Kundinformation - Oktober 2018
För våra Fjärrvärmekunder!
Ni har kanske läst i tidningen eller hört på radion om företagets framtida ägande.
Utifrån den information undertecknad har fått från ledande politiker i Marks kommun så finns
det inga planer på att avyttra bolaget.
Målsättningen för bolaget är att lämna en marknadsmässig avkastning till ägaren.
Nya stora händelser inom fjärrvärmeverksamheten är att bolaget planerar att byta
eldningsroster på kraftverkspannan på Assbergsverket under sommaruppehållet 2019.
Bolaget kan även meddela att under årets åtta första månader har bioandelen i bolagets
produktion uppgått till 99,3 %. Detta gör våra leveranser av fjärrvärme, ånga och el mycket
miljövänliga.
Den andra delen av bolaget bygger ut stadsnätet och förvaltar fiber inom vissa områden i
kommunen. Fiberutbyggnaden är färdig i centralorterna Kinna, Skene, Örby och Horred.
Fiberinstallationer i Rydal kommer att ske under hösten 2018. Grävning samt fiberinstallationer pågår även inom Krokområdet i Örby och dessutom pågår planeringen av
fiberutbyggnad till Haby.
Kundanslutningen har varit god på fiberutbyggnaden och anslutningsavtal har tecknats med
nästan 2 100 villakunder, cirka 4 200 lägenhetsinnehavare och cirka 100 stycken
industrikunder.

Förändring i fjärrvärmetaxorna från och med den 1 januari 2019
•

I villataxan höjs det rörliga priset med 0,7 öre per kWh (inklusive moms).

•

I taxan för tillverkande industrier höjs det rörliga priset med 0,6 öre per
kWh (exklusive moms).
För övriga taxor höjs det rörliga priset med 0,5 öre per 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.

•
•

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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