
 
Viktig informasjon fra styret i Skeikampen Fjellandsby Velforening 

 

Som vi alle vet, nå når strømprisene daglig nye høyder. I den anledning må det settes inn 
tiltak når det kommer til strøm forbruket og strøm regningene for Fjellandsbyen.  
 
I kveld, torsdag 25 august, har vi avholdt styremøte hvor strømregningene sto på agendaen.  
 
Vi ser at à konto innbetaling for strøm må økes kraftig for Q4. Dette både for at 
Velforeningen skal ha penger til å betale strømregningene resten av året, og at dere som 
eiere ikke skal få et fullt så stort restbeløp å betale etter strømavlesning og avregning i 2023.  
 
I dag ligger strømprisen oppunder 6 kr pr kwh time. Det er ekstremt!  
Og det er varslet at prisene fortsatt kan øke kraftig. 
For fritidsboliger får vi ikke strømstøtte, som vi gjør for vår faste bopel.  
 
Fakta:  
Ifølge fakturaplan satt for året 2022 skal det innbetales 13 220,- pr hytte totalt i à konto 
strøm, dvs 1101,6 kr pr måned. (Q1 – 2420 kr, Q2 - 3600 kr, Q3 – 3600 kr, Q4 - 3600 kr)  
Totalt 2 458 920 kr for Fjellandsbyen for hele året.  
 
Hittil i år har vi blitt fakturert for 1 586 102,31 kr av Fjordkraft (dvs årets første 7 måneder). 
Dette gir:  

2 458 920,00 totalt innbetalt 
Minus  1 586 102,31 fakturert for hittil i år 
=  872 817,69 kr igjen på konto for årets 5 siste måneder.   

 
Strømregningen for Q4 i 2021 så slik ut: 
Okt 2021 kr 158 255,08     pris pr kwh 1,67 
Nov 2021 kr 194 012,14     pris pr kwh 1,45 
Des 2021 kr 290474,85       pris pr kwh 1,41 
(Totalt for hele 2021 kr 1 659 400,64) 
 
Strømforbruket for denne høsten vil helt sikkert være på samme nivå som for høsten 2021. 
Om vi tar gjeldene priser i år i betraktning, ser vi at regningene for høst 2022 kanskje vil bli 
5 gangen av høsten 2021. 
 
 



Strømregningene for Q1 2022 så slik ut:  
Noe som er sammenlignbart pga utetemperaturer, ser dere at de er betraktelig høyere.  
Prisene pr kwh er fortsatt lave her mot hva de er pr i dag.  
  
Jan 2022 kr 370 903,51     pris pr kwh 2,14 
Feb 2022 kr 303 448,52     pris pr kwh 1,84 
Mars 2022 kr 323 272,43     pris pr kwh 2,45 
 
 
På grunnlag av ovenstående varsler vi nå en dobling av à konto strøm for Q4. 
Dvs à konto strøm Q4 = 7200,-  
Vi vil selvfølgelig følge med på utviklingen av strømprisen, og skulle denne mot formodning 
gå ned, vil vi redusere økningen av à konto strøm før fakturering i november.  
 
Vi må behandle alle likt, uavhengig av hvor mye dere bruker hytta fremover.  
Dersom du bruker lite strøm, og har betalt for mye i à konto, vil du få dette tilbake som 
vanlig ved avregningen for 2022.   
 
Vi går til dette tiltaket for å redusere et uforholdsmessig stort restbeløp å betale for hver 
enkelt.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Mette, Johnny, Heidi og Kristian 
Styret i Skeikampen Fjellandsby Velforening. 
 
 


