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Nya priser

Elnät, vatten och avlopp.

Uudet hinnat

Sähköverkko, vesi ja viemäri.
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Ny fjärrvärmepanna Kundwebb
Kapaciteten och driftssäkerheten ökar.

Information om förbrukning
tillgänglig på internet.

LEDARE

Hur ömtåligt är
vårt moderna samhälle?

S

tormarna som drog över
sydvästra Finland i mellandagarna lämnade folk utan el i
väldigt långa perioder. Även vattenförsörjningen slogs delvis ut
och ledde till att folk fick köa med
kanistrar i handen för sitt vatten.
En tillfällig och någotsånär fungerande lösning för hushållen, men
hur hantera t.ex. djurhushållningen eller en krävande produktion?
Hur länge klarar sig moderna stora
djuranläggningar utan el och
vatten, finns det generatorer och
även vattencisterner som tankbilar kan fylla? Dylika lösningar
är det tyvärr för sent att utarbeta
strax efter en storm. Nykarleby
Kraftverk har inte resurser att samtidigt som elnätet skall repareras
bistå tiotals eller tom hundratals

kunder med kundspecifika åtgärder. Nykarleby Kraftverk ansvarar
över sitt ledningsnät och den
enskilde näringsidkaren över sin
egen näring.
Denna gång passerade stormen
söder om Vasa, men vi vet aldrig
när den drar över Nykarleby. Hur
mycket vi än skulle satsa i vårt
elnät föreligger alltid en risk för
avbrott. För att kunna hantera
dessa avbrott då stormen viner är
lokalkännedomen väldigt viktig
för Nykarleby Kraftverks del. Våra
montörer känner till våra kunder
och vårt elnät. Vi anlitar numera
lokala skogshuggare framom
köptjänster från främmande ort
för att kontinuerligt röja våra
ledningsgator.

Tony Eklund,

verkställande direktör
Stormarna under mellandagarna
påvisade för övrigt att den väg
som en del stora bolag valt att gå
genom att utlokalisera all underhållspersonal inte kanske är det
mest fungerande alternativet då
stormen viner. Enligt vår mening
är vissa saker såsom lokalkännedom och närvaro helt enkelt för
värdefulla att utlokalisera.

Vattenmätare som fryser
Hela 9 st vattenmätare gick sönder pga. bristfällig uppvärmning
och isolering under den kalla
perioden i början av februari. De
söndriga mätarna fanns i främst
villor, farmer och obebodda hus.
Ifall rören tinar upp och skadan
inte märks kan det leda till betydande skador på fastigheten.
För att undvika detta bör man
hålla temperaturen vid mätaren
över +5 grader med en värmevakt

och alternativt lämna kranen
öppen under den allra kallaste
perioden så att vattnet kan rinna
med en ca 1-2 mm tjock stråle ner
i avloppet. Istället för att värma
upp hela huset kan man även
bygga en isolerad låda för vattenmätaren. Bygganvisningar finns
på vår hemsida www.nykarlebykraftverk.fi. För intagsledningen
kan man även installera en värmekabel. Fås t.ex. från den lokala
rörmontören.

Kontakt
Nykarleby Kraftverk
Kvarnvägen 20, 66900 Nykarleby
Tel. (06) 7856 252, Fax (06) 785 6299
info@nykarlebykraftverk.fi
www.nykarlebykraftverk.fi

Dejoursnummer: tel. (06) 722 0050

Ytterligare finns möjligheten att
koppla bort vattenmätaren till
vintern och det kostar totalt 110
euro, dvs 55 euro per besök,
Vi rekommenderar att man stänger
av vattenflödet till huset vid tomtventilen då man lämnar huset
obebott över en längre period.
Kunderna ansvarar för tomtventilen och ifall en alltför gammal
tomtventil vägrar fungera kan man
få den utbytt för 255 euro.
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Tage kvistar för elnätets bästa
– Det här är ett jobb som jag
trivs mycket bra med. Det är en
förmån att få vara ute i naturen
och i friska luften.
Det här säger Tage Sten, som
med ett långt spröt utrustad med
en såg kapar kvistar som hänger
över elledningarna till gatubelysningen. Den senaste tiden
har han jobbat i Jeppo. Han har
eget företag och just nu är det
Nykarleby Kraftverk som köper
hans tjänster.
– Man kan säga att det här är
ett förebyggande arbete för att
grenar inte ska nöta på ledningarna, säger han.
Tage Sten ställer också upp med
att ta bort träd som står olämpligt
intill ledningsgator i skogen.
– Ofta handlar det om unga långa
björkar som lätt böjer sig under
tyngden från snön. Även torra eller
stora träd som är en risk för ledningarna måste bort, säger Sten.
Men just nu när snödjupet är
så här pass stort i skogen tycker
han att det passar bra att kunna
stå på landsvägen och behändigt

såga av kvistar. Vanligen är det
träd som står nära gårdstomter.
Men han rådgör naturligtvis med
gårdsägarna ifall han måste göra
större ingrepp.
– Här träffar jag mera folk än
då jag är ensam i skogen och
hugger. Bybor som har ärende till
postlådan eller som kommer med
bil stannar ibland och pratar en
stund, och det är ju alltid trevligt,
säger Tage Sten.
Text och foto: Leif Sjöholm

Vindkraft i Merijärvi

Katternögruppen satsar gemensamt i vindkraft och det färskaste
projektet är i Merijärvi, vilket
är beläget ca 20 km in i landet
mellan Pyhäjoki och Kalajoki.
För några år sedan utfördes
vindmätningar där och efter att
mätningarna blev klara flyttades
samma mast till Monäs. Sannolikt
kommer masten att återigen
användas vid Merijärvi för att
hålla stenkoll på vindarna och
underlätta uppskattningen av
den kommande produktionen.

Detta är synnerligen viktigt på
en elmarknad där produktionen
alltid måste följa samhällets
behov. Detta är de facto en av de
största utmaningarna för vindkraftens del. Vem kan estimera
idag hur det blåser imorgon? Ifall
estimatet slår fel ut kan det bli
väldigt dyrt för vindkraftsägaren.
Det kräver några år i anspråk att
färdigställa alla nödvändiga avtal
för ett vindkraftsprojekt och efter
ett idogt arbete kommer projektet igång under våren 2012 och
beräknas stå klart vid årsskiftet
2012/2013. Valet föll på 6 st 2,3
MW möllor, totalt 13,8 MW, tillverkade av tyska Siemens. Nykarleby
Kraftverks andel av helheten är
ca 1 MW.

Fjärravläsning av elmätare och kundwebb

Redan över två tredjedelar av alla
elmätare är fjärravlästa och i stort
alla mätare beräknas vara utbytta
inom detta år. Ni som redan fått
er mätare utbytt kan gå in på vår
hemsida och få ta del av informationen som mätaren samlar upp,
t.ex. den dygnsvisa elförbrukningen. För att komma åt tjänsten
behöver ni en relativt ny elfaktura
ur vilken nödvändig inloggningsinformation framgår. Mer information finner ni på vår hemsida www.
nykarlebykraftverk.fi. Det går även
att kolla upp fjärrvärmeförbrukningen via kundwebben.

Meddela din
vattenmätarställning
Det blir alltför dyrt för vattenverket
att ensamt bekosta en årlig manuell avläsning av vattenmätarna. Tidigare kunde kostnaderna fördelas
mellan el och vatten, men pga. att
elmätarna är fjärravlästa behöver
de inte mer läsas in manuellt
varje år. Tyvärr är inte en fjärravläsning av alla vattenmätare ännu
möjlig eftersom vattenmätarna är
betydligt dyrare än elmätarna. För
att underlätta kostnadstrycket för
vattenverket övergår Nykarleby
Kraftverk således till en modell där
vår personal avläser vattenmätarna vartannat år och vartannat
år har kunderna möjligheten att
sända in mätarställningen via kort
eller t.ex. via vår www-sida eller
genom att kontakta vårt kansli.
Ifall användningen är jämn år efter
år räcker det bra med den avläsning som vi utför vartannat år.
Närmare information om det här
kommer att distribueras tillsammans med vattenfakturan.

Aktuellt

Nya priser

Ny fjärrvärmepanna

Nytt pris på eldistributionen 1.3.2012

Då Nykarleby Kraftverk för några år
sedan inledde fjärrvärmeverksamheten var det svårt att estimera det
verkliga värmebehovet och därmed
byggdes hela anläggningen redan
från början för två pannor. Framtiden
skulle få utvisa storleken på den andra pannan. Nu kan vi då konstatera
att framtiden är här och en ny panna
är aktuell.

Stamnätsbolaget Fingrid har gjort en synnerligen kraftig justering
på ca 30 % av sina priser den 1.1.2012. Detta pga. att rikets stamnät
behöver kraftiga investeringar för att klara av de framtida behoven
inom elmarknaden, bl.a. anslutningen av vindkraftverk. Även
Nykarleby Kraftverk satsar aktivt i sitt distributionsnät. Eldistributionsavgifterna justerades senast den 1.1.2010. Den nu aktuella
justeringen medför att t.ex. elfakturan för ett hushåll med 3*25A
säkring och ett årsbehov om 10.000 kWh kommer att öka med ca
52 €/år vilket är ca 4-5 % av den totala årliga elkostnaden.

Efter noggranna kalkyler föll valet på
en likadan, dock något modernare,
panna än den nuvarande pannan på
3 MW. Två pannor ökar driftsäkerheten märkbart. Nykarleby Kraftverk
har beviljats hela 20 % investeringsstöd, vilket numera är den maximala stödandelen för motsvarande
anskaffningar.

Sähkönsiirron hinta muuttuu 1.3.2012

Den nya pannan beräknas stå klar
i början av år 2013 och kommer
således till nytta redan inkommande vinter. Tack vare den nya
pannan minskar oljebehovet
ytterligare från nuvarande och ger
årliga inbesparningar i storleksklassen 100-150.000 €. Beloppen är
betydande eftersom oljan numera är
så dyr. Idag står oljan för ca 12 % av
värmebehovet men för hela 24 % av
bränslekostnaderna. Återbetalningstiden för investeringen är ca 8 år.
Tack vare den nya pannan kan vi
även ansluta fler nya kunder utan att
oljeförbrukningen stiger märkbart
med tillhörande kostnadsökning.
Det finns fortfarande fastigheter i
Nykarleby som har goda möjligheter
att ansluta sig till fjärrvärmen. I stort
är alla Nykarleby stads fastigheter
anslutna och sålunda sparar staden
betydande belopp årligen vilket gynnar alla skattebetalare i Nykarleby.

Kantaverkkoyhtiö Fingrid on 1.1.2012 korottanut hintojaan todella
merkittävästi, noin 30 %, johtuen kantaverkon investointarpeista,
mm. suurten tuulivoimapuistojen liittäminen verkkoon vaatii
runsaasti panostuksia. Uudenkaarlepyyn Voimalaitos kehittää myös
vahvasti sähköverkkoaan. Sähkönsiirron hintaa muutettiin viimeksi
1.1.2010. Nyt ajankohtainen muutos merkitsee esim. taloudelle
jolla on 3*25A liittymä ja 10.000 kWh vuosikulutus, noin 52 euron
lisämaksua vuodessa, eli noin 4-5 % lisäystä vuosittaiseen sähkölaskuun.

Nytt pris på vatten och avlopp 1.4.2012
För en vanlig hushållskund stiger grundavgiften för vatten från
60 till 66 €/år och förbrukningsavgiften från 1,10 till 1,21 €/m3.
För motsvarande kund stiger grundavgiften för avlopp från 75 till
78,75 €/år samt förbrukningsavgiften från 2,20 till 2,31 €/m3.

Veden ja viemärin hinta muuttuu
1.4.2012
Tavallisen kotitalousasiakkaan nykyiset perusmaksut ovat vuodessa
vedelle 60 € ja viemärille 75 € sekä käyttömaksut 1,10 €/m3 vedelle
ja 2,20 €/m3 viemärille. Uudet perusmaksut ovat vedelle 66 € ja
viemärille 78,75 € vuodessa sekä käyttömaksu vedelle 1,21 €/m3 ja
viemärille 2,31 €/m3.
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Mer info fås på webben och via vårt kontor
www.nykarlebykraftverk.fi
Tel. (06) 7856 252

