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Information till medlemmar angående vattendebitering 

Föreningen har som tidigare meddelats en vattenförbrukning som ligger kraftigt över vad 
som anses vara normal förbrukning. Den höga åtgången är såväl en miljö- som en 
kostnadsfråga. Styrelsen har därför diskuterat att införa debitering efter faktisk 
förbrukning per lägenhet som ett sätt att uppmuntra till minskad vattenförbrukning. 

Styrelsen har gjort omfattande studier av samtliga lägenheters förbrukning under 2017 
och 2018 (observera att studien endast tagit hänsyn till lägenheternas storlek, inte vilka 
de boende är).  

Vår vattenförbrukning jämfört med en normalförbrukning 

Boverket och Hyresgäströrelsen har tagit fram vad som anses vara en normalförbrukning 
av varmvatten. Jämfört med vår förbrukning ser det ut så här: 

Lägenhetens storlek Normalförbrukning Vår förbrukning Skillnad 

2 rum o kök 30 kubikmeter/år 41 kubikmeter/år  +37 % 

3 rum o kök 40 kubikmeter/år 43 kubikmeter/år  +8 % 

4 rum o kök 50 kubikmeter/år 80 kubikmeter/år  +60 % 

Skillnaden mellan vår förbrukning under år 2017 och 2018 är marginell.  

Från såväl föreningens sida som de boendes är det intressant att minska förbrukningen av 
vatten, och då inte minst varmvattnet, och därmed kostnaden. Varmvatten kostar cirka tre 
gånger mer än kallvattnet per kubikmeter, cirka 50 kronor mot cirka 15 kronor för kallt. 

Kolla din egen förbrukning 

Du kan själv kolla hur du ligger till genom att läsa av förbrukningen i den lilla dosan 
innanför dörren. Den visar innevarande dag, ackumulerad förbrukning innevarande 
månad samt förbrukningen för hela föregående månad. Du har alltså en hel månad på dig 
att ”föra egen statistik” över förbrukning. 

Du kan också logga in på https://www.compwell.se/anvandare för att se din förbrukning 
av el och vatten mer i detalj och över tid. Detta är dina personliga inloggningsuppgifter: 

Fastighet Ditt användarnamn Lösenord 

Almagrundet Användarnamn och lösenord utdelat i brevlådorna 

På webbsidan finns användarinstruktioner för webben och för dosan innanför dörren. 

Hur går vi vidare 

Försök dra ner på vattenåtgången, både för miljöns och för kostnadsbesparingens skull. 

1. Föreningen kommer under 2019 att löpande följa förbrukningen. Förhoppningen är att 
se en minskning av vår förbrukning på minst 10 %. Mätningar visar att det ofta sker en 
minskning på 10-30 % om var och en skulle betala för sin verkliga förbrukning. 

2. Vi vädjar till alla att själva följa sin förbrukning och påverka den inom rimliga gränser. 

3. Beroende på utfall kan styrelsen komma att aktualisera frågan om individuell 
debitering av vattenkostnader. Mer information om konsekvenser och hur det 
påverkar boendekostnaden lämnas då och om det blir aktuellt.  

Har du frågor är du välkommen att kontakta styrelsen. Mejla gärna till 
info@brfalmagrundet1.se så dokumenteras både frågor och svar. 
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