Landet Runt
Metoden gör att slammängden minskar från 12 000 ton per
år till 3 500.
Närvärmecentral i Bergby
Gävle Energi kommer att bygga
en pelletseldad närvärmecentral.
Anläggningen kommer att tas i
drift i mars nästa år. Anläggningen kommer att ersätta ett 15-tal
el- och oljepannor.
Anläggningen beräknas kosta
7 miljoner kronor.
Gävle Energi undersöker också möjligheterna att bygga en liknande central i Hedesunda.
Pelletspanna invigd
Sydkraft Värmes pelletspanna i
Unnaryd har invigts. Bolaget har
investerat 3,7 miljoner kronor i
en anläggning på 0,75 MW. 140
ton gasol och 45 kubikmeter olja
ersätts med 650 ton pellets.
Ny biobränslepanna i Nybro?
Nybro Energi vill bygga en ny

biobränslepanna för 72 miljoner
kronor vid Munksjö.
Pannan skall försörja ett tiotal
industrier med värme och ånga.
Anläggningen kommer att leverera 35 GWh per år. Lejonparten kommer att gå till Munksjö,
som behöver ånga i tillverkningsprocessen.
Munksjö är intresserad om
priset på energi inte överstiger
företagets nuvarande kostnader.
För att projektet skall kunna genomföras går kommunen in med
en ansökan om ett bidrag på 20
miljoner kronor från staten.
Pellets till Finnvedsbostäder
Pellets kommer att värma Finnvedsbostäders lägenheter på
Sandgatan i Värnamo. I dag
värms lägenheterna av olja.
Fjärrvärme i Bjurholm
Umeå Energi har fått bygglov av
kommunens miljö- och byggnadsnämnd att uppföra en pelletspanna i Bjurholm.

Övrigt
Ny VD på fjärrvärmeföreningen
Ola Alterå blir ny VD på Svenska Fjärrvärmeföreningen. Han
har varit ordförande i Centerns
Ungdomsförbund, arbetat som
stadsråd och som partisekreterare i Centern när Lennart Daléus
var partiledare. Under senaste tiden har han arbetat som konsult
inom omvärldsbevakning.
Bråk i Gällivare
Gällivare värmeverk har uppfört
en rökgaskondenseringsanläggning utan tillstånd. Efter ett beslut i miljö- och byggnadsnämnden i Gällivare kan nu bolaget
tvingas betala 250 000 kronor i
miljösanktionsavgift.
Nämnden anser att bolaget
brutit mot miljölagstiftningen
genom att börja bygga utan tillstånd.
Nämnden behandlade också
Gällivare värmeverks ansökan

Bioenergiguiden

om att få testköra anläggningen.
Det avslogs med motiveringen
att bolaget inte har tillstånd att
uppföra anläggningen.
Två personer i nämnden röstade dock för en testkörning.
Kramfors kommun blir helägare till energibolag
Kramfors kommun köper tillbaka aktier i Kramfors Fjärrvärme
och Kramfors Energiverk för 17
miljoner kronor av Graninge.
Graninge äger 25 procent i
Kramfors Fjärrvärme och 9 procent i Kramfors Energiverk. I affären ingår också att Graninge
köper kommunens elnät i Nyland för 9 miljoner kronor. I
bolaget finns 600 nätkunder.
Umeå söker pengar till miljösatsningar
Umeå söker pengar från det statliga lokala investeringsprogrammet. Det är nio projekt som är
aktuella. Ett av projekten vid

Rökgashantering - rening

RÖKGASRENING
Specialister på
rökgasrening och
energiåtervinning med
kondenserande
rökgaskylare och
roterande luftfuktare.

• Multicykloner
• Slangfilter

• Utmatningsslussar
• Rökgasfläktar mm.

SKORSTENAR
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

Adress:
Herrgårdsvägen 9, 737 40 Fagersta

Box 22098, 504 11 Borås, Tel. 033-10 40 02, Fax. 033-10 40 22

Telefon: 0223-450 67

E-post: jm.stoftteknik@swipnet.se

Telefax: 0223-162 84

www.jmstoftteknik.com

Experter på
l Rökgaskondensering
l Biobränsletorkning
l Energiåtervinning

DryCo Energy AB
Norrgatan 15, 352 31 Växjö
Tel 0470-705643. Fax 0470-705650

Rökgasrening
Standardiserade Elfilter
Multicykloner mm
ALSTOM Power
Environmental Systems AB
Industriell Luftteknik, 745 25 Enköping
Tel 0171-224 00 Fax 0171-332 32
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Filter
Kassettfilter
Slangfilter

