Sala Heby

Leksand Rättvik värmeverk

Kenneth Mårtensson, vd.
Moderbolaget ägs av Sala och
Heby kommuner med Sala som
dominerande ägare, berättar Keneth Mårtensson, vd.
Vi har en lång tradition att
driva el. I mitten av sjuttiotalet
kom också fjärrvärmerörelsen.
Elmarknadens avreglering satte yterligare fart på vår och branchens verksamhet. Vi bildade då
dotterbolaget Sala Heby Energihandel AB. I det bolaget drivs
den kundnära verksamhten.
– Vi har uttalat att vi skall vara
ett lokalt stort företag och att vi
skall jobba med miljöfrågor
inom begreppet energi. Här
skall man t ex se den nya produkten hem värme.
Vi har också förvärvat Heby
Sala Bioenergi AB som äger 10
värmecentraler i storlekar från
några 100 kW till 1 MW. Det
bolaget kommer vid årskiftet gå
upp i Sala Heby Energi AB.
Utan egna produktionsresurser av el kände vi oss sårbara. Ur
det perspektivet var det inte ett
svårt beslut att bygga kraftvärmeverket. Därmed fick vi också ett
billigare bränsle till vår produktion av fjärrvärme.
Den nya kraftvärmeanläggningen finns i bolaget Sala Heby
Kraftvärme AB. Vi har alltså ett
kommunägt moderbolag och tre
stycken dotterbolag.
Den 30 augusti gick svenska
Shell AB in som delägare i kraftvärmebolaget med 49 procent.
– Vi fann det postitivt när
Shell kontaktade oss och ville
diskutera samarbete. Vi märker
att vi får in nya impulser och vissioner i verksamheten.
Tillsammans skall vi förvalta
och utveckla bolaget. Dessutom
fick de kommunala investerarna
tillbaka de satsade pengar tidigare än planerat. Ungefär hälften
av köpesumman går tillbaka till
ägarna resten stannar i bolaget.
Text och bild Lennart Ljungblom
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Leksand bygger
nytt värmeverk
Ett nytt värmeverk
uppförs nu i Leksand
av
bolaget
Leksand - Rättvik
Produktion
AB.
Det nya verket blir
på cirka 5 MW och
kommer
att
stå
klart i december år
2000. Det kommer
då att ersätta det
oljeldade
verket
och förbruka 25.
000 m3 flis per år.

L

eksand-Rättvik Produktion AB är ett helägt dotterbolag till Leksand-Rättvik Energi AB samt ett systerbolag till Leksand-Rättvik Elnät AB.
Nuvarande produktionsanläggning är kapacitetsmässigt helt
utbyggd och kan inte leverera
mer värme vilket betyder att inga
fler kunder kan anslutas.
Den köptes i december 1992 ,
av Riksbyggen. Den uppfördes
ursprungligen 1986-87. Produktionsanläggningen var placerad
centralt i Leksand.
Under åren fram till i dag har
mindre utökningar på befintlig
produktionsanläggning och kulvertsidan samt ökad kundanslutning skett.
Antalet kunder är i dag ca 30
st och energiförsäljningen är ca
12 GWh.
Ny anläggning
Under ca 2 år har planeringen
pågått för att ersätta den befintliga produktionscentralen som
”har gjort sitt”. Ett antal placeringar har utretts där enskilda
personer, kommunen, och andra
myndigheter haft åsikter om pla-

ceringen och miljöutförande. Så
småningom kom man dock fram
till den nuvarande placeringen
(Limhagen Leksand). Vilken är
en kompromiss ur många aspekter.
Byggnationen av produktionsanläggningen och utökning av
kulvertsträckningen påbörjades i
juni månad.
– På grund av bl.a. tidsbrist beslutade vi att göra en upphandling enligt sk. delad entreprenad,
berättar Mats Martinsson, VD.
Värmestart i december
Den nya produktionsanläggningen som beräknas leverera
värme under december månad
2000 har en förbränningsugn
och avgaspanna från Järnforsen
Energisystem AB. Som reserv
och spetslastpanna, har Pannpartner levererat en 5 MW oljepanna med oljebrännare och automatik.
Befintliga oljepannor 4 MW
och elpanna 1 MW i ”gamla”
centralen blir reservpannor)
25.000 m3 flis
Om något år beräknas värmeleNr 6 2000

veransen bli 26 GWh vilket
innebär att tillförd bränslemängd då blir ca 25000 m3 flis,
200 m3 olja och 1000 MWh el.
Under hela planeringen och
byggandet av fjärrvärmen i Leksand har kommunen och de presumtiva kunderna som skall ansluta sig visat en mycket positiv
attityd till utbyggnaden.
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