
Du betalar bara för  
det vatten du använder

Din lägenhet har individuell mätning 
och debitering (IMD) av varmt och kallt 
vatten. Det betyder att du bara betalar 
för exakt det vatten du använder i din 
lägenhet. Det tycker vi är rättvist och 
det gör att du kan påverka din boende-
kostnad genom att tänka på hur du 
använder ditt vatten.



Det här  handlar om
IMD

Vi bryr oss om miljön och därför använder vi oss av 
individuell mätning och debitering (IMD) av kall- och 
varmvatten. Det gör vi i all vår nyproduktion och vid stora 
ombyggnadsprojekt. Det är inte bara bra för miljön utan 
även för din plånbok.  

Minska din användning av 
vatten och spara pengar

IMD minskar din vatten- 
förbrukning
Med IMD betalar du bara för 
det vatten du och ditt hushåll 
använder. Det gör att du blir mer 
medveten om hur mycket vatten 
du faktiskt använder. Resultatet 
blir oftast att du kommer att 
minska din vattenförbrukningen 
med cirka 20–30 procent, vilket i 
sin tur påverkar din hyra. 

Så här mycket kostar det 
Du betalar 3,8 öre per liter kall-
vatten och 7,9 öre per liter varm-
vatten du använder. Det motsva-
rar Borås Energi och Miljös priser 
för kallvatten och för den energi 
som behövs för att värma vattnet 
till varmvatten (enligt taxa 2022). 

Så här går det till
Det finns två vattenmätare i din 
lägenhet som automatiskt skickar 
mätvärden till våra system. Sedan 
räknas dessa värden om till en 
kostnad som hamnar på din 
hyresavi.

Varje månad betalar du en scha-
blonkostnad för vattnet. Kost-
naden beräknas på en normal 
vattenanvändning för den typ av 
lägenhet du har. Det vatten du 
sedan gör av med justeras på 
hyran i efterskott, två månader 
efteråt. 
Det vatten du gör av med i 
juli justeras alltså på hyran för 
september. Hur mycket det blir 
ser du på den hyresavi du får i 
augusti. 



Det här händer när du är nyinflyttad
När du är nyinflyttad betalar du bara schablonkostnaden de två första 
månaderna. 

Den första justeringen (mätningen) kommer först på din tredje 
hyresavi. Om du då använt mer vatten än schablonen får du betala 
mellanskillnaden, men använder du mindre än schablonen drar vi av 
det på hyran. En bild för hur detta kan se ut på hyresavi kan du se på 
sista sidan. 

Se din förbrukning
Du kan följa din användning på Mina sidor på vår webbplats 
www.bostader.boras.se. Titta under fliken IMD.  

Spara vatten!
Genom att spara på vattnet sänker du inte bara din boendekostnad – 
du slösar dessutom mindre på jordens resurser och förbrukar mindre 
energi. På kommande sidor har våra energiexperter samlat sina 7 
bästa vattenspartips.

Det här handlar om 
IMD



I badrummet

Vattenspartips 1: Stäng av vattnet 
medan du borstar tänderna eller 
tvättar ansiktet. 

Vattenspartips 2: Korta ner tiden 
du duchar och stäng av vattnet i 
duschen medan du tvålar in dig 
eller schamponerar håret. 
 
Vattenspartips 3: Om din toalett 
aldrig tystnar helt, kan det vara 
så att den står och rinner. Anmäl 
felet till oss så ser vi till att vår 
reparatör kommer och fixar det.

Vattenspartips 4: Spara vatten 
genom att fylla din tvättmaskin 
ordentligt innan du kör den.

I köket

Vattenspartips 5: Samla upp  
vatten när du skalar eller sköjer 
frukt och grönt, använd det till 
dina krukväxter. 

Vattenspartips 6: Diska inte under 
rinnande vatten. 

Vattenspartips 7: Låt inte dina 
kranar droppa. Anmäl felet direkt 
till oss.

Bonus: På sommaren kan det 
vara svårt att få riktigt kallt kran-
vatten. Spola ur vattnet som stått 
still i kranen. Fyll en tillbringare 
eller flaska med vatten och sätt in 
i kylen så får du ett kallt vatten.
 

7 experttips på hur du  
sparar vatten och pengar 



Exempel på en hyresavi 
med IMD



Vill du veta mer?

Besök vår webbplats www.bostaderiboras.se.

Du kan också mejla oss på  
info@bostaderiboras.se  

eller ringa på telefonnummer 033- 44 20 00.


