Landet Runt
SCA i Obbola har hög prioritet.
Projektet går ut på att ersätta
olja med biobränsle. Förverkligas
projektet kommer man att kunna sluta med fiber- och slamdeponering. Ett annat projekt
handlar om bussbolaget Ultras
satsningar på att använda etanolbussar.
Företaget Alstom tog hem order
från Norge
Företaget Alstom i Enköping har
tagit hem order på rökgasrening
från Norge. Företaget har nu
som målsättning att öka försäljningen med 50 procent per år.
Alstom Power Environmental
System i Enköping ingick tidigare i Bahco Ventilation, men in-

går nu i franska koncernen Alstom. I Sverige arbetar 3 000 personer och huvudkontoret finns i
Finspång.
I Sverige tillverkas bland annat
gas- och ångturbiner, generatorer, rökgasreningssystem och
ställverk.
Miljöeffekt blev bättre än väntat
Regeringens stöd till ekologisk
omställning i sju kommuner i
Sverige under perioden 19982000 har givit ett bra resultat.
Kommunerna som ingått i utvärderingen är: Hallsberg, Helsingborg, Kumla, Lindesberg,
Sala, Skara och Vänersborg. I
kommunerna har utsläppen av
koldioxid minskat med cirka 41

000 ton per år. Det är sex procent mer än vad kommunerna
uppgav i sina ansökningar. Utsläppen av svaveldioxid minskade mer än tre gånger så mycket
som kommunerna beräknat.
Kväveläckaget har minskat med
52 ton per år, vilket är 50 procent mer än beräknat.
Fortum köper Birka Energi
Stockholm stad har sålt sina återstående 50 procent i Birka Energi till Fortum. Köpeskillingen
uppgår till 14,5 miljarder kronor. Forum övertar också skulder
i Birka på cirka 18,6 miljarder
kronor. Värdet uppgår således till
33,1 miljarder kronor. Stockholm stad behåller dock 50 pro-

cent i Birka Värme.
För att klara finansieringen
kommer Fortum att tvingas sälja tillgångar utanför Norden.
Genom försäljningar räknar Fortum med att frigöra cirka 10
miljarder kronor.
Birka Energi är det tredje
största energiföretaget i Sverige.
Genom affären blir Fortum Sveriges andra största energibolag efter Vattenfall.
Fortum är Finlands största energiföretag. Fortum är noterat på
börsen och ägs till 70 procent av
finska staten. Omsättningen år
2000 var 110 miljarder kronor
och antalet sysselsatta var 16
000.

Förbränning Bioenergiguiden

Fastbränslecentraler,
Pelletsbrännare, Utbildning
Gamledammvägen
Tel. 035-135540
E-Mail: info@hotab.se

302 41 Halmstad
Fax. 035-148137
www.hotab.se

Bioenergianläggningar från
1 till 50 MW
Hantering - Recycling
Ask- Slagghantering
Slamhantering

Saxlund International AB

Hamnplan 3
761 32 Norrtälje
Tel. 0176-193 30

Box 79 SE-13722 Västerhaninge
Tel +46-(0)8 504 10580
Fax +46-(0)8 504 10599

www.saxlund-international.com
info@saxlund-international.se

FÖRSPRÅNG GENOM TEKNIK
KMW ENERGI i Norrtälje AB projekterar,
tillverkar och levererar kompletta
biobränsleanläggningar från 3 till 30 MW.

Tel: 0176-172 20 Fax: 0176-193 50
E-post: info@kmwenergi.se

www.kmwenergi.se
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