Landet runt

Landet runt
Nyheter saxade ur
Svebios Nyhetsbrev
Bioenergi Nytt med
Bioenergi
i Pressen
Kraft & Värme
Nytt kraftvärmeverk i Ö-vik?
Övik Energi AB och Domsjö fabriker har långt framskridna planer på ett biobränsleeldat kraftvärmeverk inom Domsjö fabrikens industriområde.
Planerna har funnits sedan
mitten av 90-talet. Förhandlingarna med MoDo gick dock trögt
eftersom företaget hade planer på
att lägga ned fabriken. När fabriken fick nya ägare har förhandlingarna tagit fart.
I projektet ingår nämligen

planer på en betydande utbyggnad av fjärrvärmenätet till Hörnett, Domsjö, Sund, Svedjeholmen och Själevad.
Övik Energi har sedan tidigare
ett avtal med Höglandssågen om
att energibolaget levererar värme
till sågen och köper sågens biprodukter. Ett likande avtal med
Domsjö fabriken skulle innebära
att Övik Energi har sitt bränslebehov täckt till två tredjedelar.
Övik Energi är i det läget att
något måste göras när det gäller
fjärrvärmeproduktionen. Den
tekniska livslängden på värmepumparna är 25 år och den tiden
börjar närma sig.
Sydkraft fortsätter investera i
Sveg
Förra året förvärvade Sydkraft
Värme fjärrvärmen i Sveg för 35
miljoner kronor. I höstats investerades 2,5 miljoner kronor för
att effektivisera och miljöanpassa fjärrvärmenätet. I investeringen ingick bland annat att bygga
om fjärrvärmenätet, så att pan-

nan vid ortens sågverk kunde
anslutas.
Sydkraft Värme köper också
spillvärme från HMAB:s torvfabrik. I nätet levereras cirka 25
GWh per år till 130 kunder.

Bränsle
Pelletsfabrik i Mockfjärd
Mockfjärds Biobränsle AB kommer att starta produktion av pellets. Produktionen beräknas komma igång i höst och ganska snart
uppgå till 10 000 ton per år.
– Vi har beställt en kvarn, en
press och diverse annan utrustning. Sedan tidigare har vi en del
annan produktionsutrustning.
Dessutom har vi lokaler som är
lämpliga för verksamheten, säger
Ingemar Eriksson på företaget.
Miljöprövningen av projektet
har inletts. På företaget räknar
man med att det inte skall innebära några problem.
Råvaruförsörjningen till produktionen är tryggad.
- Via Naturbränsle kommer vi
årligen att leverera ungefär 60

000 kubikmeter torrflis och sågspån, säger Urban Bodare, VD
på Moelven Dalaträ.
Landshövding invigde värmecentral
Landshövding Kerstin Wallin
har invigt Råda Energis värmecentral. Det var föreningen Råda
2000 som tog initiativet till att
värmeverket byggdes.
SHE-koncernen köper Shells
andel i kraftvärmeverk
SHE-koncernen har förvärvat
Shell-koncernens samtliga aktier
i Sala-Heby Kraftvärme AB.
Samarbetet mellan parterna är
numera helt inriktat inom området elcertifikat både nationellt
och internationellt.
Skälet till förändringen är Shell-koncernens ändrade strategi mot
att ännu mera koncentrera sig på
energikällorna vind och sol.
Kulvert eller värmecentral i
Storvreta?
Vattenfall anser att det blivit för
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