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LEDARE

Vindkraften är på kommande 
har vi redan länge fått höra, 

men någon storskalig utbyggnad 
har vi inte ännu sett i Finland. 
En av orsakerna till detta är den 
länge väntade inmatningstariffen 
för vindkraft som trädde i kraft 
så sent som i år. Samtidigt pågår 
det en ständig utveckling mot 
allt större vindkraftverk med allt 
högre master som producerar 
bättre än sina lägre motsvarig-
heter. Det har alltså lönat sig att 
vänta en tid. För bara några år 
sedan talade man om navhöjder 
på 90 meter, men nu är redan 120 
meter en vanlig höjd. Höjden för 
med sig möjligheten att bygga ut 
vindkraften en bit in i landet istäl-
let för att störa den på så många 
sätt känsliga skärgårdsmiljön. 
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jön utan hellre intill de kraftiga 
ellinjerna längre in i landet. Även 
inom Katternögruppen jobbar 
man aktivt vidare med ett dylikt 
ställe vid Ristivuori i Merijärvi, 
beläget ca 18 km ifrån kusten på 
ett bergigt område med låglänt 
tallskog. Höjden är hela 60 meter 
över havet och denna höjd i 
kombination med en hög mast 
ger i stort samma produktionsför-
hållanden för vindkraft som ute 
vid kusten.

Även om vi inte sett många möl-
lor i Nykarleby deltar Nykarleby 
Kraftverk aktivt i utbyggnaden av 
vindkraften. Vår målsättning är att 
uppfylla de allmänna landsomfat-
tande kraven på vindkraft genom 
att delta med en liten andel i 
ett stort antal vindkraftsparker. 
Detta ger en säkerhet mot såväl 
varierande vindförhållanden som 
eventuella tekniska överrask-
ningar. Det senaste tillskottet är 
vår 0,4 MW andel i Finlands hittills 
största vindkraftspark Rajakiiri 
utanför Torneå.

Nykarleby Kraftverks egna 20 kV 
elnät klarar inte av de effekter 
som moderna vindkraftverk 
producerar och därmed måste 
eventuella vindkraftverk anslutas 
till 110 kV regionnätet. Eller 
rättare sagt måste regionnätet 
byggas ända fram till vindkraft-
verken. Ett 110 kV nät kräver att 
träden avverkas på ett 26 meter 
brett område och inom ett 46 
meter brett område ställs det krav 
på trädens maximala höjd. Det 
är alltså frågan om relativt stora 
ingrepp på miljön och således 
kräver även nätutbyggnaden en 
lång tillståndsprocess.

Med beaktande av allt detta är 
det kanske inte vettigt att bygga 
ut vindkraftverk i skärgårdsmil-



Sanering av  
transportavloppet

Avlopps- 
hanteringen  -   
ny förordning

Stomavloppet som även 
kallas Intershity har redan 

över 15 år på nacken och 
en ordentlig genomgång är 
högaktuell. 

Vattenverket vid Nykarleby 
Kraftverk har anlitat plane-
ringsbyrån Airix miljö Ab från 
Tammerfors för att kondi-
tionsgranska och bestämma 
underhållsbehovet för såväl 
transportavloppsledningen 
som pumpstationerna mellan 
Nykarleby och Jakobstad. I 
utredningen skall även ges 
förslag till eliminering av de 
luktolägenheter som förekom-
mit i Jakobstad på det område 
där transportavloppet mynnar 
ut till staden Jakobstads 
frifallsledning.

Arbetet utförs av en projekt-
grupp av 6 olika specialister 
inom process- och ventila-

Såväl Energimarknadsverket som Konsumentverket har 
under våren fått en rekordmängd klagomål gällande ett 
bolag som bedriver telefonförsäljning av el. Klagomålen 
har gällt marknadsföring, fakturering och kundservice. 

Ytterligare information finner ni på Energimarknadsver-
kets webbtjänst för konkurrensutsättning av elenergi 
www.sahkonhinta.fi och på Konsumentverkets hemsida 
www.kuluttajavirasto.fi/sv-FI/ 

källa: www.sahkonhinta.fi

tionsteknik och leds av 
ledande diplomingenjör Reijo 
Härönen på Airix. Inom före-
taget planeras årligen hund-
ratals kilometer transportav-
loppsledning.
 
Utredningen pågår under 
sommaren 2011 och blir klar 
i september. Vid behov görs 
en ny motsvarande utredning 
för transportavloppet mellan 
Jeppo och Nykarleby i ett 
senare skede. 

mellan Nykarleby och Jakobstad

Rekordmängd klagomål till Konsument-
verket om telefonförsäljning av el

Efter en lång politisk kamp trädde en ny 
avloppsförordning ikraft den 15.3.2011. 
Mer information finns på nätet www.
miljo.fi Den förnyade förordningen base-
rar sig i stor grad på den gamla. Tanken 
med revideringen var att de investeringar 
som krävs för avloppshanteringen är skä-
liga samt att äldre personer och personer 
i en svår livssituation har möjlighet att få 
befrielse från kraven.
Fastigheten skall ha ett sådant system för 
behandling av avloppsvattensystem som 
i normala förhållanden garanterar en till-
räcklig och effektiv reningsnivå. I förord-
ningen definieras ett minimikrav och en 
strängare reningsnivå. Kommunerna kan 
välja att tillämpa strängare reningskrav i 
områden som är känsliga för förorening, 
t.ex. grundvattenområden. 

Reningskraven är för organiskt material 
80% (90%), totalfosfor 70% (85%) och to-
talkväve 30% (40%) - de strängare kraven 
inom parentes. Procenttalen beskriver 
hur stor andel som skall renas.

Om det inte finns tillgång till kollektivt 
avloppsnät så gäller infiltration i marken, 
markbädd eller minireningsverk.  Det är 
skäl att fastighetsägaren på förhand utre-
der vilket som är det bästa alternativet för 
fastigheten. Utredningen bör även beakta 
fastighetens förbrukning. För periodvist 
boende kan det bästa avloppsalternativet 
vara något helt annat än för ett året runt 
boende. 

I Nykarleby har Tekniska Nämnden 
numera ansvaret över uppdateringen 
av utvecklingsplanen för vattentjänster.  
Ur planen framgår i detta nu potentiella 
utbyggnadsområden för avloppsnätet. 
Utbyggnaden kan förverkligas ifall till-
räckligt anslutningsintresse existerar på 
området. Ytterligare bör planen komple-
menteras med t.ex. riktlinjer för sådana 
fastigheter som inte kan ansluta sig till 
avloppsnätet samt på vilka områden de 
strängare kraven kommer att tillämpas.



Aktuellt

Mer info fås på webben 
och via vårt kontor

www.nykarlebykraftverk.fi

Tel. (06) 7856 252  

i

Den småskaliga produktionen i form av t.ex. små vindkraftverk kom-
mer så småningom att bli verklighet. Vårt nuvarande distributionsnät 
är uppbyggt så att produktionen sker centralt och förbrukningen är 
utspridd. I framtiden gäller inte mera denna traditionella modell och en 
uppsjö av olika produktionsformer blir en del av vår vardag. 

Nykarleby Kraftverk förhåller sig positivt till egen produktion av el un-
der förutsättningen att anslutningen sker under kontrollerade former, 
nödvändigt skydd med tanke på elsäkerheten har beaktats, mätningen 
uppfyller gängse krav och det finns en köpare av elkraften. På våra 
hemsidor finner ni de nya villkoren för elproduktion och våra av-
giftsprinciper för anslutning av produktion. www.nykarlebykraftverk.fi

Nya villkor och avgiftsprinciper för 
anslutning av produktion 

Nykarleby Kraftverk har som målsättning att upprätthålla konkurrens-
kraftiga priser på sina tjänster. Detta har vi lyckats synnerligen väl med 
för elkraftens del tack vare att vi äger egen elproduktion, t.ex. under 
år 2010 har vårt slutkundspris i snitt legat ca 17 % under börspriset för 
el. Det går när som helst att kolla upp prisbilden för elkraft via www.
sahkonhinta.fi där man får en god bild av gällande prisläge.  
Med vad betyder denna målsättning egentligen i praktiken för ett hus-
håll i Nykarleby? Låt oss ta ett exempel på en 5 personers familj med 
en relativt stor förbrukning av el och vatten. Lägst ned i tabellen finns 
även uppgifter om fjärrvärmens pris som i dagens läge är synnerligen 
fårmånlig i jämförelse med oljeuppvärmning.   

Prisbilden för konsumenterna  
i Nykarleby

Fjärravläsningen och 
avläsningsfaktura

Ny personal

Rami Isomäki 
har börjat jobba 
med eldistribu-
tionsfrågor som 
tf. driftsingenjör 
på Nykarleby 
Kraftverk. 

I skrivande stund är redan över 
hälften av elmätarna utbytta 
och snart kan vi börja fakturera 
enligt den verkliga uppmätta 
förbrukningen. De första som 
får ta del av det nya fakture-
ringssättet ännu i höst är de 
kunder som bor i centrum och 
har en fjärravläst elmätare. Ifall 
allting förlöper väl kommer nya 
områden med så småningom. 
Det nya faktureringssättet kan 
medföra oväntat låga fakturor 
på sommaren och höga på 
vintern. Bytet av fakturerings-
sätt kommer att medföra en 
viss tidsförskjutning. Med den 
nuvarande modellen får man 
t.ex. juli-augusti månads faktura 
i början av augusti, men det 
nya faktureringssättet kräver 
att mätaren avläses i slutet av 
augusti och således får man 
fakturan först i september. Vi har 
även inlett planerandet av en 
www-tjänst ur vilken man kan 
följa upp sin egen förbrukning. 
Vi har en bit kvar på vägen 
ännu innan tjänsten kan tas i 
bruk. Men en liten glimt av det 
kommande kan ni få genom 
att besöka www.mittarini.com 
Eventuella utvecklingsförslag 
tas emot med tacksamhet och 
kan sändas till niklas.knutar@
nykarlebykraftverk.fi

 Förbrukning NK Landsm. Diff. 
Vatten och avlopp 180 m3 /år  729 €  754 € -25 € 
Elkraft och elnät 25.000 kwh/år     2572 € 3007 €        - 435 €

Fjärrvärme  20.000  kwh/år 1537 € 1643 € - 106 €   
(Motsvarande 
värme med olja) 2400 liter/år  2448 € - 911 €

Under årets kulturvecka håller 
vi öppet hus kl 16-19 vid det 
gamla vattenkraftverket på 
tisdag 16.8 och torsdag 18.8. Vi 
bjuder på kaffe samt på en möj-
lighet att prova en riktig elcykel. 
Välkommen. 

Öppet hus vid det gamla 
vattenkraftverket - Kom 
och prova en elcykel


