
Østausa Borettslag – Individuell måling av varmtvannsforbruk
I din bolig er det installert måler for måling av varmtvannsforbruk . Målere blir fjernavleste med dagsverdier og ukentlige 

overføringer. 

Grunnen til dette er at man ønsker å redusere forbruket og få en rettferdig fordeling av kostnadene. Den enkelte får da 

muligheten til å påvirke varmtvannskostnadene i sin leilighet. 

Erfaringstall viser at 20-25 % av beboerne i et borettslag står for 50 % av forbruket. Folk flest kommer dermed godt ut 

av en løsning hvor energiforbruket blir fordelt etter forbruk og ikke etter leilighetens størrelse.

I praksis  fungerer systemet slik at du betaler inn et a-konto beløp via den månedlige husleien. Årlig utarbeides et 

fordelingsregnskap hvor varmtvannsforbruket gjennom året avregnes mot det du har innbetalt a-konto. Avhengig av 

forbruket vil du enten få penger til gode eller en sluttregning.

Individuell måling er rettferdig og at man med måling øker bevisstheten rundt forbruk.

Samtlige har fått tildelt webtilgang slik at du kan følge med på forbruket.

Fordelingsregnskapet, rollefordeling

I forbindelse med utarbeidelse av fordelingsregnskapet er det mange som er involvert. Du som forbruker av varmtvann, 

forretningsføreren dere benytter, strømleverandør, og oss i ista. 

Forretningsfører håndterer alle inn- og utbetalinger. Har du penger til gode så er det de som utbetaler pengene til deg, 

enten direkte på din bankkonto eller som en utbetalingsanvisning.

Opplysninger om overtakelser skal til forretningsfører.

Strømleverandør fakturerer borettslaget for det totale forbruket.

Vi i ista sørger for at det totale forbruket blir riktig fordelt på de enkelte

leilighetene, basert på forbruk.

Det er vi som utarbeider fordelingsregnskapet og sender dette til 

forretningsfører som da betaler ut tilgodehavende

eller krever inn restbeløp. Alle spørsmål om avregning skal til oss, 

mens spørsmål om inn og utbetalinger til forretningsfører. 

Ved avregning kan du kontakte support@ista.no, 

eller ved behov for service service@ista.no

Du kan også ringe til oss på telefon 22 88 59 00. 
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