INDIVIDUELL MÄTNING
AV HUSHÅLLSEL

Påverka dina kostnader
Du bor i ett hyreshus där vi kan mäta förbrukning av
hushållsel per lägenhet istället för husvis. Det ger dig
möjligheten att själv påverka månadskostnaden
beroende på hur mycket hushållsel du använder.
Hur fungerar det?
Genom en särskild elmätare kan vi läsa av hur mycket el som används
i varje lägenhet.
Vilka är fördelarna?
Med individuell mätning betalar du bara för din egen, faktiska förbrukning
- inte hela husets genomsnittliga förbrukning. Erfarenheten visar
att förbrukningen av hushållsel minskar i hus med individuell mätning,
något som både du som hyresgäst och miljön vinner på.
När betalar jag?
Din hushållsel debiteras i efterhand på hyresavin. Som exempel betalar du i
november för den el du förbrukade i september osv.
Hur påverkar de hyresfria månaderna betalningen?
Som student har du hyresfritt under juni och juli. Under dessa månader skickas
inga avier ut och istället får du betala elen i augusti.
Vad händer med betalningen om jag flyttar?
I och med att förbrukningen debiteras i efterskott kommer du att få två
fakturor efter det att du har flyttat.
Hur vet jag vad jag förbrukar?
Med det här mätsystemet följer en så kallad ”molntjänst”. Det innebär
att du när som helst på dygnet kan se din förbrukning via internet.
Logga in på ”Mina sidor” via www.mitthem.se och välj ”Energimätning”
så skickas du vidare för att se din elförbrukning.
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Varför gör vi det här?
Enligt de EU-direktiv som finns ska elförbrukningen minskas med 20%
från 2009-2020. Nästa mål är att förbrukningen ska halveras fram till
2050. Att mäta den individuella förbrukningen av hushållsel är ett av
flera sätt som bostadsbolag runt om i Sverige använder för att minska
den totala elförbrukningen – det är ett bidrag till en bättre miljö.

Du betalar för
din faktiska
elförbrukning för
månad 1.
Den här delen
kan du påverka!

Hur kan jag påverka
mina kostnader?
Det ska vara enkelt och roligt att spara energi.
Det har kampanjen www.allmannyttan.se tagit
fasta på. Surfa gärna in där och ta del av smarta
och enkla tips för att spara energi.
Har du några funderingar?
Kontakta gärna oss på Mitthem om du har
några frågor på
060-13 95 00 eller info@mitthem.se
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