i er lägenhet. 

Vid övergång till IMD,  

Kommer föreningen att anpassa avgiften efter att el inte längre ingår i avgiften, utan läggs till 

avgiftsavin efter var lägenhets faktiska förbrukning. 

Varför IMD? 

Med IMD El kan föreningen fortsatt igenom ett kollektivt el abonnemang och gemensam 

upphandling av el hålla ned kostnaderna för elnätsavgifter och effektivt handla upp el till alla 

medlemmarna kollektivt. 

Ni som boende ansvarar för er egen förbrukning och kostnaden för det.  

Kort sagt, erbjuda er som boende långsiktigt låga boendekostnader.  

 

Vad behöver jag som boende göra? 

Förutom att rösta jag till styrelsens förslag, ingenting. När mätaren är installerad och mätningen 

börjar kommer ni få er elkostnad på avgiftsavin från HSB. 

Inget svårt, inget krånligt. 


