
Avlesningsskjema vann og varme 
Benyttes ved overtakelse 
 
Ved overtakelse av en leilighet fylles dette skjemaet ut av selger og kjøper. Dette for å sikre at forbruket fordeles nøyaktig 
mellom gammel og ny eier av leiligheten. Skjemaet sendes ista som vil utarbeide en foreløpig avregning basert på siste kjente 
energipriser. Endelig avregning finner sted etter årsslutt når man har mottatt faktura fra Hafslund.  

Før opp målerstand for varmt vann 

Før opp serienummer 

Før opp målerstand for kaldt vann 

Før opp serienummer 

m3 

m3 

Før opp målerstand for varme 

Før opp serienummer 

KWh 

Signatur ny kjøper: __________________________________ 
 
Gjenta med blokkbokstaver: ___________________________ 

Dato: _____________________________________________ 
 
Signatur selger: _____________________________________ 
 
Gjenta med blokkbokstaver: ___________________________ 

Skjema sendes per post eller e-post: 
ista Norge AS 
Nils Hansens vei 4, 0667 Oslo 
servicevr@ista.no 
 

          04782    www.ista.no 

Adresse: ________________________     Seksjonsnummer: ______________ 



Informasjon om varmeregningen 
Begreper 
Serienummer:  

Nummeret som er registrert 

hos ista og som benyttes til 

identifikasjon av måleren. 

 

Målerstand: 

Tallene som vises i telleverket 

eller displayet på måleren. 

 

Anleggsnummer: 

Nummer som benyttes til 

identifisering av sameiet. 

Finnes ikke på måleren, men 

på varmeregningen. 

 

Sluttavregning: 

Endelig avregning av forbruk, 

basert på det faktiske 

energiforbruket Hafslund 

fakturerer årlig. 

Din nye bolig er utstyrt med målere for varme og vann. Månedlig 

innbetales et a-konto beløp som avregnes årlig.  

Målerne er fjernavlest og ukentlig oversendes dagsavlesninger til vårt 

innsamlingssystem. 

 

Målere for vann registrerer forbruk helt ned på liternivå. Varmemåleren 

registrerer forbruk i KWh, på samme måte som strømmåleren. 

 

Hvem håndterer hva i forbindelse med 

varmeregnskapet? 

- Avlesning av målerdata månedlig og kvalitetssikring av forbruk målt i leiligheter opp mot totalforbruk 

- Reparasjon og vedlikehold av målere ved behov, teknisk support 

- Utarbeidelse av fordelingsregnskap med fakturagrunnlag for USBL 

- Alt som har med pengeflyt å gjøre, har du penger til gode eller en rest å betale så er det USBL 

som håndterer dette 

- Vedlikehold av kundedata, informerer ista om flyttinger og innbetalte a-konto beløp 

- Hovedoversikt over kostnader som skal fordeles over varmeregnskapet 

- Leverer energi i form av fjernvarme som benyttes til varme og varmt vann 

Varme tips og kalde fakta! 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenk på varmen når du reiser bort 

Når hjemmet skal stå tomt i lengre tid, er den ideelle temperaturen 15 grader - uansett årstid. Hjemmet og 

møbler klarer seg uten kunstig varme. Vårt tips er likevel å skru ned temperaturen i den kalde årstid selv om du 

ikke skal være borte lengre enn 3 uker 

  

Ikke la noen rom være helt kalde. Det kan gi fuktproblemer og kan gjøre det vanskelig å holde varmen i 

tilstøtende rom. Hold minimum 15 grader i rom du ikke benytter og hold døren lukket til disse rom.  

 

Les mer på www.ista.no/informasjon 

Man kan fint ha en behagelig temperatur innendørs uten at det skal være 

kostbart. Vi har noen gode råd til deg som vil spare både lommeboken og 

miljøet! 

 

Luft riktig - ikke fyr for kråka!  

Det koster å ha vinduer stående åpne. Hold vinduene lukket når du bruker 

varme. Luft ut hver dag på følgende måte: Steng radiatorene og åpne alle 

vinduer evt. dører i ca. 5 minutter. Lukk dem igjen og still radiatorventilen 

som før. 

  

Senk temperaturen!  

Ved å senke temperaturen med en grad reduserer du energiforbruket med 

minst 5 %.  


