Notiser

Vattenfall ägda HMAB skall expandera
veden.
Torven kommer forsätta att
ligga kvar i botten för produktionen. Vi har förhoppningar om
att torvutredningens synpunkter
skall bli gällande och särskilt att
man ser positivt på sameldning
av torv och trä.

P

er Gunnar Wandfeldt är
sedan i somras vd på
Härjedalens Mineral AB,
den stora brikettillverkaren i
Sveg. Han kommer direkt från
ett styrelse möte med ägarna Vattenfall
– Vi skall expandera ochexpansionen kommer att ligga helt
på träflis. På sikt blir det en tredjedel av varedera torv, spån och
träflis, berättar han.
– Det sista sortimentet är något helt nytt. Vi kommer alltså
att bredda råvarubasen och framöver utöver spån och torv arbeta
med trävaror från skog. Vi siktar
på sortimentet nedanför massa-

Kommer ni installera en krossanläggning nu?
– Ja det utvärderar vi nu, antingen för att köras i egen regi eller
med hjälp av en entreprenör.
– Det är många som slåss om
råvaran i vårt område. I princip
har vi ju fiberbrist här efterssom
råvaran dras ned till kustens industrier. Förhoppningsvis kommer
framöver en större del stanna här.
Flerårsavtal
Köparna vill nu gärna ha flerårsavtal och då måste HMAB på
samma sätt se till att man har
flerårsavtal på råvaran. Det var
lika som på elsidan där jag verkade tidigare i samma sekund som

Kværner köper Fortum

D

en, norgebaserade in
dustrikoncernen Aker
Kvaerner har undertecknat en avsiktsförklaring om
att förvärva det finska internationella konstruktions- och entreprenadföretaget Fortum Engineerings pannverksamhet.
Villkor för denna överenskommelse är en due diligence-utvärdering och godkännande av EU:s
konkurrensmyndighet.
Aker Kvaerner förvärvar Fortum Engineerings pannverksamhet, inklusive dess fluidbäddspannteknik BFB (Bubbling Fluidised Bed) samt varumärket
BioMAC med underliggande
patent och rättigheter.
Totalt 36 av de anställda vid
Fortum Engineering i Helsingfors går över till Aker Kvaerner.
Personalen kommer att fortsätta
att arbeta med de tre pågående
pannprojekten - i Sverige, Finland och Tyskland.
Fortums
pannverksamhet
kommer att ingå i kraftdivisio-

nen (Power Division) inom Aker
Kvaerners affärsområde Pulp &
Paper. Kraftdivisionen har cirka
1 300 anställda och huvudkontor i Tammerfors.
Massa och papper har traditionellt utgjort den största marknaden för kraftdivisionen, men
man arbetar nu utifrån en strategi för att utöka sina tjänsterna till
att omfatta även kraftgenereringssegmentet.
Aker Kvaerner är en koncern i
världsklass inom massa och papper, olja och gas, bygg och konstruktion samt skeppsbyggnad.
Man omsätter cirka 6 miljarder
euro om året och har omkring 42
000 anställda i mer än 30 länder.
Fortum Engineering Ltd ingår
i Fortums affärsenhet Energy
Solutions. Fortum Engineering
är ett internationellt konstruktions- och entreprenadföretag
som arbetar mot kraftanläggningar samt utvecklare och industriella energianvändare.

du säljer el så köper du el.
Produktionen går
bra
Brikettproduktionen i fabriken
går alldeles utmärkt och är anpassad för att köra en blandbrikett. Produktionen håller stängt
endast två veckor per år, tjällossning och ”älgjakt”.
Just nu har vi en minimal träindblanding men vi kan inte gå
ner till noll utan vi kör proportionerna 95-5 i briketten till
Uppsala. Sannoliket kommer
detta succesivt ändras mot 70
procent trä och 30 procent torv
i framtiden. Det här blandbränslet ger ju väldigt fina förbränningsegenskapoer och minskar
dessutom risken för pannkorrossion.
Idag levererar vi främst till
Uppsala och Drefviken. Vår
ambition är nu att öka från dagens ungefär 0,95 TWh till nivån 1,5 TWh mao en drygt 50
procentig ökning. Marknaden

ligger såväl i Sverige som i vissa
utländska länder i vårt närområde. Uppsala skall vara en kund
bland andra i fortsättningen.
Kan också bli pellets
Huvudprodukten är briketter
men för HMAB är en investering
i en kompletterande pelletsproduktion av marginell karaktär
och kan därför göras ganska
snabbt.
– Karakteristiskt för oss är vår
transportlösning med containrar.
Det systemet vill vi gärna bibehålla också till nya kunder, efterssom vi tycker systemet är alldeles utmärkt och ger logistikfördelar, bl a enklare lagring. Systemet förutsätter i realiteten tågtransport.
Briketten är bra också för pulvereldning efterssom produktionen ger ett bra lättsönderdelad
brikett som kan pulvereldas.
HMAB är ett helägt dotterbolag till Vattenfall Värme en del av
Vattenfallkoncerenen.
Lennart Ljungblom

PRESS STOPP
Kraftvärmeskatteförslaget
Finansutskottet säger nej!
Just när tidningen skulle brännas på cd skiva och postas till tryckeriet får vi nyheten.
En kontroll med kanslichefen Ove Nilsson
bekräftar det hela.
Förslaget om skatterabatt
på fossila bränslen också för värmedelen hade
sänts till EU då det innehåller en form av subvention. Då inget svar har kommit i retur beslöt utskottet att avslå förslaget.
Nu är bollen åter hos regeringen. För att
frågan skall återkomma måste man formulera
en ny proposition som då behandlas enligt konstens ala regler och det tar minst några månader. En konsekvens kan därmed bli att detta
förslag åter kommer in på samma tidsspår som
de gröna certifikaten som redan tidigare blivit
senarelagda. En annan konsekvens är kanske
att förslaget helt dras bort så ordningen återgår
till vad den var tidigare, mao skatt på fossilerna.
Nr 6 2002

43

