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Overgang til fellesmåling og felles innkjøp av strøm
På generalforsamlingen 30.05.2001 ble det vedtatt at Orebakken borettslag skal gå over til
fellesmåling og felles innkjøp av strøm. Styret har valgt Optima Nett AS som leverandør og
drift av fellesmålingssystemet. Mange borettslag knyttet til OBOS benytter allerede Optima
Nett. Dette firmaet har også en samarbeidsavtale med OBOS. Arbeidene med installasjon
av fellesmåling blir satt i gang i uke 49 og ventes avsluttet i løpet av mars 2002. Installa
sjon av fellesmålingssystemet blir foretatt av ABB.
Hva innebærer fellesmåling og felles innkjøp av strøm?
Fellesmåling betyr at man samler alle strømabonnentene i borettslaget til noen få felles
abonnenter. Det vil selvsagt fortsatt være slik at man kun betaler for eget strømforbruk.
Fellesmåling gjør at alle vil spare penger på følgende områder:
•

Reduksjon av målerleie
Hvert år må alle strømabonnenter betale en fastavgift til netteier (Viken Energinett).
Overgang til fellesmåling medfører at antall strømmålere i borettslaget reduseres fra en
per husholdning til noen få for hele borettslaget – hvilket blir billigere totalt sett.

•

Reduksjon av nettleie
Ved overgang til fellesmåling oppnår man rimeligere overføringstariffer på den variable
kostnaden som betales til netteier.

•

Reduksjon av strømkostnad
Fellesmåling innebærer at man oppnår storbrukerfordel på innkjøp av kraft fordi bo
rettslaget får kraftleveransen levert via færre målepunkt. Dette betyr at alle må være
knyttet til samme kraftleverandør. Det vil således være styret i borettslaget som velger
kraftleverandør for alle beboere. Beboere oppfordres derfor til ikke å inngå nye avtaler
med kraftleverandører i tiden fremover.

Hva skjer fremover?
Ved overgang til fellesmåling vil det bli installert en ny strømmåler i sikringsskapet. Denne
leses av automatisk. Eget strømforbruk kan selvsagt fortsatt følges på de nye strømmåler
ne. De som ønsker det kan også følge sitt eget strømforbruk på Internett via et personlig
passord en tid etter at systemet er satt i drift. Mer informasjon om dette vil følge senere.
⇒ Ved installasjon av systemet må strømmen i hele blokken kobles ut i ca. en
arbeidsdag. I tillegg vil det noen dager senere bli et strømbrudd på ca. 10 minut
ter når strømmåleren skiftes ut. ABB, som skal forestå installasjonen, vil varsle
den enkelte blokk minst tre dager før dette skjer.
Når alt er installert vil ditt kundeforhold til Viken Energinett og kraftleverandøren du har i
dag opphøre. Dette går automatisk. Har du bindingstid med din kraftleverandør vil denne
løpe ut avtaleperioden der det er nødvendig. Dersom man i løpet av installasjonsperioden
mottar strømregning fra Viken Energinett eller kraftleverandøren (f.eks. Oslo Energi) skal
denne betales. Evt. tilgodehavende fra disse vil bli utbetalt når systemet er satt i drift.
På fremtidige strømregninger blir nettleien og kraftleveransen samlet på én faktura, - ikke
to som i dag. Fakturaen mottas kvartalsvis direkte fra kreftleverandøren som leverer strøm
til fellesmålingssystemet.
Styret vil komme tilbake med mer informasjon. Kontaktperson i styret er Rune Fjørtoft.
Med vennlig hilsen
Styret
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