
Värmedistribution.

Okunskap leder ibland till aggressivt beteende. Man förstår inte och tror då att man blir lurad.

Exempel på mail till styrelsen:

2015-02-16:

Men tyvärr så tror jag ej på dig och er.. Ni har felaktig summa som ni debiterar till oss.. Ni ljuger
och döljer något nu.. Men sånt kommer upp på ytan förr eller senare och då blir det jobbigt för er att
förklara

den 15 februari 2015:

Men för att kunna göra detta måste Ni ju redovisa hur mycket Ni har betalt per Mwh och
hur många Mwh samfälligheten har förbrukat eni Vattenfalls fakturor

Det finns ju även en annan väg att nämligen vända sig till polismyndigheten då det om
oegentligheter kan misstänkas kan ifrågasättas Bedrägeri eller oredligt förfarande
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Oberoende vilken debiteringsmodell som Vattenfall tillämpar kommer samfälligheten att betala en
totalsumma. 1 bilden angiven till 3,5Mkr. Varje kostnad för Vattenfalls MWh (energi) och m3(flöde)
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är gemensamma för samtliga fastigheter i samfälligheten. Det är den summan som skall fördelas
mellan samtliga fastigheter.

Sedan 1995 har samma fördelningsprincip använts. Man läser av mätarna i samtliga fastigheter och
3,5Mkr delas med summan av avläsningarna. Det blir MWh priset på

Den enskilda fastigheten betalar för sin andel av den avlästa förbrukningen. Man valde redan före
1995 att balansera skillnaderna i förbrukning genom att införa en grundavgift på 2000 kronor. När
den infördes blev det minsta beloppet att betala dessa 2000 kronor. Idag när kostnaderna är högre
betalar lågförbrukarna totalt sett mer per MWh än storförbrukarna.

På stämman 2008 avslogs en motion där man ville fördela “förlusterna” linjärt. Det skulle motsvara
att grundavgiften dubblerades för 2014.

Uppvärmning:

Samfälligheten har inga möjligheter att reglera temperaturen på närvärmevattnet. 1 värmeväxlaren
bestämmer Vattenfall hur varmt närvärmevattnet skall vara med sitt fjärrvärmevattens temperatur
och flöde.

Även om expansionskärlet skulle fyllas med kallvatten påverkar det inte temperaturen nämnvärt på
det varma närvärmevatten, som distribueras ut till fastigheterna. Temperaturen avgörs i första hand
av effektiviteten i värmeväxlaren.

Läckage sänker inte heller temperaturen nämnvärt. Värmeförluster är i första hand värme i rören
samt värmeväxlaren.

//Lars
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