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LEDARE
Är värmen i våra hem
skattebjörnens nästa mjölkko?

D

et är redan en gammal nyhet att bensinen innehåller en hel
del skatt, över 60 % av konsumentpriset. Kanske något överraskande befinner sig inte elen långt bakom. Efter de nu aktuella
energiskatteförhöjningarna kommer de direkta skatterna att stå för
ca 40 % av elens förbrukningsavgift under år 2011. Ifall man även
beaktar handeln med utsläppsrättigheter som en form av miljöskatt
blir skatternas andel nästan 50 %.

Affärsverken som är en del av den
offentliga förvaltningen betalar
ingen skatt på sin vinst. Detta
anser EU att är en så pass stor
konkurrensfördel att de bolag
som verkar inom konkurrensutsatta branscher bör bolagiseras.
Stadsstyrelsen i Nykarleby har
tillsatt en arbetsgrupp för att
utreda bolagiseringen av Nykarleby Kraftverk. Gruppens mandat
löper ut i maj -11. Målsättningen
är att bilda ett aktiebolag kring
den nuvarande verksamheten.
Den flerbranschmodell som
byggts upp i Nykarleby har varit
före sin tid och numera väljer
allt flere bolag att följa samma
väg. Det färskaste tillskottet är
Villmanstrand där man nyligen
förenat el och vatten.

Statsmakten har även tagit beslut om betydliga skatteförhöjningar
på den tunga brännoljan samt torven som tillsammans står för
ca 30 % fjärrvärmeproduktionen i Nykarleby. Det har visat sig att
fjärrvärmen kräver något mer underhåll än vad som ursprungligen
kalkylerats. Allt detta medför ett relativt kraftigt justeringsbehov
av fjärrvärmepriset på ca 8 €/MWh. Justeringen är dock mindre än
enbart skattepåföljden för de el- och oljeuppvärmda fastigheterna.
Uppvärmningskostnaderna för det direkt eluppvärmda hemmet
stiger med ca 10 €/MWh och för det oljeuppvärmda hemmet med
11–12 €/MWh beroende på oljepannans verkningsgrad. Ett normalt
egnahemshus använder ca 15 MWh värme per år.
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Bolagisering
av affärsverken

Ol

verkställande direktör
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Tony Eklund,

Nykarleby Kraftverks direktion har tagit beslut om att inte höja
priset för eldistribution och elkraft vid inkommande årsskifte. Men
tyvärr ökar elskatten våra konsumenters fakturor med hela 7–10 %.
En såpass markant förhöjning påverkar även Nykarleby Kraftverks
övriga avdelningar. Det krävs en del energi att pumpa vatten och
avlopp genom tiotalskilometer långa ledningar. Även fjärrvärmen
använder el motsvarande elförbrukningen i ca 10 mindre eluppvärmda hus.

Ta hand om
vattenmätaren

Avloppsutbyggnaden

80 mm

5 m3 vattenmätare

700 mm

I dessa tider då temperaturen
kryper under nollsträcket gäller det att se efter sin vattenmätare. Enligt de allmänna
villkoren för vattenverk som
även Nykarleby Kraftverk tillämpar är kunden skyldig att
utan ersättning reservera en
varm plats försedd med golvbrunn för vattenmätaren. En
fuktig och kall mätarbrunn
fyller inte detta krav. Kolla
gärna upp er egen mätares placering och kontakta vattenverket för råd och anvisningar. Vi
har t.ex. tagit fram anvisningar
på hur en frostfri installation
av vattenmätaren kan verkställas i en byggnad som lämnas
kall över vintern.
På vissa ställen som saknar uppvärmning avlägsnas
mätarna till vintern för att
åter kopplas in till sommaren. Vattenmätaren får enbart
avlägsnas och installeras av
vattenverkets personal. Man
får alltså inte själv eller ens
med hjälp av en sakkunnig
vvs-montör avlägsna vattenmätaren.
Kom ihåg att alltid kontakta
vattenverket, när en vilande

1600 mm

– bygg en uppvärmd mätarbox

800 mm
600 mm

anslutning skall tas i bruk eller
ifall du önskar flytta en anslutning. Vattenanslutningarna
är flyttbara, men en flyttning
kräver ett godkännande av vattenverket.
För att undvika föroreningar i ledningsnätet bör det vid
varje vattenmätare installeras
en bakslagsventil. Kunden bör
även se till att en annan vattenkälla, t.ex. egen brunn, aldrig
står i direkt kontakt med vattenledningsnätet. Vattenkällorna bör avskiljas med en 50
mm luftspalt.
Ytterligare information fås av
vattenverkets personal eller från
www.nykarlebykraftverk.fi
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Den uppdaterade utvecklingsplanen för vattentjänster
har behandlats av Nykarleby
Kraftverks direktion och sänts
för vidare behandlig till stadens
miljövård. Det är dock sannolikt
att staden inväntar rikspolitikernas uppdaterade beslut kring
avloppshanteringen innan
planen tas upp för behandling.
Under tiden kommer Nykarleby Kraftverk att prioritera de
kunder som redan är anslutna
till vårt vattenverk. En utbyggnad av avloppet blir aktuellt i
Socklot under nästa år. Även
övriga områden kan bli aktuella
ifall tillräckligt anslutningsintresse existerar. För att klara av
den planering och informering
som utbyggnaden kräver har
avloppsverkets personalresurser utökats en aning vilket även
påverkar prisbilden.
Utvecklingsplanen omfattar
enbart ca 1/3 av de invånare som inte är anslutna till
avloppsnätet. Eftersom staden
sannolikt inte har ekonomiska
resurser att stöda de övriga
är det inte heller hållbart att
rikta betydande stödpengar till
utbyggnaden av avloppsnätet.
På områden där anslutningsavgifterna och stöden inte täcker
alla byggkostnader tillämpas en
extra områdesvis momsbelagd
byggkostnad.

Aktuellt
Fjärrvärme till
Juthbacka

Under hösten har vi
dragit fjärrvärmerör under
Juthbackabron. Rördragningen gjordes som ett
samprojekt mellan el,
vatten och fjärrvärme. Nya
el- och vattenledningar
ger oss bättre möjligheter
att erbjuda en driftsäker
distribution.

Vattenkraftverket
Vattenkraftverket beräknas
återigen kunna producera
elkraft kring nästa årsskifte.
En betydande genomgång
har gjorts under året där
såväl turbin, axel, växellåda som generator har
grundligt granskats av
leverantörerna.

Kom ihåg oss
- Då ni flyttar ut
eller in
Meddela alltid era adressändringar till oss. Det är
viktigt att vi på kansliet får
de nya adressuppgifterna
för att vi ska kunna skicka
fakturan till rätt person och
till rätt adress.Om något är
fel i Er faktura ber vi er vänligen meddela detta inom
8 dagar så är det enklare
att rätta till felet.
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Eldistribution
- elskatt, klass 1
- elskatt, klass 2

Nuvarande
Nykyinen

Nya
Uusi

Enhet
Yksikkö		

							
1,1
2 ,1
c/kwh
0,3
1,0
c/kWh

Sähkönsiirto
- sähkövero, luokka 1
- sähkövero, luokka 2

Fjärrvärme					
- anslutningsavgift 		
+ 7 %		
- grundavgift			
+ 4 %		
- energiavgift
48,70
55,51
€/MWh

Kaukolämpö
- liittymismaksu
- perusmaksu
- energiamaksu

Vatten					
- anslutningsavgift
1150
1500
€
- grundavgift		
4,20
5,00
€/mån
- förbrukningsavgift
1,03
1,10
€/m3

Vesi
- liittymismaksu
- perusmaksu
- käyttömaksu

Avlopp					
- anslutningsavgift
2500
3700
€
- grundavgift		
4,20
6,25
€/mån
- förbrukningsavgift
2,02
2,20
€/m3

Viemäri
- liittymismaksu
- perusmaksu
- käyttömaksu

Mer information

Lisätiedot

www.nykarlebykraftverk.fi

Nya villkor – 1.1.2011 – Uudet ehdot
Nykarleby Kraftverk tar i bruk allmänna förnyande elleverans-, elanslutnings- och elförsäljningsvillkor. Villkoren har sänts ut i samband med
novembermånads Katternötidning. Enligt villkoren bör vi påminna er om
att ni vid eventuella förändringar alltid har rätt säga upp avtalen med oss.
Otamme käyttöön alan yleiset uudistetut sähkönmyynti-, sähkönsiirto- ja
sähköntoimitusehdot. Ehdot on postitettu asiakkaillemme marraskuun
Katternölehden mukana. Ehtojen mukaan meidän tulee muistuttaa teitä oikeudestanne irtisanoa sopimuksenne mahdollisten muutosten yhteydessä.

Ny personal
Niklas Knutar
har börjat jobba på Nykarleby Kraftverk.
Han bistår bl.a.
avloppsverket
med avloppsutbyggnaden
och elnätet
med fjärravläsningen.

i
Mer info fås på webben
och via vårt kontor
www.nykarlebykraftverk.fi
Tel. (06) 7856 252

