Referat fra medlemsmøte/innformasjonsmøte lørdag 2.juli 2016 etter
årsmøte i SKVA.

Styret informerte om følgende:
1)

Generell informasjon om drifting av den enkelte hytteeiers utstyr.

Styret påpekte viktigheten av å følge de informasjonene som er sendt ut og være spesielt
oppmerksom på å informere videre til gjester, barn og leietagere.
Utstyret er sårbart overfor feil betjening og kan bli en kostbar lærdom for den enkelte.
Det ble videre anbefalt å stenge ventil på vann og avløp og å slå av sikringen til styreskapet når man
forlater hytta. Dette for å unngå vannskader og utslag på nettet som kan ødelegge styringsenheten til
pumpa.
Når det gjelder stengning av hovedkran ( sort rør som stikker opp et stykke fra hytta ) pass på at
kranen er helt stengt, hvis ikke kan kranen lekke da den er selvdrenerende. Den må skrues av med en
rask bevegelse ellers virker ikke selvdreneringen. Om ikke ledningen er drenert kan det oppstå
frostskader på vinteren om ikke varme er satt på for tining.
Styre påpekte at det nå var 7 år siden de første koblet seg på anlegget og at garantitiden for lengst er
utløpt. Dette betyr at det er viktig at vært medlem tar ansvar f. eks når det gjelder overdekning av rør
som er synlige slik at laget ikke blir påført unødige kostnader til reparasjoner. Alle medlemmene er
eiere og vi har et felles ansvar for å holde kostnadene nede.
Stikkledning fra hovedrør, pumpe, styringsskap og annet utstyr montert i egen hytte er den enkelte
hytteeiers ansvar og må selv bære kostnader med vedlikehold og reparasjoner. SKVA`s avtale med
driftsselskap kan benyttes til de avtalte priser.
2)

Driftsavtale

Sulzer sa opp driftsavtalen med SKVA i november 2015. Styret har arbeidet med å finne nytt selskap
til å drifte anlegget.
Styret hadde allerede vært i dialog med Agro & Miljø vedrørende for å finne utstyr som kan redusere
strømforbruket og i større grad fjernstyre anlegget. Etter nye forhandlinger valgte styret å inngå
kontrakt med dette firma. Avtalen tredde i kraft 1. mai 2015.
3)

Pumpestasjon 1 og 2

Det lykkes ikke å komme til enighet med Veidekke vedrørende reklamasjon på utført arbeid. Styret
besluttet å utføre nødvendig arbeid for egen regning. Prosjektforum ble engasjert til å få utført
nødvendig arbeid på pumpestasjonene og å gjøre en teknisk vurdering av utført arbeid.
Videre ble Helge Skaaraas engasjert som advokat.
Resultatet ble et forlik hvor Veidekke dekket samtlige kostnader til konsulenter, advokat og en deling
av kostnaden for utbedring av pumpestasjonene. Utbetalingen fra Veidekke var kr 250 000,-. SKVA`s

utlegg kr 75 000,-. I realiteten en utbetaling på kr 312 500 da vi kan legge moms på beløpet og
dermed en minimal kostnad for SKVA
4) Styring av varmekabler
Det ble i høst montert utstyr i et av styringsskapene for å teste mulighetene til å få redusert
strømforbruket.
Resultatet var over forventningen.
Vi sammenlignet strømkostnadene mellom 2 skap som har vært tilnærmet like i strømforbruk.
Skap F10: Vinter 14/15 Snitt forbruk pr. dag ca 12,5 Kwh.
Vinter 15/16 ca 15Kwh
Skap F13( ny styring): Vinter 14/15 Snitt forbruk ca 12 Kwh. Vinter 15/16 ca 6 Kwh
Forbruk kraft:
Skap F10: Vinter 14/15 1472Kwh.

Vinter 15/16 9165 Kwh

Skap F13: Vinter 14/15 1670 Kwh.

Vinter 15/16 4181 Kwh

Ca besparelse 55 til 60 %
Besparelsen i kroner er avhengi av årets forbruk
Eksempel streng vinter 12/13. Forbruk kr 304475, Besparelse ( forsiktig 40%, fratrukket faste avgifter
som ikke kan påvirkes ) ca kr 120 000,-.
Styret har bedt om tilbud på installering av tilsvarende utstyr i samtlige skap.
Og regner med at dette er på plass innen vinteren 2016/2017
5) Økning av nettleie
Olav oppdaget ved fakturakontroll i november en kraftig økning av nettleien. Fredrikstad Nett har
endret sine avtaler og lagt til en effekt pris i sine beregninger.
Etter å ha beregnet våre økninger fra vinteren 14/15 og november - desember 15/16 var økningene
pr skap fra 4000% høyest, til laveste på ca 950%.
Vi tilskrev nettselskapet og sa at vi ikke ville betale fegningene før dette var avklart med NVE. Vi
hadde et møte med NVE i Oslo i januar hvor Runar Nilsen og Per Halvorsen stilte. Videre har vi hatt
kontakt med Konkurranse tilsynet i Bergen, som igjen resulterte i et mote mellom de og NVE.
Resultatet er at NVE vil ta hensyn til våre synspunkter ved endring av sine vedtekter og i tillegg at
Fredrikstad Nett har blitt bedt om å endre sine beregningsmåter. Det siste er at de er blitt pålagt om
at ingen kunder skal belastes med en høyere pris en før omleggingen.
Våre samtaler med NVE og Konkurranse tilsynet har resultert i betydelige besparelser for SKVA og for
den enkelte hytteeier.
6) Vedlikehold / Innvesteringer
Styret forventer å bruk penger på automatutstyr i skapene ca kr 200 000 - kr 300 000 i år og
kr 150 000 - 200 000 til overdekning av rør i 2017.

