Fjärrvärme/Kraftvärme

Driftstart närmar sig för
ny kraftvärme i Ljungby

Överdelen på förugnen lyfts på plats

Större delen av fasaden är klar.

Till vänster syns en del
av pannväggen och till
höger syns rosten innan
förugnens överdel kommit på plats. Längst till
höger lyfts utrustning
från Simatek för rökgasrening på plats.

Snabb utbyggnad av fjärrvärme till villor, nytt
kraftvärmeverk och byte från torv till ﬂis är
några viktigt händelser för kommunalägda
Ljungby Energi.

L

jungby Energi har satsat
mycket på utbyggnad av
fjärrvärmen under 2000talet. 2000 startades en ny avfallsanläggning.
– Vi ville ha mer last till den
nya pannan men vi hade då anslutit de ﬂesta större förbrukare,
och satte därför igång med att
erbjuda fjärrvärme till villor i
en första etapp 2001-2005 berättar Bo Karlsson, driftchef på
Ljungby Energi. Utvecklingen
har gått över förväntan och leveranserna har vuxit från 70 GWh
1999 till 120 GWh 2004.
– Det har gjort att vi har glidit
in mer och mer i dyr användning
av fossila bränslen som gasol och
olja, säger Bo Karlsson.
– Vi hade planerat att nästa

anläggning skulle tas i drift efter
tio år men det har gått dubbelt
så fort. Mellan 150-200 villor
ansluts varje år. Med stigande
olje- och elpriser har efterfrågan ökat ytterligare. Anslutningsavgiften för en villaägare i
Ljungby ligger på 43 000 kronor
nyckelfärdigt. För en medelstor
villa med ett energibehov på 22
500 kWh per år ligger årskostnaden på 13 000 kr varav den
fasta avgiften är 6000 kr per år.
Detta ger ett kilowattimmepris
på 58 öre.
Tidplanen håller
Den nya anläggningen har en
förugn från KMW Energi som
ger en eﬀekt på 16 MW. Ångturbinen ger 3 MW. Elproduk-

tionen kommer att öka från 7
GWh till 18 GWh. K MW
Energi har totalentreprenaden
för hela den anläggningen som
integreras med den befintliga
avfallsanläggningen. När den
nya tas i drift kommer den 20 år
gamla anläggningen på 6 MW
att skrotas, bland annat för att
den inte har tillräckligt bra miljöprestanda.
– Allt löper på enligt planerna, all utrustning är på plats
och nu håller vi på med installationsarbete, säger Per Wikner,
projektledare på KMW Energi.
Vi håller tidplanen och räknar
med att börja leverera värme den
15 december. Överlämningen är
planerad till den 11 april 2006.
Torv byts mot ﬂis
Den nya anläggningen är byggd
för att kunna eldas med torv,
men idag ser det inte så lysande
ut för torven. I systemet för handel med utsläppsrätter räknas
torven in och med dagens prisNr 5 2005

nivåer på utsläppsrätter blir det
naturligtvis billigare att använda
trädbränsle och sälja utsläppsrätterna istället.
– Våra avtal löper ut i mars
och vi håller på med en upphandling av f lis, berättar Bo
Karlsson. Men man frågar också om option på att köpa torv
utifall att systemet för utsläppshandel ändras. Den handel med
utsläppsrätter som sker nu är en
provperiod fram till och med
2007. Det är oklart hur det ser
ut för perioden 2008-2012. Men
om ingen ändring sker kommer
energitorvanvändningen att
upphöra.
Omsättningen för Ljungby
Energi har vuxit från 61 Mkr
2000 till 105 Mkr 2004. Vinsten har under samma period
ökat från 14 Mkr till 31 mkr.
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