Strøm og priser Røverkollen/Romsås

Fellesmåling
Fellesmåling av strøm er noe som ble vedtatt av generalforsamling for
ca. ti år siden.
Romsås Vaktmestersentral står for fremforhandlingen av leverandør,
ikke styret i Røverkollen borettslag.
Avtalen som vi er en del av, er ikke mulig å se på de forskjellige
publikasjoner som sammenligner strømpriser.
Tallene synes godt på årsoppgjøret fra leverandøren.
Regjeringen har bestemt at fellesmåling opphører for vår del 2016.

Fellesmåling
Fellesmåling innebærer at det blir stordriftsfordeler på nettleien som da avregnes mot en (eller
noen få) felles måler(e). I tillegg til redusert nettleie vil felleskjøp av strøm som regel gi en snittpris som
er bedre enn hva en andelseier kan klare gjennom egenkjøp i spotprismarkedet.
LOS har for Røverkollen laget følgende beregning om individuell måling kontra fellesmåling:
Kalkylen tar utgangspunkt i totalforbruket til borettslaget i 2011 og summerer strømkostnaden med
Hafslund sine nettleiepriser for dette forbruket.
(Ettersom endelig nettleiepris for 2011 ennå ikke er klar er kalkylen basert på i nettleiepris for 2010.)
Det samme forbruket er så regnet ut med fellesmåling hos LOS.
Kalkylen viser at fellesmåling gir Røverkollen en total besparelse
på kr 371 186,37 ,- inkl mva for borettslaget i helhet.
Snittbesparelsen per leilighet er ca. 1.550,- inkl mva.

OBOS avtalen på fellesmålt strøm
Selskapene som var med på avtalen endte opp med en kraftpris, vektet
snitt, på 47,88 øre/kwh.
Sammenliknet så endte systemprisen + påslag (som er det vi
sammenlikner oss med og ønsker å slå) med en pris på 48,26 øre/kwh.
Det vil si at denne var noe høyere enn OBOS prisen.
Sammenliknet med Hafslund (Hafslund strøm SVT) så endte de på en
pris på 57,26 øre/kwh.
Spot Oslo + påslag endte på 47,87 øre/kwh.

Priser 2011
•

Kraft Gjennvinningskraft:

01.01.2011 01.01.2012 - 0,42 øre/kWh ink.mva

•

Kraftforvaltning:

01.01.2011 01.01.2012 - 0,05 øre/kWh ink.mva

•

Kraft OBOS kraft fellesmålt: 01.01.2011 01.01.2012 47,86 øre/kWh ink.mva

•

Nettleie energi:

•

Sum

01.01.2011 01.01.2012 40,30 øre/kWh ink.mva
87,69 øre/kWh ink.mva

Dvs. 87,69 (tot.)– 40,30(nettleie)= 47,39 øre/kWh som er den variabelen
som man kan shoppe på om man ikke har vedtak på fellesmålt strøm.

Hva er shoppe muligheten etter 2016
sett med 2011 priser.
47,39 øre/kWh
Hvis man har ett forbruk på 10.000 kWh i året.
47,39 X 10.000 = 4739.- kroner.
Skal man slå Obos avtalen med for eksempel 5%, noe så
vil besparelsen være 236,95 kroner. Men tilegg da på
grunn av mistet fellesmåling ca. 1500.- kroner.
Eventuelle gebyrer for skifte er ikke tatt med.

