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Miljöstatistik för bostadsrättsföreningen Sollentunahus nr 2  

Statistik för värme, el, avfall och vatten med kommentarer 
Statistiken beskriver bostadsföreningens miljöpåverkan från energianvändning 
(värme och el för gemensamma ytor dvs. elanvändningen i respektive hushåll 
ingår inte.), genererat avfall och vatten. Statistiken samlas in och sammanställs 
per kalenderår av styrelsen. Statistik presenteras för de senaste 8 åren. 
Kommentarerna till statistiken redovisas uppdelat för respektive år. 

Kommentarer till värmeförbrukning  
För värmeförbrukningen är den nedåtgående trenden bruten och vi är 2019 
nästan tillbaka på 2016 års nivå. Vi har ingen förklaring till varför trenden har 
brutits. Värmeförbrukningen under 2019 var 1880 MWh. Knappt 20 procent av 
värmen går åt för att värma varmvattnet. 
 
 

 
 
Diagram 1. Värmeförbrukning, fjärrvärme, MWh per år 2012 till 2019.  
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Kommentarer till elförbrukning 
Föreningens elanvändning (den el som används för laddning av elbilar och 
hushållsel ingår ej) har efter en kontinuerlig minskning sedan 2012 stabiliserats 
och var 87.1 MWh 2019 jämfört med 87.7 MWh 2018. Minskningen beror på 
elbesparingsåtgärder t.ex. byte till LED-lampor i en del av ytterbelysningen och 
byte av tvättmaskiner och tumlare i tvättstugorna. Minskningen i elförbrukning 
mellan 2017 och 2018 förklaras till största delen av bytet till nya maskiner i 
tvättstugan på Scoutvägen 118. Milda vintrar och mindre användning av 
motorvärmare kan vissa år bidra till minskad elförbrukning.  
 
 

 
 
Diagram 2. Elförbrukning i föreningens gemensamma utrymmen, kWh per år 2012 till 
2019. 
 

Kommentarer vattenanvändningen  
Den totala vattenförbrukningen har sjunkit marginellt från 13 500 m3 till 13 000 
m3 mellan år 2018 och 2019. Förbrukningen för 2019 motsvarar 290 liter per 
lägenhet och dygn. Preliminära data tyder på att cirka 40 procent av totala 
vattenförbrukningen är varmvatten. Uppvärmningen av vattnet kan beräknas till 
knappt 20 procent av den totala värmeförbrukningen. 
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Kommentarer avfallsmängder  
Här har det skett en tydlig ökning av det övriga hushållsavfallet från 16 300 kg 
år 2018 till 19 400 kg (motsvarar 19 %) 2019 och en liten ökning av matavfall 
från 9 400 kg till 9 600 kg (motsvarar 2 %) under motsvarande period.  Detta 
innebär att matavfallets andel av det totala avfallet har minskat från 37 % till 
33 %1. Räknat per hushåll (lägenhet) har övrigt avfall ökat från 133 kg till 159 
kg medan matavfallet ligger kvar på samma nivå 78 kg, se diagram 3.  
 
 
 
 

 
 
Diagram 3. Total mängd matavfall respektive övrigt hushållsavfall i kilo per år 2015 – 
2019. 

                                                 
1 Enligt SEOM är snittvärdet i Sollentuna för andelen matavfall av totala avfallsmängden 40 %.  
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