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Bränsle
Terminal Sala - Västerås
Naturbränsle planerar att anlägga en terminal för lagring av biobränsle mellan Sala och Västerås.
Företaget räknar med att lagra
30.000 ton biobränsle på terminalen. Ärendet ligger nu hos
bygg- och miljö i Sala.
Svenska Slipers får klartecken av
miljödomstolen
Företaget har fått grönt ljus av
miljödomstolen att tillverka
135.000 ton flis av behandlat trä.
Det är 60.000 ton mer än vad
miljönämnden ville tillåta.

Vapo tar torv i Korpikylä
Vapo Energi AB ska skörda torv
i Korpikylä. Myren är på 618
hektar. Den 21 februari påbörjade företaget dikesgrävning och
avverkning på myren.
Verksamheten kommer att
pågå i ungefär 25 år.
Kiruna väntar
Kiruna Värmeverk väntar nu på
regeringens besked om torvskörden får påbörjas på två myrar i
Tärendö.
För ett år sedan fick man klartecken att påbörja torvskörd på
myrarna, Ylikoanvuoma och Nenämaavuoma på 365 respektive
343 hektar, av länsstyrelsen. Tillståndet överklagades dock av Tärendö sameby och Naturskyddsföreningen.
Pelletsfabrik i Pajala invigd
Pajala Bioenergi AB invigt. Ägare är Snells Entreprenad, Pellohallen och Pajala Utveckling.

Pajala Bioenergi sysselsätter 6
personer.
Produktion 5 ton pellets och
10 ton briketter i timmen. Det
ger en sammanlagd produktionskapacitet på cirka 50.000 ton per
år.
Pellets kommer att förpackas i
600 kilos säckar, i lösvikt eller i
20 kilos säckar och levereras till
Tornedalen, norra Norge och
Finland.
Pelletsfabrik står till i juni
Skellefteå Krafts pelletsfabrik
kommer att stå till i juni. Det blir
resultatet av explosionen som
inträffade i fabriken. De materiella kostnaderna uppgår till 11
miljoner kronor.
I Stugun produceras det pellets
för fullt
I Jämtlamells industrilokaler tar
man hand om allt spill inom industrin. Jämtlamell startades år
1972 och har 72 anställda. Sedan
1977 tillverkas också pellets och

spånbalar som används av industrier och privatpersoner. Pelletproduktionen uppgår till cirka
10 000 ton per år.
Brikettproducent fick miljöpris
Kenneth Pettersson som producerar briketter i Hällefors blev
utsedd till årets miljöföretagare
av Hällefors kommun.
1993 låg produktionen på
1.000 ton per år, men nu uppgår
den till 7.000 ton.
Vedum Kök och bad får värme
från briketter
Vedum Kök och bad har invigt
den nya briketteringsanläggningen. Allt spill som blir över skall
nu tas tillvara.
Ungefär 75 procent av energin
från briketterna kommer att användas internt i fabriken. Resterande del kommer att levereras i
samarbete med Vara kommun
och Gotlands fjärrvärme.
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Planerar du att investera i bioenergianläggningar och fjärrvärme,
diskutera den saken med oss.
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Vi täcker hela Sverige
- från när till fjärrvärme.
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