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Vedrørende energifaktura fra BKK Energitjenester. 

Faktura fra BKK Energitjenester vil være litt annerledes denne gangen. Dette fordi vi byttet alle 
varmeenergimålerne (ikke elektrisk strøm) i slutten av januar. Regningen denne gangen vil derfor ha 
to ekstra poster med avlesing, fordi det i perioden jo har vært to målere i drift. Målerstanden vil 
derfor denne gangen se slik ut (alle x'ene vil selvfølgelig ha tallene som er riktig for din leilighet): 

    1 Målerstander     
  Energi Anleggsbeskrivelse  Målernummer  Stand til Stand fra Ditt forbruk 
1  Varmt tappevann Fløenbakken xx Leil: xxx xxxxxx xxx,xx xxx,xx x,xx m3 
2  Varmt tappevann Fløenbakken xx Leil: xxx xxxxxxxx x,xx 0,0x x,xx m3 
3  Strøm Fløenbakken xx Leil: xxx xxxxxxxxx xx xxx,xx xx xxx,xx x xxx,xx kWh 
4  Vannbåren varme Fløenbakken xx Leil: xxx xxxxxxx xx xxx,xx xx xxx,xx xxx,00 kWh 
5  Vannbåren varme Fløenbakken xx Leil: xxx xxxxxxxx xxx,00 0 xxx,00 kWh 

Forklaring: 
Linje 1: Gammel tappevannsmåler, avlesning fra 1. januar 2018, frem til måleren ble byttet. 
Linje 2: Ny tappevannsmåler, avlesning fra ny måler ble satt inn, frem til 1/3 2018. 
Linje 3: Strømavlesning, samme som tidligere, ingen endring foreløpig. 
Linje 4: Gammel varmemåler, avlesning fra 1. januar 2018, frem til måleren ble byttet. 
Linje 5: Ny varmemåler, avlesning fra ny måler ble satt inn, frem til 1/3 2018. 
 
Fra og med neste regning (med avregning fra 1. mars), vil følgende endringer tre i kraft: 

· Det legges om til MÅNEDLIG avregning. Du vil derfor heretter få 12 regninger i året. Neste 
regning vil derfor komme allerede i april. 

· A-Konto beløpet halveres. 
· Ny fakturalinje som heter Finansiering (dette skal dekke kostnaden med målerbyttet vi 

gjorde i januar) 
· De gamle målerne vil fjernes fra målerstandslisten og det vil kun bli igjen de 3 aktive målere. 

I kundeportalen på internet, vil det fra 1. februar kun vises døgnverdier på tappevann og vannvarme. 
Avlesningen skjer ved midnatt. (Tidligere har man her kunnet lese timeverdier). 

Jeg oppfordrer alle som kan å bruke kundeportalen til BKK Energitjenester. Der kan man til enhver tid 
få full oversikt over alt energiforbruket. Du finner den ved å gå inn på BKK sine sider på internet. 

(Link: https://www.bkk.no/energitjenester/kunde)  

Har du spørsmål om det nye systemet, kontakt enten kundeservice på BKK, eller styreleder.  
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