
Ungefärliga driftskostnader* 
Lilla Sköndal

Hus Hus

Beräkningsförutsättningar 123 m2 159 m2

41 kWh/m2 41 kWh/m2

El uppvärmning, rörligt 0,78 kr/kWh 4 000 kr 5 200 kr 

Hushållsel, rörligt 0,78 kr/kWh 6000 kWh/år 4 680 kr 4 680 kr 

Fast avgift elförbrukning 540 kr/år 540 kr 540 kr 

Fast nätavgift 20A 3 120 kr/år 3 120 kr 3 120 kr 

Överföringsavgift elnät 0,26 kr/kWh
för uppvärmning & 
hushållsel

3 356 kr 3 876 kr 

Vatten, rörlig avgift 6,55 kr/m3 160 m3/år 1 048 kr 1 048 kr 

Vatten, fast avgift 2 406 kr/år 2 406 kr 2 406 kr 

Sophämtning ** 2 786 kr/år 2 786 kr 2 786 kr 

Villaförsäkring, ca 4 500 kr/år 4 500 kr 4 500 kr 

Samfällighetsavgift,  
prel för GA park

1 500 kr/år 1 500 kr –   kr 

Kostnad/år 27 936 kr 28 156 kr

2 328 kr/mån 2 346 kr/mån

* Uppskattningen gjord på ett hushåll med 4 personer (exkl lånekostnader och fiber. Telia Öppen fiber ingår men eget abonnemang tecknas).

** Sophämtning, taxa 2015 2 240 kr/år
Rörlig (6 kg hushållssopor per 
vecka exkl matavfall)

546 kr/år

Brännbart 190 L kärl

Matavfall 140 L kärl
Tömning varje vecka!

Elevio/Fortum juni 2016   

78 öre/kWh snitt under ett år, fast elpris 

45 kr/mån månadsavgift kopplat till rörligt avtal 

260 kr/mån Fast elnätsavgift 

26,29 öre/kWh Rörlig elnätsavgift 



Elnätspriser Stockholm
Säkringsabonnemang
Gäller från och med 1 juni 2016

STOCKHOLM VATTEN

Rörlig avgift
Den rörliga avgiften är 6,55 kronor per kubikmeter levererat 
dricksvatten samt rening av motsvarande mängd avlopps-
vatten.
 
Fast avgift
Grundavgift per abonnemang är 955 kronor per år. Avgiften 
motsvarar de genomsnittliga kostnaderna för bland annat 
mätarbyte och fakturering som är  för knippade med ett 
abonnemang.
 
Dessutom betalar du en nyttoavgift på 1 054 kronor. 
 Avgiften ska bidra till att täcka de fasta kostnaderna för 
ledningsnät, vattenverk och avloppsreningsverk.
 

Dagvattenavgiften täcker Stockholm Vattens kostnader för 
att ta hand om dagvatten, det vill säga regn- och smält-
vatten från fastigheten.
 
För villor och övriga småhus är dagvattenavgiften 397 
kronor per bostadsenhet och år. (Exempelvis ett parhus har 
två bostadsenheter).
 
Om dagvattnet från fastigheten tas om hand innanför 
tomtgränsen, till exempel när stuprören har utkastare som 
leder ut vattnet på gräsmattan, kan du ansöka om reduktion 
av avgiften.
 
(I beloppen ingår 25 % moms.)


