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Pelletsvärme är det
billigaste sättet att
värma upp en mindre
fastighet. Det visar
Bioenergi i både teori och praktik i detta
nummer.

Foto: Christina Lindström

Biobränsle ger den
billigaste värmen

Ä

ven energimyndighetens
rapport ”Värme i Sverige
2005” som publicerades i
somras bekräftar detta. Rapporten belyser konkurrensförhållandena för olika uppvärmningsformer och innehåller bland annat
en ”ögonblicksbild” av sex olika
alternativ; elpanna, bergvärme,
fjärrvärme, naturgas, olja och
pelletsvärme för att värma upp
en mindre fastighet.
Som beräkningsexempel har
man valt en fastighet på 1 000
kvadratmeter med 15 lägenheter och ett energibehov på 193
MWh/år. Det är samma förutsättningar som används i den
så kallade ”Nils Holgerssonstudien” i vilken bland annat
fjärrvärmepriser jämförs i hela
landet.
För en fastighetsägare som
har värmepump eller är en ”genomsnittlig” fjärrvärmekund ger

Närvärme
saknas på
små orter

N

ärvärme är som fjärrvärme fast lite mindre.
Fjärrvärme brukar deﬁnieras med att fyra förhållanden ska vara uppfyllda:
Fortsättning på sidan 14.

Container med 2 MW panna lyfts på plats i Storvreta.
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Genomsnittlig årlig kostnad för att värma upp en fastighet med ett värmebehov på 193 MWh per år.
Diagrammet är hämtat ur ”Värme i Sverige år 2005” utgiven av energimyndigheten.
ett byte till pellets en besparing
på cirka 15 000 kronor per år.
Medan ett byte från naturgas
ger en besparing på 60 000 kr
och att byta från el ger en besparing på hela 90 000 kr. Vid
byte från olja blir besparingen
mer än 90 000 kr vid ett oljepris

på 8 109 kr per kubikmeter, idag
har oljepriset stigit ytterligare.
Läs mer om beräkningsförutsättningarna i rapporten på
energimyndighetens hemsida.
För den som vill jämföra olika
uppvärmningssätt med de förutsättningar som gäller för den

egna byggnaden ﬁnns ﬂera beräkningsprogram till hands. På
energimyndighetens hemsida
ﬁnns ”Vad kostar värmen?” anpassat för ﬂerbostadshus. Konsumentverket har ett räkneverktyg kallat Energikalkylen.
Text Anders Haaker

Stöd till biobränsle i offentliga lokaler

D

et nya stödet till energieffektivisering och
konvertering av uppvärmningssystem i offentliga
lokaler startade efter förseningar
i början av sommaren.
Nu är det bråttom
Nu är det bråttom för fastighetsägare som är kvaliﬁcerade

att söka skattereduktionen. Den
sista december 2006 slutar stödet att gälla.
Länsstyrelsen
Länsstyrelserna handlägger stödet. I Västra Götaland som är
det största länet ﬁnns 10 000 offentliga lokaler. I våras skickades
6 000 brev ut till lokalägarna
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med information om stödet
och en inbjudan till fyra informationmöten.
– Totalt deltog 350 personer
på mötena och vi har redan fått
in ett stor antal ansökningar
berättar Flemming Åkesson
på länsstyrelsen i Västra Götaland.
Fortsättning på sidan 14.
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Förtur fjärrvärme
Stöd får inte lämnas om byggnaden är belägen i ett område
där fjärrvärme distribueras eller
avses bli distribuerad om inte sökanden kan visa upp en handling som visar att byggnaden
vägrats anslutning till fjärrvärmenätet. Denna regel snedvrider
konkurrensen och kan i vissa fall
göra att fastighetsägaren tvingas
välja ett dyrare och miljömässigt
sämre alternativ.

Stöd, fortsättning från sidan 13.
Stödet beslutades av riksdagen
i samband med vårbudgeten
2004 och togs fram på initiativ
av miljöpartiet.
December 2006
Stödperioden varierar beroende
på vilken åtgärd som det gäller.
• För konvertering till biobränsle, solvärme eller värmepump ska åtgärden ha påbörjats
efter den 15 maj och utförts senast den 31 december 2006.
• För installation av solcellssystem ska installationen ha
påbörjats efter den 15 maj 2005
och utförts senast den 31 december 2007
• Energikartläggningar ska ha
påbörjats efter den 31 december
2004 och utförts senast den 30
juni 2006.
Högst 30 procent
Stödet gäller både arbetskostnad
och material. Stödets storlek får
vara högst 30 procent av godkända kostnader och högst 10

Värme med biobränsle kommer att bli vanligare.
miljoner kronor per byggnad.
Den totala ramen för stödet är
2 miljarder kronor varav 100
miljoner kronor har reserverats
för solcellssystem.
Det är länsstyrelsen i det län
där byggnaden finns som tar
emot ansökningarna och som
beslutar om stödet. Om byggnaden är en svensk ambassad
eller konsulat utomlands så är
det länsstyrelsen i Stockholms
län som beslutar om stöd. Stödet betalas ut till byggnadens
ägare.

Begränsningar
För värmecentraler som indelats som specialfastighet enligt
fastighetstaxeringslagen gäller
att stöd endast får medges om
värmecentralen har en värmeeﬀekt som uppgår till högst 10
MW och inte är en del av ett
fjärrvärmesystem.

Alla undersöker
– Nu är det väl närmast tjänstefel om inte alla fastighetsägare som är berörda undersöker
möjligheterna att konvertera till
biobränsle och solvärme, menar
Kjell Andersson på Svebio.

Inte för lönsamt
Stöd får inte lämnas till åtgärder
som är lönsamma på kort sikt,
deﬁnierat som en återbetalningstid på kortare än två år.

På Boverkets hemsida under rubriken ”Bidrag och blanketter” och
vidare ”Stöd till energieﬀektivisering” ﬁnns utförlig information
om stödet inklusive ansökningsblanketter.
Text Anders Haaker

levereras till en fastighet eller
till ﬂera. Svensk Fjärrvärme har
identiﬁerat drygt 200 tätorter
i Sverige som där fjärr- eller
närvärme saknas eller där man
saknar information. Det potentiella värmebehovet uppskattas

till 3,7 TWh. Baslastbehovet
varierar mellan 1,5 till 15 MW
med ett genomsnitt på drygt 3
MW. Antalet möjliga närvärmeanläggningar kan räknas i åtskilliga hundratals.
Text Anders Haaker

Närvärme på små orter, fortsättning från sidan 13.
• att det ﬁnns ett kund/leverantörsavtal,
• att kunden betalar för leveransen,
• att ﬂer än en fastighet är anslutna och att leveranserna är
fördelade på ﬂera kunder samt

att värmen säljs på kommersiella
villkor. Det ﬁnns ingen exakt
deﬁnition av närvärme.
Bioenergi har valt att kalla
värmecentraler från 300 kW
till 3 MW för närvärmecentraler oberoende av om värmen

Stor order till TPS

I

� Fuldautomatiske fyringsanlæg til landbrug,

institutioner, industri og varmeværker
� Biobrændselsanlæg til halm, flis og træpiller
� Effekt fra 25kW op til 10MW
� Virkningsgrad på op til 95%
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ntresset för TPS träpulverbrännare
Bioswirl har ökat mycket kraftigt
under första halvåret 2005. Omsättningen för hela TPS var 80 miljoner kronor
2004/05 medan orderstocken på kort tid
vuxit till totalt 200 miljoner kronor.
Största ordern är en beställning bestående av tolv stycken Bioswirl-brännare på 25
MW vardera, totalt 300 MW, till en kund i
England. I ordern ingår hanteringsutrustning för pellets. Kund är ett kolkraftverk
som ska elda med biobränsle för att dra
nytta av det certiﬁkat för förnybar energi
som ﬁnns i England samt det europeiska
systemet för handel med utsläppsrätter.
– För att klara denna order kommer vi
att bygga så mycket vi orkar i vår verkstad
i Örnsköldsvik. Men det räcker inte utan
vi kommer också att bygga några Bioswirl-brännare i England, berättar Henrik
Lundberg, koncernchef på Talloil som är
majoritetsägare i TPS.

