Notiser

Solna Värmeverk invigt
Åke
Anderson
från Såbi
och Milan
Tomic
från Råsjö
Torv blev
visade
toppen av
generatorpannorna
med
brännarna
från VTS i
bakgrunden.

N

orrenergis biobränsleanläggning i Solna invigdes den 19
mars av miljöminister Lena Sommestad. Anders Gustâv
(m), kommunalråd i Solna var nöjd med att kommunen
inte sålt energiverksamheten och såg framför sig möjligheten att verksamheten ska generera ett bättre resultat efter den senaste investeringen på nästan 300 Mkr.
Cirka 50 000-60 000 ton förädlat bränsle per år kommer att behövas till två pannor. Provdriften har visat att kvarnarna har svårt
att hinna med att mala ner de största briketterna tillräckligt. Anläggningen kommer därför troligen att kompletteras med en ytterligare
en kvarn eller kross. Mer positivt är att provdriften också visat att
maxeffekten blivit högre än beräknat. Brännarna kan totalt ge mer
än 90 MW jämfört med förväntade 80 MW.
Miljöminister Lena Sommestad gjorde ett säkert jobb med saxen och
berömde samtidigt Norrenergis satsning på biobränsle istället för olja.
I bakgrunden till höger syns en stolt Sven Johnsson, projektledare på
Norrenergi.
Text och foto: Anders Haaker

Ny pelletsfabrik byggs i Laxå

S

edan början av 1990-talet
har spånskivefabriken i
Laxå dragits med svårigheter och bytt ägare flera gånger.
När fabriken byggdes 1974 var
den norra Europas största spånskivefabrik. Efter flera år med
stora förluster valde Byggelit att
lägga ner spånskivetillverkningen

och sälja maskinerna under 2003
Under 2004 har Laxå Pellets
köpt delar av utrustningen och
börjat bygga upp en pellettillverkning under mars månad.
Drifstarten är planerad till augusti 2004. Produktionen beräknas
komma upp i 80 000 ton per år
och antalet anställda blir 17 per-

soner, tidigare var cirka 90 personer anställda vid spånskivetillverkningen.
Ägare till fabriken är Byggelit
och Norrtull Energi med 50 procent vardera. Norrtull Energi ägs
i sin tur av OK konsumentförening. Byggelit är en dominerande
aktör i den svenska bygghandeln.

Vd Gunnar Larsson och ordförande Tomas Bruce, tidigare
VD för Stockholm Energi.

Historik för Laxåfabriken
1918 Ett av Sveriges första elektrifierade sågverk byggs på området
1974 ASSI startar bygget av norra Europas största spånskivefabrik
1975 Sågverket läggs ned
1976 Spånskivefabriken invigs
1982 ASSI, Södra Skogsägarna och Swedish Match bildar Swedspan
1989 Rottneros köper Swedspan
1992 Swedspan i konkurs. Björn Lindblad startar under namnet Laxspan
1993 Laxspan i konkurs. Byggelit köper fabriken
2003 Byggelit lägger ned fabriken
2004 Laxå Pellets köper delar av utrustningen för pelletstillverkning
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