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STRØMREGNING FRA TRONDHEIM KRAFT
TOBB har mottatt mange henvendelser og spørsmål knyttet til strømregningen som nylig kom
fra Trondheim Kraft for 4. kvartal 2012. Vi antar at mange andelseiere benytter strømavtalen
(ikke nettleie) med Trondheim Kraft som heter TOBB Kraftforvaltning. Styret videreformidler
følgende informasjon fra TOBB i den forbindelse (uredigert) – redegjørelsen nedenfor tror vi
uansett gir nyttig informasjon om prisfastsettingen i strømavtalen.
NB: Styret vil gjøre oppmerksom på at andelseierne står helt fritt til å velge strømleverandør når som helst. De
som ikke har valgt annen har automatisk den avtale som er inngått av TOBB, for vår del «TOBB
Kraftforvaltnig». Mer informasjon om strømavtalen finnes her: http://tobb.no/no/stromavtaler.aspx

Informasjon fra TOBB - Sitat:
«Vi har fått inn en rekke spørsmål fra beboere etter at Trondheim Kraft har sendt ut
strømregning. Under følger et svar som kommer til å bli publisert i neste i-tobb magasin. Dette
magasinet kommer til å bli sendt ut til alle beboerne i lagene.
Med vennlig hilsen
TOBB
Jomar S Jenssen
Forvaltningsleder
jsj@tobb.no

(informasjonen fortsetter neste side)

Strømavtalen TOBB Kraftforvaltning
Jeg har nettopp fått regning fra Trondheim Kraft. På denne har jeg fått en rabatt på 32,- kroner, men må
betale 87,- kroner til TOBB for avtalen. Dette er ikke en god avtale for meg!
Ja, det kan synes slik ved første øyekast. Det er også fort gjort å forstå det på den måten, slik som
informasjonen er utformet.
Strømavtalen som du har er ikke en rabattavtale. Avtalens innhold beskriver hvilke mekanismer som skal
være grunnlag for fastsettelse av prisen. Når prisen er fastsatt skal denne vurderes opp mot andre type
avtaler for å sikre at den er konkurransedyktig til enhver tid.
De fleste strømleverandører i dag benytter seg av fastledd i tillegg til strømprisen. Det samme gjør også
Trondheim Kraft (TK). Standardprisen til TK er «Strøm til innkjøpspris». Dette er en av referansepunktene
vi har i strømavtalen TOBB Kraftforvaltning. I denne avtalen er det ikke krav til bruk av elektronisk
betaling, det er det heller ikke i TOBB avtalen. Men vi vil uansett oppfordre alle til bruk av elektronisk
betaling av miljøhensyn.
Du har gjennom TOBB avtalen betalt et fastledd på kr 29,- pr. md (3x29=87). Sammenlignet med TK’s
«Strøm til innkjøpspris» sparer du 552,- kroner i året bare på fastleddet (75-29=46 pr md).
Ser vi på selve strømprisen, så er mekanismen litt annerledes. Prisen fastsettes først på grunnlag av de
kjøp som TK har fått fullmakt til å gjøre på kraftbørsen ihht TOBB avtalen. Det kan være kjøpt inn til
spotpris eller for lengre perioder. Det som er spesielt med TOBB avtalen er de garantier som er knyttet til
handelen som gjøres av TK, og som er med til å sikre deg konkurransedyktige priser. Kort sagt kan vi si
at du vil få gevinsten ved gode kjøp, mens TK stort sett må dekke de kjøp som viser seg ikke å bli så
gode. Når prisen er fastsatt fra handelen på børsen, vil den bli vurdert konkurransemessig mot prisene i
følgende to strøm avtaler hos TK:

1. Strøm til innkjøpspris
2. TOPP 5 garanti
Men det er ikke godt nok å bli liggende på samme pris som disse avtalene. Derfor har vi forhandlet frem
at prisen på TOBB Kraftforvaltning skal minst ligge 1 øre/kwh under disse. Det er denne garantien som for
din del er spesifisert på strømregningen med kr 32,-. Dette fradraget kommer som et ekstra fradrag på
en allerede god pris, som det ikke er lett å se direkte ut fra strømregningen.
Med andre ord, med TOBB avtalen sikrer du deg et lavt fastledd som er ekstra viktig når du har et lite
årlig forbruk. Du får den beste prisen av tre ulike strøm avtaler (TKs handel på kraftbørsen, Strøm til
innkjøpspris, TOPP 5 garanti).
Håper dette var oppklarende i forhold til ditt spørsmål. Kan samtidig nevne at vi er i dialog med TK for å
få bedre informasjon på strømregningene til neste utsendelse.»

Sitat slutt.
PÅMINNELSER FRA STYRET:
Kjør sakte og forsiktig i tungatene og tenk på barna som leker og er ute
Trafikkregler på offentlige gangveier rundt borettslaget skal selvsagt respekteres –
kjøring / gjennomkjøring er forbudt, også via tungater til og fra gangveiene!
Brudd på trafikkregler er selvsagt et personlig ansvar
Det er ikke tillatt å parkere i borettslagets indre områder, parkering kun tillatt på skiltede plasser
Overhold vedtekter og husordensregler
Mer informasjon:
www.tonstad-borettslag.no

