
IMD

INDIVIDUELL MÄTNING OCH DEBITERING



AllboHus installerar individuell mätning och 
debitering (IMD) i alla nybyggda bostadshus 
samt vid större ombyggnationer i befintliga 
bostadsområden. 

IMD gör det möjligt att mäta förbrukningen 
av vatten och el i varje enskild lägenhet. Det 
innebär att du som hyregäst bara betalar för 
precis den förbrukning som du gör av med. 

AllboHus anser att det är mer rättvist än att 
alla i huset delar på den totala förbrukningen.

Det finns också miljömässiga vinster då IMD 
ökar medvetenheten och minskar därför 
oftast förbrukningen. Den individuella 
mätningen och debiteringen ger dig alltså 
möjlighet att själv påverka dina kostnader. 

Förbrukningen debiteras på hyresavin
Mars: den sista mars mäts förbrukningen 
för mars månad. 
April: förbrukningen för mars debiteras på               
hyresavin som avser maj månad.

Tips för minskad vattenförbrukning 

Täta droppande kranar. För byte av packning
gör en felanmälan till AllboHus.

Diska inte under rinnande vatten. Använd
diskpropp och sköljbalja. 

Blötlägg disken en liten stund så lossnar
matrester mycket lättare.

Torka av överblivet fett i stekpannan med
hushållspapper och sortera som matavfall.
Det sparar både vatten och diskmedel,
dessutom undviker du stopp i avloppet. 

Tänk på att inte spola kranen på högsta tryck
när du bara behöver använda lite vatten.

Duscha hellre än bada och korta gärna ner
duschtiden. 

Tips för minskad elförbrukning 

Använd energisnåla lampor. 

Låt inte dator och TV stå på i onödan.

Välj kokkärl efter plattans storlek när 
du lagar mat och koka alltid med lock.

Så mycket förbrukar prylarna
Effekt mäts i watt (W) och är ett mått på en  
apparats arbetsförmåga. Energi mäts i wattimmar 
(Wh) och beräknas genom effekten gånger tiden 
i timmar. 

Här är några exempel på olika hushållsapparaters 
effekt och hur länge 1 kWh räcker för att driva dem:

   Dammsugare 1000 W - 1 timma

   Lågenergilampa 15 W - 67 timmar

   Vanlig glödlampa 60 W - 17 timmar

   Mikrovågsugn 900 W - 1 timma och 6 minuter

   PC och skärm 100 W - 10 timmar

   TV 32” plasma 300 W - 3 timmar och 20 minuter

   TV 32” LED 60 W - 17 timmar

Minskad förbrukning sparar energi, vilket 
både miljön och privatekonomin vinner på.
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