Kundinformation - September 2017
Mark Kraftvärme AB har under året färdigställt om- och tillbyggnad av personaldel på
Assbergsverket. Bolaget har även installerat en ny economiser till bolagets äldsta biopanna
på Assbergsverket (installerad 1999). Bolaget har nu 904 anslutningsställen för fjärrvärme.
2016 var ett år där bolaget levererade 88,3 GWh värme, 6,3 GWh ånga och 11,8 GWh el.
Graddagarna för året var 98 % av ett normalår. Bränslefördelningen var 98,5 % biobränsle
och resterande 1,5 % var eldningsolja. Som vanligt är all produktion Bra miljöval.
Under sommaren 2017 har skett en översyn av bolagets turbin, som har körts sedan 2005 och
har producerat 127 400 MWh el under dessa år. Översynen är den första sedan starten av
turbinen.
Den andra delen av bolaget bygger ut stadsnätet och förvaltar fiber inom vissa områden i
kommunen. Fiberutbyggnaden pågår för fullt och målsättningen är att vara färdig med
centralorterna Kinna, Skene, Örby, Horred och Rydal senast till sommaren 2019.
Kundanslutningen har varit god på fiberutbyggnaden och anslutningsavtal har tecknats med
nästan 2 000 villakunder, cirka 4 000 lägenhetsinnehavare och cirka 60 stycken
industrikunder.

Förändring i fjärrvärmetaxorna från och med den 1 januari 2018
•
•
•
•

I villataxan höjs det rörliga priset från 62,1 till 62,7 öre/kWh inklusive
moms.
I taxan för tillverkande industrier höjs det rörliga priset från 40,9 till
41,7 öre/kWh exklusive moms.
För övriga taxor höjs det rörliga priset från 47,3 till 48,0 öre/kWh
exklusive moms.
Bolagets målsättning för de närmaste fyra åren är att ligga på en nivå
med årliga taxehöjningar under 1 öre/kWh och detta gäller under
förutsättning att biobränslepriset inte stiger för mycket.

Under hösten kommer Supportföretaget att göra en marknadsundersökning gällande
fjärrvärmen. Bolaget hoppas att Ni som kunder vill medverka i undersökningen eftersom det
är viktigt för oss att höra Er syn på oss som bolag. Undersökningen går till så att Ni blir
uppringd och får svara på frågor om vårt företag.
Kom ihåg att det finns möjlighet att teckna serviceavtal för din fjärrvärmeväxlare med
tillhörande utrustning.
Har Ni frågor om fjärrvärme eller fiber maila (mkvab@mark.se) eller ring
(0320 – 21 76 00) eller besök hemsidan (www.markkraftvarme.se).
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