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Miljöstatistik 
Statistik för avfall, värme, el och vatten med kommentarer 

Statistiken beskriver bostadsföreningens miljöpåverkan från genererat avfall, energianvändning 
(värme och el för gemensamma ytor och lokaler) och vatten. Dessutom redovisas 
energiproduktionen i föreningens solpaneler. Statistiken samlas in och sammanställs per 
kalenderår av styrelsen.  

Avfallshantering 

Den ökning av avfallsmängden som skedde under 2019 jämfört med tidigare år har förstärkts 
ytterligare under 2020. Den totala avfallsmängden (matavfall plus övrigt hushållsavfall) ökade 
2020 med 16 % till 33,5 ton. Matavfallet ökade förhållandevis mer och utgör nu 35 % av det 
totala avfallet. Räknat per hushåll (lägenhet) ökade matavfallet från 78 kg till 97 kg (24%) 
medan övrigt hushållsavfall ökade från 159 kg till 178 kg (12%). Det är oklart hur mycket av 
ökningen som beror på att många arbetade hemma under året på grund av Covid-19-pandemin.  

  

Diagram 1. Total mängd hushållsavfall i kilo per år 2015 - 2020. 

Energianvändning – uppvärmning och el 

Uppvärmningen av lägenheterna och varmvattnet sker med fjärrvärme från SEOM. Poolen 
värms främst med fjärrvärme, men solpanelerna som sitter på taket till byggnaden vid lilla 
poolen bidrar också.  

Under år 2020 var föreningens totala energianvändning för uppvärmning 1 820 MWh, vilket 
motsvarar 169 kWh/m². För uppvärmningen av vattnet används drygt 15 procent av den totala 
värmeförbrukningen.  
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Diagram 2. Värmeförbrukning, MWh per år 2013 - 2020. 

Den totala elanvändningen i föreningens gemensamma anläggningar (dvs elförbrukningen för 
respektive lägenhet samt för laddstolparna för elbilar ingår inte) var 83 400 kWh under 2020, en 
minskning med 4% sedan föregående år.  

 

Diagram 3. Elförbrukning i föreningens gemensamma utrymmen, kWh per år 2013 - 2020. 

Energiproduktion i solpanelerna 

Solpanelerna producerar ungefär lika mycket el och värme. Sedan de installerades vid årsskiftet 
2012/13 har de producerat totalt 62 640 kWh el och 61 460  kWh värme. Den årliga 
genomsnittsproduktionen har varit ca 7 800 kWh av både el och värme och variationen mellan 
åren är inte särskilt stor.  
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Diagram 4. Energiproduktion (el och värme) från solpanelerna på taken till föreningslokal och tvättstuga 
samt byggnaden vid lilla poolen per år mellan år 2013 – 2020. 

Solpanelerna är mest produktiva under april – oktober då ca 90% av årsproduktionen av el och 
värme sker. Under den perioden är vår momentana elanvändning lägre än produktionen av 
solel och därför matas överskottet tillbaka in på nätet till SEOM. Den mängd solel som vi själva 
utnyttjar ligger stabilt på 5 800 – 5 900 kWh per år. Under 2020 var den 5800 kWh, vilket 
motsvarade 7% av den totala elförbrukningen detta år. Den värme som producerades användes 
i sin helhet, men bidrog med mindre än 0,5% av det totala värmebehovet.   

Vattenanvändning 

Den totala vattenförbrukningen har under flera år legat relativt stabilt på ca 13 500 m3/år men 
ökade under 2020 till ca 14 500 m3. 

 

Diagram 5. Total vattenanvändning, m3 per år 2014 - 2020  
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Liksom för ökningen av avfallsmängden är det oklart hur stor del av ökningen som beror på att 
många har arbetet hemma under året. Under 2020 var förbrukningen 326 liter per lägenhet och 
dygn vilket är 24 liter mer än genomsnittet för föregående år.1  

Varmvatten utgjorde ca 35 % av den totala vattenförbrukningen.  

                                                           
1 I Sverige uppskattas den genomsnittliga förbrukningen av vatten per person och dygn till 157 liter. 
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