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Värme
Skellefteå Kraft installerar 18
pelletspannor i kommunen
Skellefteå Kraft har träffat en
överenskommelse med Skellefteå
kommun. Avtalet handlar om
investeringar på 13,2 miljoner
kronor, varav kommunen betalar
högst 3,96 miljoner kronor.
Kommunen har tidigare beviljats
investeringsbidrag från staten på
knappt 4 miljoner kronor till
projektet.
Sex pannor har redan installerats och i år kommer ytterligare
fem att tas i drift. Resterande
pannor installeras nästa år.
Beslut om biobränslebaserad
fjärrvärme i Vadstena
Kommunfullmäktige i Vadstena
har fattat ett principbeslut om att
införa fjärrvärme. De skall vara
biobränslebaserad, gärna halm.
Man kommer att bilda ett bolag,
där kommunen kommer att äga
högst 40 procent.

Norrköping Energi har förbättrat miljön i Norrköping
År 1994 togs den första biobränslebaserade pannan i drift av
Norrköping Energi (NME). Då
påbörjades också de stora förbättringarna av miljön.
Svavelregnet är i dag mycket
lågt över Norrköping. Halterna
över stan är under 10 mikrogram
per kubikmeter luft. 200 mikrogram anses ge hälsoeffekter.
Södra Träpulver levererar värme
till Ulricehamn?
Södra Träpulver och Ulricehamn Energi kommer nu att
undersöka möjligheterna att leverera 35 GWh spillvärme från
pulver- och pelletsproduktionen.
Kommunen beviljades kretsloppsstöd på 25,5 miljoner kronor varav 14,25 miljoner kronor
går till fjärrvärmeprojektet.
Närvärmecentral i Gällsta
I Gällstad utanför Ulrichamn
kommer det att uppföras en ny

närvärmecentral. Ulricehamn
Energi har fått uppdrag att
schakta och lägga kulvertar och
TeeM Bioenergi ska bygga pannanläggningen. Biobränsle kommer att levereras från Södra Träpulver.
Härryda kommun bygger ut
fjärrvärmenätet
Kommun har fått statliga bidrag
till att bland annat bygga ett fjärrvärmenät i Mölnlycke och
Landvetter. Värmen som kommer att levereras i nätet är biobränslebaserad. Dessutom kommer det att byggas biobränslebaserade närvärmecentraler i Kullbäckstorp och Önnered.
Närvärmecentral planeras i
Holsbybrunn
Fjärrvärme i Vetlanda planerar
att bygga en närvärmecentral i
Holsbybrunn. Investeringen beräknas uppgå till cirka 10 miljoner kronor.

Nynäshamns Energi får bidrag
till biobränslesatsning
Nynäshamns kommun och Nynäshamns energi, som ägs av
IVO/Fortum, har fått 80 miljoner kronor i statligt investeringsbidrag, för att bygga ut fjärrvärmenätet, bygga en ny biobränslebaserad värmeanläggning och
bygga ett system för spillvärmeåtervinning. från Nynäs raffinaderi. Fjärrvärmenätet beräknas
kosta 296 miljoner kronor och
kommer att till största delen bekostas av Ivo/Fortum.
Närvärmecentral i Vallentuna?
Det kan bli aktuellt med en biobränslebaserad närvärmecentral i
Karby, Vallentuna.
Mönsterås kommun bygger två
närvärmecentraler
Mönsterås kommer att bygga
närvärme i Blomstermåla och en
i Fliseryd. I Blomstermåla skall
projektet att drivas tillsammans
med Kährs och Muab.

BIOENERGIGUIDEN
Vi ser om Din panna

SKORSTENAR

Forskare och konsulter

Vi tillverkar och konstruerar:
• Stålskorstenar för alla behov.
• Technaflon miljöskorsten,10-års garanti.
• Insatsrör.
• Rökgaskanaler,-system.
• Exp.stosar, ljuddämpare, övriga tillbehör.
• Fläktar, rökgasreningsutrustning.
• Renovering av stålskorstenar.
• Besiktning av stålskorstenar.
• Kontakta oss, det lönar sig.
Göteborg
Tel. 031-23 51 60
Fax. 031-22 99 40

Vi har 14 20 st i drift från 150 kw till 10 MW

TPS Termiska Processer AB
Studsvik, 611 82 Nyköping
Tel 0155 -22 13 00 info@tps.se
www.tps.se

Silor &
cisterner

www.vts.nu

: info@vts.nu

Näst bästa värmen
nu på fastlandet i
Sunne, Filipstad,
Vara,Tomelilla...

Bjurenwall har en unik
tillverkningsmetod av
silor och cisterner för
lagring av vätskor, pulver,
granulat, pellets mm.
Vi levererar även
utlastningssilor för
träpellets.

ALF BJURENWALL AB
Box 55,
730 40 Kolbäck
Tel 0220-404 90
Fax 0220-401 03
E-post bjurenwallab@
bjurenwall.se

Levereras av
Tel: 0498/291550
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