
AVLESNING OG RAPPORTERING AV FORBRUKET AV GASS OG VARMT VANN V2a 

Sameiet Landsnes Hage er utstyrt med felles gassanlegg og felles varmtvannsanlegg, sistnevnte både for 
husholdningsbruk og oppvarming.  Det totale forbruket er representert ved målerstanden  for disse 
ressursene og avleses og rapporteres med jevne mellomrom. 

Hver leilighet er derfor utstyrt med tre målere slik at forbruket av ressursene kan måles og dermed 
belastes den enkelte leilighet ut fra forbruket.  Slik sett er prinsippene det samme som for avlesing og 
innlevering av strømdata. 

Avlesing av gassforbruk 

På terrassen er det plassert skap som ser slik ut: 

 

Det kjennetegnes ved at det er et gult skilt med 
påskriften ‘Propan stengeventil’ på døren. 
Døren åpnes ved at låsemekanismen midt på skapet 
øverst dreies mot urviseren.  Bruk gjerne en mynt av 
passende størrelse – låsen kan være litt hard å vri rundt. 

 

‘Innmaten’ av skapet ser slik ut: 

 

Her er gassmålerskapet åpnet.  Måleren sees 
midt i skapet (med rød ‘strek’ under). 
 
I måleren er det noen tall som angir det totale 
forbruket av gass.  Det er dette tallet som skal 
noteres.  Dette tallet kalles ‘Målerstand 
Gassforbruk’. 



 

Avlesing av forbruk av varmtvann 

Alle leilighetene har et skap som inneholder alle koplingene til vannet; der er også målerne for 
varmtvannsforbruket plassert. 

Skapet ser slik ut: 

  

Skapet åpnes å vri om låsen på høyre side. 

 

Eksempel på hvordan et av vannkoplingsskapene ser ut innvendig: 

 

Dette er måleren for varmtvann 
til husholdning (dusj etc).  Den er 
’rød’. 
 
 
 
Her er måleren for forbruk av 
varmtvann til oppvarming.  Den 
ligger i bunnen av skapet og har 
en spiralledning festet til seg. 

 

Her er et eksempel på hvordan et skap kan se ut innvendig.  Merk at ‘innmaten’ i skapet er forskjellig alt 
avhengig av kompleksiteten og størrelsen på leiligheten din. 

 



Avlesing av forbruket av husholdningsvann 

 

 
 
 
På den runde ‘røde’ måleren står et tall.  Dette angir det totale 
forbruket av varmtvann. Tallene i rødt skal ikke rapporteres, de er 
å regne for å være etter komma. 
 
Dette tallet skal rapporteres.  Dette tallet kalles ‘Målerstand 
husholdningsvann’ 

 

Avlesing av forbruket av varmtvann til oppvarming (1) 

 

Her sees måleren for forbruk av varmvann til 
oppvarming.  Merk at det kan forekomme ulike 
varianter av målere, men funksjonaliteten er den 
samme. 
 
Trykk på den røde knappen til det kommer frem 
et tall med symbolene ‘kWh’. 
 
Les av dette tallet.  Det kalles ‘Målerstand 
varmtvann til oppvarming 1’ 

 

Avlesing av forbruket av varmtvann til oppvarming (2) 

 

Trykk så på den røde knappen til det kommer 
frem et tall med symbolet ‘m3’ (kubikkmeter). 
 
Les av dette tallet.  Det kalles ‘Målerstand 
varmtvann til oppvarming 2’ 

 

Rapportering av tallene 

På Sameiets hjemmeside (www.Landsneshage.com) ligger det nå en rapporteringsmodul for 
innrapportering av de ulike målerstandene  -  akkurat som for rapportering av strømforbruk. 

http://www.landsneshage.com/

