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Hermed lidt informationer om status for MKV. Som vedtaget på 2 generalforsamlinger er
projektet med Solvarme til MKV’s brugere blevet iværksat.
Projektet har været igennem en kommunal sagsbehandling med de nødvendige godkendelser og
tilladelser, og vi har alle gennem medierne kunnet følge med i denne proces. Herudover har MKV
sendt informationer ud om projektet i forbindelse med mødet på Mou Hotel, hvor projektet blev
gennemgået og godkendt af generalforsamlingen.
Se også MKV's hjemmeside www.Mou-Kraftvarme.dk , der er meget informativ i tekst og billeder.
I disse dage modtages et brev fra Kommunen med info om en kommende tinglysning af
forblivelsespligt. Hvad er nu det? Det er såmænd det samme, vi altid har haft i vores vedtægter:
At så længe der forefindes lån i MKV med kommunal garanti kan ingen forbruger melde sig ud
af MKV. Nu er det så et krav fra Aalborg Kommune for at stille kommunegaranti for vores
godkendte solvarmelån, at der skal køres en proces med Byrådets beslutning om forblivelsespligt
for nuværende brugere under MKV og efterfølgende tinglysning på den enkelte ejendom af dette.
Der er således ikke noget faretruende nyt i det.
Vores projekt forløber rigtig godt. Vi er tæt på færdig med det meste inde på værket. Rørføringen
ud til og ude i solfangerfeltet er etableret og næste fase er jævning og græssåning før udlæggelse
af køreplader og opstilling og tilkobling af solpanelerne. Samtidigt færdiggøres installationen på
værket og til slut påfyldes glykolblandingen systemet og indregulering og produktion opstartes
medio august.
Der er selvfølgelig ind imellem diverse afbrydelser af varmeforsyningen til byen, når der indkobles
nye forbindelser såvel el- som fjernvarmeforbindelser. Vi forsøger at gøre det kortvarigt og vi er jo
heldigvis i den varme periode.
Vi vedlægger et udskrift fra vores hjemmeside angående ”Din fremtidige varme-betaling i MKV”. I
den forbindelse kan oplyses, at vi pr. 15. juli åbner for betaling af ”andelsgæld” for den enkelte –
helt eller delvist. Der kan indbetales på vores bankkonto i Danske Bank: Regnr.: 3243 konto:
3721400085, husk at oplyse inst.nr. og adresse fra årsopgørelsen samt Tilslutningsgæld eller
Solvarmegæld eller begge, så aconto beløbet kan beregnes korrekt.
Bemærk, at det er forbruget i de 3 referenceår, der ligger til grund for beregningen – ikke dit
sidste års forbrug.
Varmeregningen med de kombinerede solvarme og kraftvarmepriser ses på den nye
acontoberegning.
For brugere, som modtager varmehjælp fra kommunen, bør der laves en speciel beregning for at
sikre den optimale håndtering.
Vi vil de næste 1½ måned (indtil september) være på MKV på onsdage fra 15.30 – 18.00 for at
råde og vejlede den enkelte angående evt. indbetaling af andelsgæld.
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