
06-04-99

Til medlemmer af Eiedoreninqen "Kastaniecentrd

Bestyrelsen har udsendt indkaldelse til arets ordinere genemlforsamling. Ved en

beklagelig fejl manglede et forslag i udsendelsen. Derfor udsendes det hermed. Se

side 2.

Det drejer sig om m6ling afvarme i vor ejendom. Man kan milc pi liere mider, og

vaelger vi en afde forkerte - og det kommer vi nernt til hvis en nlalerleverandor
prakler os noget pa - vil udgifterne blive fordelt urefferdigt. Nogle slipper meget

for billigt, andre kan se frem til maske en tedobling af varmeudgiffeme.

Vi skal foretage det refte valg, bestyrelsen vil ifolge forslaget redegore tbr, hvordan

m6lingen bliver retferdig. Hvis du ikke kan mode op

mandas den 19. april 1999 kl. 19.00 i Frihedens F'ritidscefler

kan du lade dig repraesentere ved fuldmagt. Se side 3. Du er i alle tillelde velkommen

til at vende emnet med mig.

En teknisk beskivelse afproblematikken er ogsa vedlagt.

Med venlig hilsen

Niels T. Steffensen, civ. ing.
Hvidovrevej 350E, 1v
tel.: 36 49 75 9l
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Ejerforeningen KastarLiecentet - Vameregnskab

En beslutning om fordeling af varmeudgifter for lejlighedeme I - I I og l7-30 pi anden

mide end efter fordelingstal onsker ejerforeningens ordinere generalforsamling

gennemfort seledes:

Nar forste varmear efter etablering afvarmemalere er slut. udfeerdiger bestyrelsen

et forslag til fordeling afudgifteme. Forslaget skat indehoide det komplette

beregningsprincip og opgorelse for alle i anlegget malerenheder. og det skal

omfafte sarntlige lejligheder i bebyggelsen.
Forslaget udsendes til alle ejerforeningens medlemmer hurtigst muligl.

Der indkaldes til en genemlforsamling, hvor ''fordeling afvarmeudgifter"
medtages pe dagsordenen.
Medlemmime indbydes til at gennemge tegninger over opbygningen af
varmeanlegget et angivet sted, sarnt til at indhente supplerende oplysninger'

PA generalforsamlingen kan fo$laget til ny fordelingsmetode vedtages. sefremt et

flertal afde ftemmodte medlemmer efter sivil antal og fordelingstal stemmer

derfor.
Hvis forslaget ikke vedtages, fordeles omkostningeme i lejlighed 1-l I og 17-30

efter fordelingstal.
Bestyrelsen kan neste va.rme6r fremkomme med et n,'t forslag, der i givet lald

behandles efter punkteme l-6 oveflfor.
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Fuldmagt

Hermed udstedes fuldmagt til at Niels T. Steffensen, Hvidovrevej 350E, 1v

reprEsenterer mig pe Ejerforeningen "Kastaniecenhets" ordinere generalforsamling

den 19-4-99 i alle sporgsmil og afstemninger, sotn vedtorer varmeanleg og m6ling af
varmeudgifter.

Navn

Hvidowevej _ Etage

I lnderskrift

Afleveres i postkassen i 350E, Niels T. Steffenser hurtigt, og senest senest l8-4-99.



Ej eforeningen Kastaniecentret

Lise Rask
Hvidovrevej 350G
2650 Hvidorre

Som aftalt p6 foreningens ordinere generallorsamling skaljeg irerm(d gore rcde lor

a" proUf.."r. a"t figg"r i en retlerdig fordelino t'f rarmcudgili':m' i lorenrngcn' og

rrri'rt" f.rur" i"r.o. 
"t 

minimum me stilles til ie<legorelse fra de b)d':nde firnlaer'

Lovgi\ningenslillerka\ til indi\iduel malineafbadeudlifi(rlil \'rtrn.: samllil

Ina iiiauet-matine af torbrug afvarmr rand. Gtre sidsre udelalcrjeg i dct L.lgende.

;"Fg tii;ilo.p;..lt"n it u' a"' indgir ikomntissoriet sclilmr (r"rloreningen

.a1""pa,*J. f,itaaing af varmn ands I eller e\4' ogss LoldL\ rrdsuddilicme' onsker

jeg dog at blive inddraget i disse overvejelser'

Opbygning af varmeforsyniDgsatrlegget

Kastaniecentretsvameforsyningsanlageropbyggeti}separategrcne,[.ngr..nfores
frem til Aldi. de 2 andre fors) ner dels ejerlejlighedeme' dels dc o\ fl!'l
erhven sleiemil. Nedenstacnde retter sig aJene m'rd opbl gntngcn at

r armeforsyningsanlaegget for disse 2 grene'

Etape I er opbygget som et 2- strengs svstem Delte medforer' at der iil hver radiator

er fremfon 2 ror. el frem- og et returloosror' Disst 2 ror 'r il krrn blir r opr armet' nAr

den tilhorende radiator er Aben og treekker varme iia systemet'

EraDe 2 er udfort som el l-slrenget s)$em' med I r'ar iterie mellem radiatorerne'

i..1r"i.".rt."" tir ,ere opvaimet'Lonstant med frem lobstemparalrrren i slslcmet'

;;rliffi;;iil;aJraai!ro,", sw aune eller 'j Disse opvarmedt - og ui<olerede

-.rtiigg". *a". g"fuene i bede l sal og i stuen '.rekkehusene ' 
ry'"Tt:l. 

LT:'-t:t-:?t
run -Eif".,o. Jpuarmning afgulve 1og stueleilighedemes lofler ) henrnder ogsa

flisegulvene i oPgang C-D-E.

Derer anvendr forskelligartede radiatorer ihele byggeriet sand\ynlif.\is 
"it-*.1*"- J ft"", o! uden tanke for en optimal varmeaigi\ clse .l)er 

er.lor et par*'Ti"."rg, 
"i 

rrJluit".e ,und-engde-i i sl stemet' med henf 
']' 11"]-l::ti:^-

*rJo * noaitorn.uligt lil denne lorskellig opbyggede konstrukli'rn'..1-orslnrngen

.. if.f," 
"nirfufg"na. 

,eiificerer under betasrning. ider der ikkc siden IndJurterrngen

har forekommet udetemparaturer under -10 grader C

Varmemalere. Eierforeninqen Kastaniecentet



Ikke mileligt varmeforbrug

I foreningens anleg afs@ttes et ikke- melerfordeleligt varmeforbrug disse steder:
. I fyret
. Til varrntvandsfo$yning ( vamtvandsmalere er ikke forcslaet )
. Fremfsringsanleg ( isolerede r(,r og tostrengsrsr i etape I )
. RadiatoreriC-D-E' sopgange
. Uisolerede slajfefordelingsrff under gulve i C-D-E-F-G

De 3 forstneevnte faktorer er almindeligt kendte. Radiatoreme i opgangene C-D-E
kan afspErres. Men den "gratis gulwarme" er et meleteknisk megaproblem.

Da stueleilighedeme i C-D-E s6ledes bide i guh,e og lofter er ''gxalis" opvamede
med ror med fremlobsvandtemperatui, er det ofte nodvendigt i disse lejligheder at

have konstant udluftning, ogse om vinteren, for :rt holde indetemperaturen nede.

Radiatorer i disse lejligheder er ofte kun 6bne, ner udetemperaturen er meget lav.

Der er et meget stort misforhold mellem forbrug af radiatorvarme i etape l. og i
etape 2. I etape 2 er der misforhold mellem forbruget i stue- og forstcsalslejligheder'

Radiatormlling

Malere placeres pA radiatorer pa et punkt, hvor denne formodcs at blive varm, nar

den er Aben. Grundet
a. De meget foiskellige radiatortyper
b. Det meget forskelligartede behov for ibningsgrad afradiatorventilerne
c. Det trods indrcgulering forskelligartede vandtryk til radiaroreme

bliver nogle afradiatoreme olle varme pi hele overfladen, mens anclre kun bliver
varme i det hjome, hvor mileren sidder. MAleren kan ikke vuldere, hvor stor

overllade afradiatoren, der er opvarmet, og kan derfor give el falskt billede af
varmeforbruget for den givne radiator.

Brunrta

Undertegnede har beskeftiget sig med meleproblematikken siden 1994, og har bl.a.

kontaktet fa. Brunata for en diskussion om emnet. Fimaet provede forst at overbevise
mig om, at en retf@rdig miling kunne ske v.h.a. korrektionsfaktorer for yderligt
beliggenhed. Men efter en orientering omkring de ovenfor nevnte forhold, mette
firmaet anerkende, at retferdighed i fordelingen neppe kan skabes uden en noje
gennemarbej det special fordeling.



Krav til oplystringer fra de bydende:

Jeg kan nevne folgende problempunkter, som de bydende bor gore noie rede for i

tilbud til ej€rforeningen:

a. Hvordan sikes, at stuelejlighedeme i etape 2 ikke slipper med en billigere
varmeregning end etape 1's lejligheder, forudsat samme indetenlperatur og

samme etagearcal?
b. Hvilken milemetode - hvilke malertyper og hvilke fordelingsnogler tenkes

anvendt?
c. Hvilket forhold er der mellem det "milte" forbrug af en rniler, der sidder pe en

radiator, hvor kun det ene hjome bliver varmt, og en mil:r. der sidder pi en

mdiator, som bliver vam p6 hele fladen. Dei forudsEttes. at milepunktet pe

Iadiatoren har samme temperatur pa de 2 radiatorer, og at radiatorerne iovrigt er

ens.

d. Hvordan tackles situationen med at der er nogle i bebyggelsen. der far for meget

$atisvarrne til at holde indetemperaturen nede pa et rimeligt niveau?

e. Hvilke fordele - og ulemper har de tilbudte malertyper i vort anleg?

I Hvordan kan Aldi bringes til at betale for sin del afdet ikke- milbare varmetab i
foreningen?

g. Hvad er driftomkostningeme til afl&sning, batterier m.v.

Jeg hiber ovenstaende er som onsket. Som det er tydeligtgiort ovenibr, er der store

problemer med at opn6 rederdighed i fordelingen, formAlet med mit arbejde er at

sike. at alle betaler for den del affellesomkostiingeme, han selv tbrbruger. Jeg er

til redighed med yderligere uddybende kommenrarer, og sdr geme til ddighed ved

et mode med de bydende.

Med venlig hilsen

Niels T. Steffensen.

civilingenior,
Hvidovrevej 540, 2h,
2650 Hvidovre.
tel. 401ll 0070


