
 
 

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB är landets största oberoende företag av förvaltningstjänster för bostadsrätter. SBC 
grundades 1921 och är idag en helhetsleverantör som erbjuder expertis för bostadsrättsföreningen: ekonomisk och teknisk 
förvaltning, energirådgivning, projektledning av ombyggnation och renoveringar samt juridisk rådgivning. Bolaget 
tillhandahåller kundportalen Vår Brf samt utbildningar som t.ex. Styrelsecertifiering, tar varje år fram Sveriges 
Bostadsrättsrapport och är en aktiv röst i media. SBC har kontor på fem orter i landet med ca 320 anställda. Bolaget omsatte år 
2020, 478 mkr i koncernen.  
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SBC tipsar:  

Så håller bostadsrättsföreningen elkostnaderna i 
schack 
 
Under de senaste månaderna har landets elpriser skjutit i höjden och nått 
rekordnivåer. Trots att det kan verka svårt går det med både enkla medel och 
analyser av elförbrukningen att minska kostnader. SBCs energiexpert Samer Ilhamoi 
tipsar därför landets bostadsrättsföreningar om hur de kan gå tillväga för att sänka 
sina elkostnader. Men även hur boende kan minska sin egen energiförbrukning.  
 
Att sänka elkostnaderna är en ständig utmaning för både boende och bostadsrättsföreningar. En 
utgiftspost som blir än mer synlig nu när elpriserna är rekordhöga till följd av kylan som under vintern 
tog stora delar av landet i sitt grepp. Byte av elavtal kan lätt tolkas som den enkla vägen ut. Men ofta 
finns det åtgärder att vidta som har större påverkan på elräkningen än ett byte av avtal. SBCs 
energiexpert Samer Ilhamoi tipsar om hur boende i flerfamiljshus och bostadsrättsföreningar ska tänka 
när det kommer till elförbrukningen. Och hur elräkningen kan hållas i schack året runt.  
 
– Det första vi brukar rekommendera att en bostadsrättsförening gör är att se över sin elförbrukning 
överlag för att urskilja energibovar. Det är den största och viktigaste insatsen och genom att analysera 
var elförbrukningen är som störst går det också att ringa in var insatser gör mest nytta. Är det kanske 
belysningen, hissen eller torkskåpet som drar onödigt mycket el? Här finns det potentiellt en hel del att 
göra för att minska energiförbrukningen. Något som dels gör föreningens plånbok en tjänst på kort sikt 
men även klimatet en tjänst på längre sikt, säger Samer Ilhamoi, Energiingenjör på SBC. 
 
Fem enkla tips hur din bostadsrättsförening kan hålla elkostnaderna i schack: 
1. Gör en analys – var gör insatserna som störst skillnad och vilka egenskaper går att prioritera bort?  
2. Byt alla lampor till lågenergilampor 
3. Använd närvarostyrda lampor i utrymmen där det passar 
4. Se över hissarna i huset – välj energisnåla och effektiva alternativ med närvarostyrd belysning. 
5. I takt med att inventarier byts ut – välj energisnåla alternativ. Exempelvis tvättmaskin och torkskåp. 
 
Fem enkla tips hur du som boende kan hålla elkostnaderna i schack: 
1. Byt ut gamla glödlampor till LED-belysning 
2. Dra ur laddare och stäng av elektriska apparater när du inte använder dem 
3. Att ställa in kylen på +5 grader och frysen på -18 för att säkerställa både rätt temperatur för 
matförvaring men även för energibesparing 
4. Koka vatten i vattenkokare istället för i kastrull på spisen 
5. Tvätta i 40 grader istället för 60, det kan halvera tvättmaskinens energianvändning 
 
Läs mer om hur SBC kan hjälpa din bostadsrättsförening med teknisk förvaltning. 
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För ytterligare information kontakta: 
Samer Ilhamoi, Energiingenjör teknisk förvaltning på SBC  
Telefon: 040-6646770 
E-post: samer.ilhamoi@sbc.se   
 


