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Villa
Bidrag för konvertering till pellets?
I Götene kommun får alla som
byter ut sin gamla vedpanna mot
en ny panna och/eller ackumulatortank bidrag. Bidraget kommer från statens miljösatsningar.
Kommunen har 7 miljoner kronor till sitt förfogande.
Enligt underhandskontakter
med miljödepartementet skall
det också gå bra att byta till pelets. För att kunna få del av bidraget måste bytet ha skett senaste i december 2001.

Övrigt
Diskussioner om naturgasledning oroar kristdemokrat
En svensk storsatsning på naturgas skulle slå undan benen för
torvnäringen och andra biobränslen, säger Mats Odell, kristdemokraternas talesman i ekonomiska frågor.
Mats Odell besökte Sveg i slu-

tet av mars. Han lovade då att ta
upp frågan om miljöbeskattning
av torv med finansminister Bosse Ringholm.
- Torv ska betraktas som ett
biobränsle och beskattas därefter.
Växjö får miljöpris
Växjö kommun har fått miljönätverket ICLEI:s och FN:s miljöpris för bra initiativ för klimatskydd. Fyra andra städer i världen har också fått priset.
Anledningen till att kommunen får priset är att man lyckats
minska koldioxidutsläppen med
20 procent från år 1993.
Man siktar nu på att minska
utsläppen med 50 procent fram
till år 2010.
Sävsjö Ångmaskinfabrik får ny
storägare
Närvärme Sverige ökar sin andel
i Sävjö Ångmaskinfabrik från 20
till 70 procent. Företaget sysslar
med tillverkning och försäljning
av nyckelfärdiga kraftvärmeverk

FÖRBRÄNNING

för produktion av el och värme
ur oförädlade träbränslen. Det är
nu tänkt att verksamheten ska
samordnas med Ånga Värme
Stoker i Halmstad.
Anställda tar över ABB Fläkt
Industriers bioenergiverksamhet
Tio anställda tar över verksamheten. Den kommer att drivas i det
nybildade företaget Dryco AB.
Inom bioenergiområdet kommer man bland annat att syssla
med rökgaskondensering och
torkning av biobränslen.
Skellefteå Kraft anmäls till konkurrensverket
Företagen Wetrac, Bure Pellets
och Biopettbrännaren har anmält Skellefteå Kraft till Konkurrensverket.
Skellefteå Kraft erbjuder villaägare att köpa pelletsbrännare
och pellets till ett fast pris under
fem år. Företagen anser att Skellefteå Kraft genom sitt erbjudande snedvrider konkurrensen.
På Skellefteå Kraft menar man

bl a att försäljningsvolymen av
brännare har varit för liten.
HMAB anmäls av SBE till konkurrensverket
Svensk Brikettenergi anmäler
Härjedalens Mineral (HMAB)
till konkurrensverket. Svensk
Brikettenergi vill att verket utreder om HMAB säljer sina briketter för billigt.
Kostnaden för skogsbränsleuttag kan sänkas med 20-40%
Kostnaden för uttag av skogsbränsle kan sänkas med 20-40%,
anser Gert Andersson, forskare
på SkogForsk.
Kostnadssänkningen skulle
kunna bli verklighet genom att
konstruera en maskin som både
hanterar virke och skogsbränsle.
Maskinen samlar upp groten
samtidigt som trädet kvistats.
Maskinen buntar sedan ihop
groten till ”bränslestockar” som
sedan transporteras på konventionella timmerbilar.

BIOENERGIGUIDEN

•Rökgasrening
ABB Environmental Systems AB
Industriell Luftteknik, 745 25 Enköping
Telefon 0171-224 00
Telefax 0171-332 32

Modulbyggda elfilter
Multicykloner mm

•Filter
Kassettfilter
Slangfilter

Ång- och hetvattenpannor
FOSTER WHEELER ENERGI AB
Box 6071, 600 06 Norrköping, Tel 011-28 53 30, Fax 011-28 53 40

FRÅN FLIS TILL FLAMMA
KMW ENERGI projekterar, tillverkar och levererar kompletta
biobränsleanläggningar upp till 25 MW samt kompletta
biproduktsanläggningar och mobila huggutrustningar.
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