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REHABILITERING AV SOILRØRFULL VÅTROMSREHABILITERING?
Dette er en sak som i høyeste grad vil berøre samtlige av Solfjellets beboere enten det blir
en ren rehabilitering av bare (kjøkkenavløp - soilrør) eller samtlige soilrør, som vil medføre
full våtromsrehabilitering. Ikke mist vil spørsmålet om felleskostnaden (husleien), være
aktuell i denne sammenheng. Dette er også spørsmål styret stiller seg.
I skrivende stund er som tidligere orientert, forundersøkelse/tilstandsvurdering igangsatt
ved at borettslaget har engasjert OBOS prosjekt. Det foreligger altså Pt. ingen konkrete
opplysninger som kan fremlegges for beboerne.
Det man imidlertid kan anslå ut
i fra erfaringstall ved en full
våtromsrehabilitering på bakgrunn av at samtlige soilrør må
skiftes, er at kostnaden kan
ligge i størrelsesorden 100 150 millioner kroner.

Bare utskifting av rene kjøkkenavløp?
Ved utskifting av rene kjøkkenavløp vil samtlige små 2 roms
leiligheter og 3 roms leiligheter

bli berørt. Kjøkkenavløpet fra 3
roms leiligheter går fra kjøkkenbenken og inn på soilrøret som
går vertikalt gjennom samtlige
kott i de små 2 roms leilighetene. Ved en slikt utskifting må
også sirkulasjonsledningene for
varmt tappevann skiftes og det
må etter dagens byggforskrifter,
monteres godkjent brannskiller
mellom leilighetene.

Våtromsrehabilitering?
Hvis samtlige soilrør må skiftes
vil det medføre at alle baderom
blir berørt. Rehabiliteringen vil
bli utført etter våtromsnormen.
Sluk vil bli skiftet, avstikker fra
sluk vil bli ført ned til underliggende leilighet, som får senket
tak. Det vil bli lagt membran på
gulv og utført tetthetstesting, før

ny støp og fliser eller banebelegg
blir lagt, avhengig av hva en
fremtidig generalforsamling beslutter.

Hva med de som individuelt
har pusset opp/rehabilitert
sine bad og mener det er
unødvendig med rehabilitering?
Hvis tilstandsvurderingen ender
opp med anbefaling om utskifting av samtlige soilrør, vil det i
Gjennomrustet kjøkkenavløp
forbindelse med en våtromsrehabilitering, bli utført kontroll av
samtlige bad. Bad som ikke fult
ut tilfredsstiller krav som er satt i
henhold til våtromsnormen, må
pusses opp/rehabiliteres på
nytt.

(Fortsetter på side 2)
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REHABILITERING AV SOILRØRFULL VÅTROMSREHABILITERING?
(Fortsatt fra side 1)

Erfaringen fra andre borettslag
som har gjennomført våtromsrehabilitering, har vist at det er få
bad som tilfredsstiller kravene i
henhold til våtromsnormen.

Hva dekkes av borettslaget
gjennom felleskostnaden hva må andelseier selv dekke?
Normalt vil borettslagsloven og
vedtektene avgjøre den kostnadsmessig fordelingen. I utgangspunkt vil det være slik at
borettslaget gjennom låneopptak, dekker kostnaden til det
bygningsmessige som blir berørt

ved en våtromsrehabilitering.
Dette være seg gulv, vegger og
tak.

alternativer, som andelseier ved
befaring kan velge i.

Normalt vil det også være slik at
borettslagt v/styret i forbindelse
med/ i forkant av en eventuellvåtromsrehabilitering, vil fremlegge/ legge til rette for at andelseier kan velge mellom alternative løsninger når det gjelder
fargevalg på f. eks fliser. Det kan
eksempelvis skje ved at det oppføres 3 standard baderom med

res til høsten .

Når det gjelder baderomsinvenKan en andelseier kreve å få taret, er dette normalt andelseirehabilitert sitt bad etter eget ers ansvar. I forbindelse med en
rehabilitering vil man også her
individuelt valg?
kunne fremskaffe tilbud som
Det vil være generalforsamlingandelseier kan benytte seg av i
en som fastsetter om det skal
forbindelse med en eventuell
være gulvfliser eller gulvbelegg, rehabilitering.
og eller om alle skal få varmeFremdriften
kabler og spotbelysning i taket.
Slike tilleggsinstallasjoner som
Som innledningsvis nevnt foreligvarmekabler og spotbelysning,
ger det Pt ingen konkrete opplysvil være rimeligere for andelseier ninger som kan fremlegges for
å få dekket gjennom felles låne- beboerne. Fremdriftsmessig
opptak, enn gjennom eget låne- antydes at det kan foreligge
opptak.
opplysninger som kan presente-

Det tas forbehold om at
de gitte opplysninger i
artikkelen kan avvike
når det forligger
konkret opplysninger
relatert til
tilstandsrapport,
forprosjekt samt de
juridiske sider i
forbindelse med en
eventuell rehabilitering

Det tas forbehold om at de gitte
opplysninger i artikkelen kan
avvike når det forligger konkret
opplysninger relatert til tilstandsrapport, forprosjekt samt de
juridiske sider i forbindelse med
en eventuell rehabilitering
Gjennomrustet
kjøkkenavløp
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OPPSIGELSE AV LEIETAKERE I SOLFJELLET
PARKERINGSHUS?
Det vises til tidligere informasjon i rundskriv til samtlige beboere hvor følgende innledningsvis fremgår:
Solfjellet parkeringshus fikk nye eiere 1. Januar 09. I månedsskiftet januar/februar ble
styret kontaktet av de nye eiere som har fremsatt press om at hvis borettslaget ikke kjøper
parkeringshuset for 40 millioner, Kr 100 000.- pr plass, vil leietakerne bli oppsagt og plasssenen leid ut til annet formål.
Selskapet Solfjellet Borettslag har ikke ansvar for parkeringshuset eller de kontraktsmessige leieforhold. Plassene leies på individuell basis av beboere i området fra ekstern eier.
Men da et stort antall av leietagere i parkeringshuset er andelseiere i Solfjellet Borettslag,
har styret engasjert advokatfirmaet Torkildsen, Tennøe & co som i hovedsak betjener næringslivet innenfor de fleste forretningsjuridiske fagområder med hovedvekt på fast eiendom .
Det er svært viktig at andelseierne får nødvendige opplysninger i
forkant av en eventuell generalforsamling.

Slikt forslag er tidligere avslått
fra Plan- og bygningsetaten OmPb. 6990 St. Olavs plass 0130
disponering av arealet delvis til
Oslo
boder fordrer ny søknad til komAtt.: Odd Hyttedalen
munen, og vi antar en slik søkVi ber således om å få oversendt
nad vil gis avslag. Dersom De
Oslo, 30. januar 2009 fullt prospekt med nødvendig
eller selger besitter informasjon
redegjørelse både knyttet til
som kan endre vårt utgangseiendommens tekniske tilstand,
VEDR.: SOLF3ELLET PARKE- samt enhver annen informasjon punkt, er det viktig at dette fremlegges. Dette da det markedsførRINGSHUS - SOLFJELLET BO- av sentral karakter for en evente potensialet etter vår vurdering
tuell handel.
RETTSLAG
ikke foreligger, hvilket vil ha
åpenbare konsekvenser for priVi bistår Solfjellet borettslag, og Etter det vi forstår, er eiendommen i forholdsvis dårlig stand. Vi singen av eiendommen.
er bedt om å gi Dem en kort og
foreløpig tilbakemelding knyttet noterer oss at selger er villig til å
Blant annet på ovennevnte bakgjøre visse mindre arbeider på
til den salgspresentasjon vår
grunn er man av den oppfatning
eiendommen før en eventuell
klient ved styreleder Terje Aas
at det fremsatte tilbudet ligger
overdragelse. Vi ber også om en
har mottatt fra Dem. Vi ber om
langt over av hva markedet vil
nærmere og mer konkret redeat all videre kontakt i sakens
være villig til å betale. Uansett
gjørelse for hva selger her ser for
anledning rettes hit.
ønsker vår klient som nevnt at
seg.
det oversendes en mer komplett
Som De er kjent med, er en
Parkeringshuset markedsføres
informasjonsmappe, og vi vil eventuell avgjørelse knyttet til
med
et
betydelig
potensiale,
etter gjennomgang av denne mulig erverv av eiendommen
både hva gjelder muligheter for
beslutte om det skal tas initiativ
noe styret ikke alene kan ta
standpunkt til. Saken må opp for ytterligere parkeringsplasser og til et møte mellom partene.
borettslagets generalforsamling. omdisponering av deler av eksisVi hører fra Dem.
terende areal til boder. Planene
Vi har gjennomgått fremlagte
er ikke omsøkt, og vi stiller oss
Med vennlig hilsen
presentasjon med tilbud, og vil
tvilende
til
om
de
er
realiserbare.
Torkildsen, Tennøe & co. Advopåpeke at skal man gå videre i
Etter
det
vi
kjenner
til,
er
eienkatfirma AS
dialog med selger, må det fremdommen tidligere forsøkt brukslegges langt mer omfattende
endret til blant annet minilager.
informasjon om eiendommen.
Realist Næringsmegling AS

Relatert til at
parkeringshuset fikk
nye eiere 1. januar 09
og når borettslaget
allerede i
månedsskiftet januar/
februar, blir stilt overfor
et ultimatum/press på
å kjøpe
parkeringshuset, er det
tydeliggjort at her er
det en
eiendomsspekulant ,
som vil ha en rask
fortjeneste.
Det har blitt gjort flere
forsøk på å omregulere
parkeringshuset til
annet formål enn
parkering for beboere.
Disse forsøkene har
ikke ført frem.
Ut i fra de
kontraktsmessige
forhold for leietagerne,
kan disse sies opp med
en måneds varsel.
Dette forutsetter
sannsynligvis at
parkeringshuset fortsatt
må benyttes til
parkeringsformål. Dette
kan være at huset
selges til f. eks
Europark? eller stilles til
disposisjon for nybil
innportører?
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FELLESMÅLING - NY LEVERANDØR AV KRAFT TIL
BORETTSLAGET
Borettslaget har skiftet strømleverandør fra Hafslund til LOS/Energipartner og har tegnet ny
avtale gjennom OBOS på kraftleveranse. Bakgrunnen for skiftet er mindre administrativ oppfølging samt at avtalens lønnsomhet gjennom Hafslund har vært synkende over tid.
OBOS INFORMERER
Borettslaget skiftet strømleverandør fra Hafslund til LOS/
Energipartner og har tegnet ny
avtale gjennom OBOS på kraftleveranse. Bakgrunnen for skiftet
er mindre administrativ oppfølging samt at avtalens lønnsomhet gjennom Hafslund har vært
synkende over tid. I sakens anledning vises til følgende informasjon fra fjorårets årsmelding:
Borettslaget vil følge utviklingen
og eventuelt vurdere andre leverandører, hvis dette er tjenelig
for borettslaget. En slik vurdering vil ikke bare omfatte pris,
men også andre avtalefestede
forhold knyttet til kraftleveransen.

Avtalene har blant annet følgende elementer:

• Et av markedets laveste administrative påslag: 0,95 øre/
kWh.

• OBOS' forvaltningskunder sikres lave og forutsigbare strømpriser.

• Energipartner AS har satt seg
en svært ambisiøs målsetting intensjonen er å oppnå priser
som ligger minst 10 % under
systempris på Nordpool
(spotpris).

• Boligselskapene v/Styret får
direkte tilgang til sine anlegg
på Internett med forbruks- og
faktureringsdata.

En annen fordel er at borettslagets styre slipper å bruke tid på
kraftforvaltningen.

FAKTA KRAFTFORVALTNING
Hva er prisen på strøm med
OBOS- avtalen?
Med OBOS- avtalen har man en
flytende strømpris som vil følge
strømmarkedet til enhver tid.
Dette er den strømløsning som i
henhold til ekspertene/ våre
rådgivere, gir rimeligst pris over
tid. Prisen på strømmarkedet
akkurat nå (spot, eksklusive
avgifter og administrasjonspåslag) finner du på
www.nordpool.no.

Har dere ikke noen
rabatter?

Jo! I prisen ligger det en rabatt
• Jevnlig rapportering til OBOS på ca. 0,5 øre/kwh (gjenvinningskraft). Dessuten forvensom rapporterer videre til boter vi en lavere pris enn spotprirettslagene
sen som et resultat av forvaltI perioder hvor kraftprisen stiger ningen som Energipartner gjør
ønsker man og sikret seg mot
for oss. Boligselskapene vil på
oppgang, mens når prisene faller års avregninger se hva resultaønsker man å ha en spotprisav- tet konkret har blitt.
tale. Forvaltningsarbeidet søker
Men hva hvis markedsprisen
å oppnå det beste fra begge
verdener. I tillegg inkluderes en stiger mye?
prisgaranti hvor kraftprisen ikke Avtalen vår inneholder en prisoverstiger et avtalt maksimums- garanti. Boligselskapene er da
sikret mot ekstraordinære situVidere har OBOS inngått en avta- nivå.
asjoner. Maksimalpris fastsetle om kjøp av gjenvinningskraft
Etter råd fra Energipartner AS
tes av OBOS i samråd med
fra Tinfos som også bidrar til å gi fortsetter OBOS med kraftforvaltEnergipartner AS og LOS kvarkundene ytterligere rabatter ved ning på vegne av boligselskapetalsvis.
å la OBOS foreta strømkjøpene. ne. Det betyr at på nåværende
LOS besørger den administrative tidspunkt man ikke kan si hvilHva er det administrative
håndteringen av disse.
ken kraftpris man ender på, men påslaget?
det forventer at den vil være
Det er på 0,95 øre/kwh. OBOSAvtalene som er inngått åpner
vesentlig
bedre
enn
det
borettsfor ulike typer kraftprodukter
(Fortsetter på side 5)
laget kan oppnå andre steder.
eller en kombinasjon av disse.
OBOS har som mål å tilby borettslagene en forutsigbar og
rimelig strømpris. I den forbindelse inngikk OBOS en 3 års
avtale i 2005, med firmaene
LOS og Energipartner AS. LOS
ivaretar kraftleveransen og fakturaadministrasjonen, mens
Energipartner AS står for rådgivningen og porteføljeforvaltningen
av kraftforvaltningsavtalen. Avtalen er nylig forlenget til
31.12.2011.

HISTORIKK:
Bakgrunn for at
generalforsamlingen
valgte å innføre
fellesmåling.
Som kjent hadde man
tidligere individuell
måling der hver og én
boenhet betalte
standard fastledd for
henholdsvis nettleie og
strøm.
Disse fastleddene ble
ved fellesmåling
erstattet med 9 nye
fastledd pga. innføring
av en gunstig
næringstariff. Det var
samtidig et ønske å
opprettholde den
individuelle måling (bak
fellesmålerne), slik at
hver enkelt kun betaler
for sitt eget faktiske
forbruk som tidligere.
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FELLESMÅLING - NY LEVERANDØR AV KRAFT TIL
BORETTSLAGET
(Fortsetter fra side 4)
avtalen har de det laveste administrative påslaget i markedet for denne typen kraftleveranser. Til sammenligning er NBBLs påslag 1,24 øre/kwh pluss fastavgift, og Hafslunds påslag var 1,25 øre/kwh i den
gamle avtalen.

Kan jeg som privatkunde også få denne prisen?
Nei, denne prisen er forbeholdt boligselskaper som er forvaltet av OBOS- konsernet. Hvis boligselskapet ditt har fellesmåling av beboerstrøm, vil imidlertid også beboerne få denne prisen.

GET INFORMERER
Trykk "Film" for å leie film:
I Get borettslag kan beboerne få
tilgang til markedets enkleste
filmtjeneste. Vil du leie film, er
det bare å trykke på filmknappen på fjernkontrollen.
Nå slipper filmelskere å legge
veien om videobutikken når de
vil se film. Med Get filmleie ordnes filmleie enkelt fra sofakroken. Glem henting og tilbakelevering. Etter at filmen er leid,
kan du se den så mange ganger
du vil i løpet av 24 timer, og
filmen kan startes og stoppes
når du vil.
Vi har satset på brukervennlighet. Systemet fungerer akkurat
likt med det folk kjenner fra våre
PVR-dekodere, sier produktdirektør Tom Jahr hos Get.
Brukeren benytter sin personlige
PINkode til å bekrefte leien, og
beløpet for filmleien belastes
helt enkelt på neste faktura fra
Get. Når som helst kan brukeren
gå inn og se kjøpshistorikk.

vil tjenesten kunne benyttes fra
flere typer dekodere. Dette betyr
Prisen på leie av en film vil varieat tjenesten i disse dager blir
re og de mest populære filmene
tilgjengelig for beboere i oppgraleies til rundt 50-lappen. I dag
dert nett, både for de som har
finnes det rundt 1100 filmtitler i
en kollektiv digital-tv avtale med
katalogen. Utvalget dekker
Get box HD PVR, eller for bebo
sjangere fra action via komedie
ere som har inngått en individuog SciFi til drama og voksenfilm,
ell avtale på denne- og får faktuog rommer både gamle og nye
raen separat. Kontakt oss på
filmer.
get.no/ kontakt for å melde din
Filmene blir tilgjengelige hos oss interesse.
samtidig som de slippes på
Filmarkiv:
DVD. Og der ligger de til de vises
på filmkanalene som for eksem- Stort utvalg filmer fra kategoriepel Canal+ og TV1000. Etter
ne Action, Drama, Komedie,
dette går de tilbake i filmarkivet Barn, Thrillere og Voksen. Filmartil Get igjen, sier Jahr.
kivet oppdateres jevnlig med de
siste storfilmene vist på kino, og
Hele Oslo og Romerike fikk tildu vil også finne de gode klassigang til tjenesten før jul, og snart
kerne.
kan alle kunder tilknyttet Get sitt
kabelnett kunne benytte Get
Priser:
Filmleie. Forutsetningen er at
De fleste filmene koster ca 50
nettet er klargjort for bredbånd
kroner, er tilgjengelig i 24 timer,
(2-veis) og at kunden har en
og du kan se filmen så mange
dekoder med mulighet for filmganger du vil. Filmleien belastes
leie. Foreløpig gjelder dette Get
din neste faktura fra Get.
box HD PVR, men om ikke lenge

Stort utvalg:

Foreldrekontroll Du kan forhindre at barn eller andre leier film
på ditt abonnement ved å benytte en personlige PIN-kode. Ingen
filmkjøp blir autorisert uten at
denne benyttes.

Hvordan få tilgang til Get
Filmleie:
Tjenesten krever at Get box HD
PVR kan både motta og sende
signaler til Get sin hovedsentral.
Alle i 2-veis nett kan derfor benytte tjenesten.

Ordinær generalforsamling
avholdes torsdag 23. april
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DRIFTSPROBLEMER MED
AVTREKSVIFTENE I BORETTSLAGET
Siden de nye avtrekksviftene
ble montert sensommeren
2008 har det på grunn av
lagerfeil og ubalanse i vifteaksling, vært nødvendig å
skifte ut 4 av totalt 9 avtrekksvifter.

forholdet skyldes en produksjonsfeil.
Borettslaget ved styret har imidlertid gjort krav på forlenget garantiperiode fra 2 til 3 år. Garantiperioden skal gjelde fra det
tidspunkt som nye vifter er satt
inn. Garantiperioden skal settes
i null og begynne gjelde på nytt
hvis det oppstår ytterligere nye
driftproblemer.

Forholdet har medført støy for
leilighetene i de øvre etasjer,
samt manglende avtrekk i de
tilfeller det har vært nødvendig å
Det har også blitt fremsatt krav
sette viften ut av drift.
om at det i garantiperioden lagBorettslaget ved styret har tatt
res en erstatningsvifte på lager i
forholdene opp med konsulent
borettslaget, av hensyn til de
og leverandør.
problemer en driftsstans vil påføre beboerne.
Samtlige vifter vil bli skiftet ut
med en annen produksjonsserie
da man har hatt mistanke om at

Borettslagets krav har blitt
innfridd. I tillegg vil samtlige

UTVIDET KILDESORTERING
Fra og med 2009 starter prosjektet ”utvidet kildesortering” i Oslo. I løpet av 2011
skal hele Oslos befolkning ha
mulighet til å materialgjenvinne plastemballasje og matavfall fra hjemmene sine.
Avfallet skal kastes i tre forskjellige fargede plastposer, matavfall i grønne poser, plast i blå
poser og restavfall i hvite poser.
Alle de tre posene skal kastes i
restavfallsdunken som i dag.
Dette innebærer at borettslaget
ikke må bygge om avfallsrommene eller gjøre andre justeringer.

styringer/frekvensomformere for viftene, bli skiftet ut med
nye.

CONTAINERE FOR GLASS TIL ALLE
BLOKKER
Etter gjentatte henvendelser fra borettslag overfor renovasjonsetaten, vil nå alle blokker i nær fremtid få glasscontainer.
Containerne vil bli litt mindre en dagens løsning. For blokk 84 vil
det bli nødvendig å utvide plassen ved siden av eksisterende papircontainer for plassering av glasscontaineren.

opplyser at kildesorteringen ikke
vil medføre borettslagene ekstra
kostnader utover de ordinære
økningene i renovasjonsgebyret

Forandringene vil være på beboernes kjøkken. Istedenfor å kaste avfallet i en pose, fordeles
den nå på tre. Ellers vil resten av
avfallshåndteringen være akkurat som før. Renovasjonsetaten
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NYTTIGE OPPLYSNINGER FORAN ÅRETS
GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er den
øverste myndighet i borettslaget. Generalforsamlingen ledes

Generalforsamlingen kan ikke
ta opp til behandling eller treffe
beslutning om andre saker enn
det som er bestemt
angitt i innkallingen.

Med de unntak som følger av
loven eller vedtektene, treffes
alle beslutninger med alminnelig flertall av de avgitte stemmer.

Etter loven har forretningsfører og styreleder
plikt til å være tilstede.

Ved stemmelikhet utgjør møteleders stemme utslaget dersom han/hun har stemmerett.
Har han/hun ikke stemt eller
det gjelder valg, avgjøres saken
ved loddtrekning.

Når det skal fattes vedtak har andelseier kun
en stemme. En annen
person kan stemme
med fullmakt fra en
andelseier som ikke
har anledning til å være
tilstede.
av styrets leder med mindre
generalforsamlingen velger en
annen møteleder.
I generalforsamlingen som
avholdes hvert år presenteres
styrets arbeid og resultater
gjennom årsberetning og regnskap.
Styret honoreres for sin innsats
gjennom generalforsamlingens
fastsettelse av styrehonoraret.

Det er kun anledning til å inneha og benytte en fullmakt. Hvis
den annen person er en andelseier, kan man altså møte
med 2 – to stemmer. Fremleietaker og en representant fra
OBOS har rett til å møte med
tale og forslagsrett men ikke
stemmerett.

Lov om borettslag har ingen
bestemmelse om hvordan avstemming skal foregå og gir
ingen enkelt andelseier rett til
å kreve det. Møteleder eller
minst en tiendedel av de fremmøtte kan kreve det .

”For øvrig er det møteleders beslutning”.

Ved årets
generalforsamling har
det etter forespørsel
blitt ført opp valg av et
grøntutvalg i
borettslaget.
Grøntutvalget kan blant
annet ha oppgaver som
stell av blomster og
planter, luking,
nyplanting etc.

Ved avstemming betraktes
blanke stemmer som ikke avgitt og telles ikke med i opptellingen.

ANMODNING OM GODT FREMMØTE TIL ÅRETS
ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
Er du en av dem som sitter hjemme og lar andre bestemme hva som skal gjøres med din bo- situasjon.
Ergrer du deg i ettertid over de vedtak som besluttes
av generalforsamlingen.
Blir du hjemme har du ingenting du skulle ha sagt i
ettertid.

Vel møtt til årets
generalforsamling
Møt frem i god tid.
Dørene stenges
kl. 18.00

Du har mulighet til å påvirke de vedtak som fattes.
Det kreves imidlertid at du møter opp og benytter din
stemme.
INFORMASJONEN I DENNE UTGIVELSEN ER TIDLIGERE LAGT UT PÅ BORETTSLAGETS NETTSIDER
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ENERGIPRISER
Oljepriser er inkl rabatt, transporttillegg, Co avgift og eks
mva. Oljepris Esso er basert
på platts som oppgis hver
mandag og gjelder for følgende uke.
El priser er inkl overføringskostnader, forbruksavgift og
eks mva.
Energipris for bioenergi er
avtalefestet til å ligge 12%
under laveste energipris av
olje/el tilgjengelig til varmesentralen. Dette innebærer
(avtalefestet) en pris fastsatt
av Nordpool og det oljeselskap varmesentralen har avtale med.
Energipris fra Hafslund, vil
ligge lavere enn Nordpool
pris, grunnet redusert forbruksavgift da sentralen utnytter mer enn 50% av nødvendig energi fra biobrensel.
Dette innebærer for 2008 at
høyspentkjel i størst mulig
utstrekning, har blitt benyttet
til topplast.
Gjennomsnitt oljepris 2008
var 67,321 øre/kWh. Gjennomsnitt oljepris 2007 var
49,015 øre/kWh.
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Gjennomsnitt Nordpool 2008
var 46,653 øre/kWh. Gjennomsnitt Nordpool 2007 var
39,419
FORBRUKET
Totalforbruket i 2008 var:

fordeling
med:
•

Haugerud Borettslag:
51,33

•

Solfjellet Borettslag:
48,67

18 442 217 kWh. Gradtall:
3569.

”Den øvrige drift deles med
50% på lagene”.

Totalforbruket i 2007 var:

AVVIK %VIS FORDELING
ABONNENTER:

18 499 750 kWh. Gradtall:
3647.
FORDELINGEN PÅ ENERGIKILDER
Biobrenselanlegget som benyttes som grunnlast har levert 16 222 000 kWh som
utgjør 88% av totalforbruket.
Olje utgjør 2% og El 10%.
KOSTNADSFORDELING AV
FORBRUKT ENERGI - ABONNENTER
Periodens registreringer viser
en fordeling i henhold til
”ukentlig” registrering:
•

Haugerud Borettslag:
51,34%.

•

Solfjellet Borettslag:
48,66%

”Den årlige avlesningen” som
ble utført 30.12.08, gir en

Avviket for årene 2002 og
2003 skyldes feil på forbruksmålere. Dette har tidligere
blitt korrigert mellom lagene.
UKENTLIGE PRISER PR LITER
OLJE FRA ESSO OG STATOIL
I års perioden 2008 har Statoil gjennomgående hatt den
høyeste pris pr liter olje. Gjennomsnittsprisene er som følger:
Esso: 598,28 øre/ltr.
Statoil: 630,31 øre/ltr.
Når det gjelder sammenligning av oljepriser, registreres
Esso priser som ukentlige
plattspriser i henhold til avtale. Statoilpriser er registrert
fortløpende pr datoendring. I
statoilpriser er det tatt hensyn til de oppnåelige rabatter
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Oversikt tilgang kWh 1998 - 2008
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% vis ukefordeling abonnenter
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% vis forbruksfordeling / ukentlig registrering
Haugerud
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48,66 %
51,34 %

% vis forbruksfordeling i henhold til årlig registrering
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Ukepriser energikilder - øre / kWh
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Årlig utnyttelse av energikilder
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Forbruk sandsilo - Oljestand 31.12.07
Forbruk kWh - Sandsilo

Oljestand - oljetanker

Kostnader til oppvarming sandsilo
overføres fra Solfjellet Borettslag til
Haugerud Varmesentral
Avlesning
Målerstand 31.12.08

37257

Målerstand31.12.07:

-32706

Totalforbruk:

4551 kWh

Ukentlig priser pr. liter olje fra Esso og Statoil
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Gjennomsnitt ESSO: 598,28
Gjennomsnitt Statoil: 630,31
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