Notiser

Bilder från
bostadsrättsföreningen
Styrmannen i
Gustavsberg
utanför Stockholm
samt från
peleltsfabriken i
Säffle.

Statoil satsar
vidare på bioenergin nu med
”färdig värme”

F

ärdig Värme är ett totalkoncept från Statoil Energi där bolaget bygger
om kundens pannrum till bioenergi och sedan tar fortsatt ansvar
för drift och underhåll. Bränslet
är träpellets
Färdig Värme-kunderna lämnar över ansvaret för energin.
Inget tillkommer i kostnader för
investering och produktion av
värme utan hela avgiften ligger i
det överenskomna energipriset.

— Vi vet t. ex. att många bostadsrättsföreningar inte har råd
att investera i allt som behövs.
Vårt koncept innebär att vi är
beredda att göra de investeringar som krävs i deras pannrum för
att de ska kunna gå över till Färdig Värme.
– Maskinisten fortsätter med

daglig tillsyn av anläggningen,
men vi är också uppkopplade till
pannrummet med våra datorer
dygnet om, förklarar Jan Magnusson, produktchef på Statoil
Energi i Åmål.
Projekteringen börjar med att
årsförbrukningen analyseras och
ett förslag utarbetas. I första hand
används befintlig utrustning i
pannrummet.
Sedan skrivs offerten där priset
bestäms per kWh, ansvarsfördelningen och kontraktets längd.
Projektet fortsätter genom att
att ta fram ritningar, söka byggnadslov och myndighetstillstånd.
Statoil är ansvarig byggledare.
Fyra månader brukar det ta
från beslut till att anläggningen

Bioenergiguiden

• Multicykloner
• Slangfilter

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

• Utmatningsslussar
• Rökgasfläktar mm.

Tel. 0431-44 52 60
Fax 0431-41 15 01
E-mail: mafa@mafa.se

är igång.
Statoil är också majoritetsägare
i brännartillverkaren SBS Janfire, ägare av pelletsfabriken i Säffle och köpare av all pellets från
Mellanskogs tre pelletsfabriker.
Sammanställt av Lennart Ljungblom. Bilder och underlag från
Bo Erlandsson

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.

Göteborg
Tel. 031-23 51 60
Fax. 031-22 99 40

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
Filter
Kassettfilter
Slangfilter

ALSTOM Power Sweden AB

Rökgasrening

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

Rökgasfläktar

Din kompletta leverantör av produkter och system!
Från pannstos till skorstensutlopp! Även ljuddämpning!

Fax 040-947863

Experter på
l Rökgaskondensering
l Biobränsletorkning
l Energiåtervinning

DryCo Energy AB

ECS SMART-LINE Products
Box 932, 745 25 Enköping
Tel 0171-224 00 Fax 0171-332 32

Tel 040-6719500

För mer information ring oss
eller besök www.mafa.se

• Kontakta oss, det lönar sig.

Rökgasrening
Standardiserade Elfilter
Multicykloner mm
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Kompletta säkra systemlösningar för större fastigheter, industrier, skolor och
andra kommunala anläggningar. Lätta att bygga in.

RÖKGASHANTERING

RÖKGASRENING

Adress:
Herrgårdsvägen 9, 737 40 Fagersta

Spara pengar
värm upp med
bränslepellets

Ledig plats för annons kring
rökgashantering, rening och
kondensering
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