SYSTEM RENERGI –
LÖNSAMT, EFFEKTIVT
OCH SÄKERT

Vi har egen tillverkning och utveckling av system för energiåtervinning och rening av
kraftigt försmutsade gaser. Det betyder att när du väljer oss får du en leverantör som
tar ansvar hela vägen. Vi har kontroll över hela tillverkningsprocessen. Och du slipper
onödiga kostnadssteg.
Våra produkter är enkla och standardiserade, utan svårtillgängliga komponenter.
Enkelhet ger tillgänglighet.
Kontakta oss gärna, så berättar vi mer.

Box 21090, 100 31 Stockholm. Telefon 08-580 873 00 Fax 08-32 29 74

www.sre.se

BIOENERGI GUIDEN

BIOBRÄNSLEN MED
KVALITET FRÅN VIDA

Biobränsle. En god affär för
både dig och naturen.
· 8 egna produktionsanläggningar för biobränsle
= trygga leveranser.

· Sveriges största leverantör av
förädlade trädbränslen.

VIDA Energi – VIDAs bioenergiföretag
För mera information besök www.vida.se
eller ring 0370-33 99 60

Lantmännen Agroenergi AB,
Huskvarna. Tel: 036-38 78 70
agroenergi@lantmannen.com
www.agroenergi.se
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Biopress AB
Svensktillverkade
pelletanläggningar
200-900kg/h.
Tel: 0372-860 60
www.biopress.se

ledig annonsplats
intresserad?
ring sofie 0142-20440
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BIOENERGI GUIDEN
CHAMPION HAMMARKVARN
PELLETSPRESSAR OCH
KOMPLETTA
ANLÄGGNINGAR
PELLETSPRESSAR MED
SKIVMATRIS FÖR PELLETERING
AV BIOBRÄNSLEN
För sågspån, bark, halm, torv,
pappersavfall, industriavfall
och mycket annat.

Amandus Kahl GmbH & Co. KG Tel: 031-850460 Fax: 031-850461

www.akahl.de

www.rcprocess.se

SPC

SPC

Er Er
partner
partner
förför
framgång
framgång
i träpellets• Biopellets
• Etanol
industrin!

Sweden Power Chippers AB

Vi levererar:
- Kompletta lösningar
- Kringutrustning

Svensktillverkade

Pelletpressar

• RME

- För småskalig
tillverkning av pellets

Bühler AB
1D
BühlerDrottninggatan
AB
212 11 Malmö
Drottninggatan
1D
040 - 24 59 00
212 11Tel.
Malmö
Fax. 040
24 59 90
Tfn 040-24
59 -00
www.buhler.se
Fax 040-24 59 90
www.buhler.se

Kontakta oss:
Sweden Power Chippers AB
Skaraborgsvägen 35E, 506 30 Borås
Tel: 033-23 97 90, Fax: 033-23 97 91
Hemsida: www.pelletpress.com

Stationär och portabel rökgasanalys
Mätning av stoft och röktäthet
Flamövervakning och tändlansar
Arbetsmiljöinstrument

...mer info på www.palgo.se - eller ring 040-6642850
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RT-flis - avfall
eller biobränsle?
Vi kan hjälpa dig med
• Tillståndsfrågor
• Ombyggnad för anpassning till avfallsförbränning
• Trouble shooting
• Anpassning av rökgasreningsanläggningar
• Bränslefrågor
• Korrosion

www.afconsult.com
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Bioenergi Nummer 6-2006
Snart är det Jul igen
- eller vårt behov av ﬁxpunkter

V

isst är det skönt att det ﬁnns stabila institutioner
som den svenska julen. Varje år, samma datum
och samma rutiner. Jag tror denna ﬁxpunkt är
helt nödvändigt. Det mesta i övrigt ändras ju hela tiden.
De absoluta kordinatsystemen har ersatts av de relativa.
Vi försöker hela tiden hålla eller förbättra våra positioner i förhållande till något eller någon annan som tänker
på motsvarande sätt. Vid vissa tillfällen gör vi sedan ett
snitt och ser vad som gäller. På detta följer en analys som
är gammal redan innan den börjat.
Detta är inte lätt - men tyvärr nödvändigt, för vad
är egentligen alternativet, inga kontroller alls eller kanske
istället ständiga kontroller och en redovisning av löpande
medelvärden. Oavsett hur vi gör så ﬁnns behovet att mäta
sig med konkurrenten i en ständig tävlan.
Då är det skönt att känna att det
ﬁnns en institution som inte sviker
– Den svenska julen
– God Jul, önskar
Lennart Ljungblom

Innehåll
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11

SVEBIOS SIDA
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12

TORSVIKSVERKET
El och värme i Jönköpings silversmycke

19

LILLESJÖVERKET FÖRE TIDSPLANEN

21

NY MARKNADSÖVERSIKT
Utrustning för sönderdelning och sortering

25

AVFALL FÖR ENERGI I SVERIGE
Karta och tabell

27

NÄR ÄR TRÄ TRÄ OCH NÄR BLIR TRÄ AVFALL

31

TEMA TORV

33

KMW BYGGER TRE KRAFTVÄRMEVERK

35

AVANCERAT STYRSYSTEM TEXTILIA

38

KVARTSSEKEL MED BIOENERGIN
I 26 år har vi gett ut tidningen Bioenergi. Lennart
Ljungblom plockade ihop det första numret på hemma
i villan 1981. Här ger han en resumé över dessa 26 år.

Sameldning med torv ger fördelar

Omslagsbild:
Jönköpings nya kraftvärmeverk Torsviksverket sett
från luften Leif Gustavsson har tagit fotot.
UTGIVARE
ANSVARIG UTGIVARE
CHEFREDAKTÖR
REDAKTIONSANSVARIG
REDAKTIONSANSVARIG VILLA
FÖRETAGS- OCH LÄSARKONTAKT
ANNONSBOKNING
WEBBEN
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Svebio Svenska Bioenergiföreningen
Kjell Andersson, kjell.andersson@svebio.se
Lennart Ljungblom, lennart.ljungblom@novator.se
Anders Haaker, anders.haaker@novator.se
Soﬁe Samuelsson, soﬁe@novator.se
Jeanette Fogelmark, jeanette@novator.se
Soﬁe Samuelsson, soﬁe@novator.se
Mattias Ljungblom, mattias@novator.se
Jeanette Fogelmark, jeanette@novator.se
Ljungbergs i Klippan ISSN 0280-2511. Årgång 26.

Bioenergi är ofﬁciellt organ för SVEBIO, Svenska Bioenergiföreningen,
Svenska Torvproducentföreningen och Svenska Trädbränsleföreningen.
Ägare: SBSAB Sv. Bioenergiföreningens Service AB
Vd: Kent Nyström, kent.nystrom@svebio.se
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Bioenergi Förlags Befab AB, Torsg. 12, 111 23 Stockholm
Tel: 08 - 441 70 90, Fax: 08 - 441 70 89, info@novator.se
Prenumerationspris: 550 kr inkl. moms
Prenumeration kan beställas via www.novator.se
För icke beställt material ansvaras ej.
För innehållet i signerade artiklar svarar författarna.
© Bioenergi/novator. Allt eftertryck förbjudes utan skriftligt tillstånd.
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26
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64
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49
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3
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66
Älmhults El-mek
28

God Jul &
Gott Nytt År
Önskar
Bioenergi
företagen
på sidan 44
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Bioenergiportalen
idébränsle på nätet

När du vill läsa om bioenergi från jordbruket. När du vill elda
spannmål. När du vill brikettera rörﬂen. När du vill veta vad
som händer. När du vill köra på raps. När du vill ha lönsammare
salixfält. När du vill odla hampa. När du vill röta gödsel och
vall. När du vill göra energiberäkningar. När du vill sälja värme
eller el. När du vill ha bioenergilänkar. När du vill ta del av
andras erfarenheter. Eller när du bara vill diskutera bioenergi.

www.bioenergiportalen.se

Klimatförhandlingarna
i Nairobi

E

fter 12 dagar avslutades FNs klimatförhandlingar
COP 12 i Nairobi, Kenya sent på fredagskvällen
(17 november). Miljöminister Andreas Carlgren
betecknade förhandlingarna som i stort sett lyckade.
2009 skall man lägga fram den nya planen för den
överenskommelse som ska tecknas efter Kyotoprotokollet.
Enligt Carlgren var just översynen av Kyotoavtalet det
mål som EU satt upp för årets klimatmöte. Kyotoavtalet
löper ut 2012.
Eftersom växthuseﬀekten redan är här och börjar förorsaka stora problem med översvämningar till exempel,
lovade de rika länderna vid klimatförhandlingarna att
bygga upp fonder. Dessa fonder skall göra det lättare för
utvecklingsländerna att använda förnybara energikällor.
Man ska också kunna utnyttja fonderna för att kunna
anpassa sig till klimatförändringarna. Bygga vallar exempelvis.
Flera miljöorganisationer var dock mycket negativa över
att delegaterna inte verkade inse allvaret i det som diskuterades. ”Världen kan inte vänta. Klimatet förändras
och eﬀekterna kommer att bli värre och värre, särskilt för
människor i sårbara regioner som Afrika”, sa Catherine
Pearce från Friends of the Earth.
I Sverige kommenterade Maria Wetterstrand (mp) statsministerns åsikt att ett bra klimatmål inte får stå i konﬂikt med tillväxt och jobb med att det inte är klimatmålet
utan klimatförändringen som är det stora hotet.
Det pågår just nu i Sverige en kampanjliknande mediafokusering på klimathotet. Press, radio och TV framställer växthuseﬀekten och dess konsekvenser mycket
dramatiskt. Detta har till följd att allmänheten börjar

reagera. På Aftonbladets specialsajt om klimathotet har
nu 307 000 människor anmält att de tänker göra något
för att minska sin påverkan på klimatet. Det är denna
massamverkan som gör att den enskilda människans åtgärder verkligen betyder något. En av de åtgärder som
betyder mest och som är möjlig att göra för den enskilde
är byte av fossila bränslen till förnybara. Dels för uppvärmning och dels som fordonsbränsle. Här sker också
utbytet i en accelererande takt.
Som vi berättade i förra numret av Bioenergitidningen
tar Svebio över produktionen i egen regi från och med
nästa nummer. Bioenergi Förlags entreprenad upphör vid
årsskiftet efter tre år och vi önskar dem lycka till med sin
satsning på en mera internationell marknad.
Vi har beslutat oss för att inte göra så stora förändringar
av Bioenergitidningen. Åtminstone inte till en början.
Detta för att våra läsare och annonsörer ska känna igen
sig. Vi räknar dock med att ha en gradvis positiv utveckling av kvalitén, både till innehåll och form.
Det vore intressant att få synpunkter från fältet. Ni är
därför mycket välkomna att kontakta Anders Haaker eller Soﬁe Samuelsson om intressanta uppslag. Alla idéer
kommer att beaktas. Vi kommer lite
senare med frågor i mera ordnad
form för att få en kommunikation
med våra läsare.
Med svebiohälsningar
Kent Nyström
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Fokus Avfall

Avfall blir värme och el i
Jönköpings silversmycke
Efter två och ett halvt
års byggtid kan Jönköping Energis vd Håkan Stigmarker nöjt
konstatera att det nya
kraftvärmeverket blev
klart i tid.

V

i lade upp tidplanen
2003 och skrev kont ra k t med tek n i kleverantörerna vid årsskiftet
2003/2004, berättar Ingemar
Granberg, projektledare på Jönköping Energi.
– Vi handlade upp teknikdelarna i funktionsentreprenader.
Byggdelarna som betong, stål,
fundament samt väggar och
tak projekterade vi själva och
handlade upp.
– För pannleveransen, rökgasreningen och ångturbinen
så gällde att vi tillhandahöll
betongfundament, stålstomme
samt väggar och tak när maskinerna kommit på plats.

Ingemar Granberg, projektledare Jönköping Energi.
Klar i tid
Pannan levererades i maj 2005,
rökgasreningen i juni 2005 och
turbinen i oktober 2005. Dessa
leveranser styrde takten på övriga leveranser. Vissa delar i anläggningen kördes igång under
vintern 2005/2006 och i maj
12

Håkan Stigmarker.
2006 startades anläggningen
på allvar.
Enligt planen skulle avfall eldas för första gången i juni 2006.
Detta ﬂyttades först två veckor
framåt till månadsskiftet juni/
juli, sedan försenades projektet
så att starten blev till slut den
10 juli. Sedan denna dag har all
värmeproduktion levererats ut
på fjärrvärmenätet i Jönköping.
Efter att ångturbinen trimmats in kunde generatorn fasas
in mot elnätet på Silvia-dagen
den 8 augusti.
Provdrift godkänd
Den 10 augusti startades provdriften av pannan för att löpa
under 30 dagar. Pannan har
fått godkänt och det har även
turbinen och rökgasreningen,
även absorptionsvärmepumpen i kondensorn har körts och
fungerar väl.
Prestandaprovet för pannan är
också klart och pannan är övertagen av Jönköping Energi.
Prestandaprovet för rökgasrening och turbin skedde i månadsskiftet oktober/november
och övertagande sker i månadsskiftet november/december.
Över förväntan
– Som projekt har vi lyckats över
förväntan genom att vi klarat att
hålla tidplanen, säger Ingemar
Granberg.
– Den största utmaningen

Liljewall arkitekter har utformat anläggningen så att den skiftar uttryck med vädret, från sparsmakad gråskala en regnig dag till...
(se nästa uppslag)
var för det första osäkerheten i
upphandlingen. Eftersom vi har
lagen om oﬀentlig upphandling
som vi följer så ﬁnns alltid risken att någon överklagar och
att det får konsekvenser för
tidplanen.
Vi har haft ett överklagande
med efterföljande dom i Länsrätten, men det har inte påverkat
slutresultatet för projektet, berättar Ingemar Granberg.
Överklagade
tillståndet
– För det andra hade vi inte
alla tillstånd klara när vi skrev
avtal med leverantörerna. Miljötillståndet överklagades till
Högsta domstolen men de gav
inte prövningstillstånd så Miljööverdomstolens beslut låg fast
och projektet kunde rulla på.
Nr 6 2006

– Vi fick också dispens för
strandskyddet för en kulvertdragning som överklagades.
Detta ärende blev klart först
hösten 2005 och det var på håret att vi lyckades bli klara med
kulverten i tid. Vi ﬁck 14 dagars
förskjutning vilket bidrog till en
liten försening i starten av avfallsledningen.
Baslast
Eﬀekten av det nya kraftvärmeverket är främst att drifttiderna
för oljeeldade enheter minskar.
Även träpulvereldningen minskar, vilket är önskvärt av åldersskäl för denna panna. Torsvik
klarar att försörja fjärrvärmen
i Jönköping ner till en utetemperatur på +12 grader, sedan
kommer spillvärmepumpar och
träpulver in i systemet.

Fokus Avfall

Transport av rökgasreningsutrustning till Torviksverket gick på slingrande vägar genom mindre samhällen.

Installationsarbeten i Torsviksverket i juni 2006.
Nr 6 2006
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Fokus Avfall

...skimrande som ett silversmycke en solig dag.

Full drift
Den 24 oktober eldade Jönköping Energi avfall på full eﬀekt.
Det innebär att pannan levererade 56 MW av 61 MW tillförd
eﬀekt i from av 22 ton avfall. Av
detta blir 42 MW värme och 14
MW el. Rökgaskondenseringen
ger 10 MW.
14

Stålmarknaden gav
utmaning
Leverantörerna av de stora
komponenterna har ställts inför utmaningar i projektet. Ett
bekymmer har varit priset och
tillgång på metaller, stål och legeringar som används i komponenter, armeringjärn och ståls-

tomme med mera, bara i pannan
används 3 000 ton stål.
– När vi skrev kontrakt hade
inte marknaden för metaller
stuckit iväg. Under projektets
gång ökade priserna och leveranssituationen blev mer pressad. Idag verkar det inte ﬁnna
några lager varken i Sverige elNr 6 2006

ler i Europa. Det mesta skickas
direkt från stålverken och det
gäller att ha kontakter och vara
på hugget för att få det man
behöver. Största delarna går till
Kina och övriga Asien men även
till Ryssland, förklarar Ingemar
Granberg.
Situationen kan ställa till pro-

Fokus Avfall

blem med tidplanen för kommande projekt.
– Vi lade ut vårt projekt på
30 månader, men jag vet de som
har lagt ut det på 24 månader,
men jag skulle inte vilja lägga ett
projekt på kortare tid än vad vi
gjort.

Arbetskraft
En annan utmaning har varit
att kunna hantera arbetskraftfrågan. Det är svårt att få tag på
svensk arbetskraft till rätt pris.
Det är både en penningfråga
och en fråga om kompetens.
– Det ﬁnns inte många kvar i
Sverige som kan svetsa tung VVS

idag, säger Ingemar Granberg.
Pannleverantörer har haft
svetsare från Polen som har varit
mycket duktiga och kvaliﬁcerade. De har under ﬂera månader
haft mycket folk på plats som
har jobbat i skift dygnet runt
med till exempel pannmontaget.
Det medför också ökade risker
Nr 6 2006

i arbetsmiljön att jobba med
tunga lyft i mörker på höga höjder. NCC har haft 100 arbetare
från Polen på plats.
– Det känns skönt att ta över
leveransen och se att leverantörerna och de tekniska rådgivarna
har fullföljt sina åtaganden, avslutar Ingemar Granberg.
15
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ALSTOM
FÖR REN ENERGI
MED BEPRÖVAD TEKNIK BYGGER VI
VÄRLDENS RENASTE KRAFTVERK

Vi inom ALSTOM fokuserar på människan och miljön. Vi vill medverka
till att produktionen av el och värme
runt om i världen sker på ett hänsynsfullt sätt, med respekt för framtida generationer. Den effektivisering
av kraftproduktionen vi arbetar med
idag ger redan nu en lägre miljöbelastning. Det är vi stolta över, liksom
vår utveckling av system för rökgasrening där vi genom ny teknologi och
effektivt underhåll skapar största
möjliga värde för kunden. Vårt mål är
ren energi – i framtiden varje dag.

Framtiden varje dag
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www.alstom.se

Vi inom ALSTOM fokuserar på människan och miljön. Vi vill medverka till att produktionen av el och
värme runt om i världen sker på ett hänsynsfullt sätt, med respekt för framtida generationer.
Den effektivisering av kraftproduktionen vi arbetar med idag ger redan nu en lägre miljöbelastning.
Det är vi stolta över, liksom vår utveckling av system för rökgasrening där vi genom
ny teknologi och effektivt underhåll skapar största möjliga värde för kunden.
Vårt mål är ren energi – i framtiden varje dag.

�������������������
www.alstom.se
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Fokus Avfall
Fortsättning från sidan 15.
Komplett rening
Rökgasreningen har levererats
av Alstom Power i Växjö.
– Denna anläggning utmärker sig på det sättet att det är
en total rening av rökgaserna i
kombination med att vi i praktiken ”kramar ur” all energi
(värme) ur rökgaserna innan de
lämnar skorstenen, säger Roger
Johansson på Alstom Power. Vi
renar inte bara rökgaserna, vi
renar också det kondensat som
kondenseras ur rökgaserna.
Torr rening
Rökgasreningsanläggningen
innehåller en torr rening, en våt
rening, en kondensor och en vattenrening för kondensatet.
Den torra reningen består
av Alstoms NID-koncept som
primärt syftar till avsvavling av
rökgaserna. NID står för Novel
Integrated Desulphurisation
(kompakt avsvavlingsanläggning). Kalk är den kemikalie
som tillsätts i rökgaserna för att
binda svavelföroreningar och
saltsyra, men även aktivt kol tillsätts. Det aktiva kolet adsorberar de tungmetaller och dioxiner
som förekommer i rökgaserna.
Stoftet i rökgaserna, tillsammans
med den reagerade kalken och
det aktiva kolet med dess adsorberade föroreningar, fångas slutligen upp i ett slangﬁlter, som
i huvudsak består 1500 textila
ﬁlterslangar à 7 meter (arbetar i
princip som en dammsugare).
För att minimera kemikalieförbrukningen, och för att kyla

rökgaserna för att uppnå optimala avskiljningsförhållanden,
recirkuleras stoftet som avskiljs
i slangﬁltret. ”Överskottet” av
stoft transporteras till en slutproduktsilo.
Skrubber
Den våta reningen består av en
så kallad våtskrubber, vilken
innehåller ett surt och ett neutralt steg. I det sura steget avskiljs främst ytterligare saltsyra
och ammoniak, men också en
viss avskiljning av tungmetaller
sker här.
Avskiljningen åstadkoms
genom att en sur (pH 0-1) ﬁnfördelad vätska duschar rökgasströmmen. På motsvarande sätt
avskiljs ytterligare svavelföroreningar i det efterföljande neutrala steget (pH 7).
Kondensor
Efter skrubbern leds rökgaserna
in i kondensorn, som i princip
består av två steg, där rökgaserna kyls till cirka 36 ºC. I det
första steget överförs värmet från
rökgaserna direkt till fjärrvärmevattnet. I nästa steg överförs
värmet till en värmepump som
i sin tur överför värme till fjärrvärmevattnet.
Det kondensat som bildas i
kondensorn när rökgaserna kyls,
återanvänds delvis i processen.
Det som inte används i processen tillförs vattenreningen.
Vattenrening
Vattenreningsutrustningen
används främst för att avskilja
eventuellt kvarvarande kvicksil-

Principschema för rökgasreningen på Torsviksverket.
ver och andra tungmetaller ur
kondensatet. Andra fällningsprodukter och eventuellt kvarvarande stoft avskiljs också här.
Innan det renade kondensatet
lämnar vattenreningen kontrolleras dess kvalitet. Vid värden
utanför satta gränsvärden recir-

kuleras kondensatet. I annat fall
leds det till Munksjön.
– Vi har en oerhört hög kvalitet på det vatten som släpps ut.
Det är bättre än det vatten som
ﬁnns i Munksjön, avslutar Roger Johansson
Anders Haaker

Rådgivare och leverantörer
Tekniska rådgivare:
Arkitektur: Liljewall arkitekter
Projektledning totalansvar och maskindelar:
Elsam Engineering (numera Dong Energy)
Projektledning Bygg: Liljewall arkitekter och Ramböll
Maskinleverantörer:
Pannleverantör: Fisia Babcock Environment GmbH
Rökgasrening: Alstom Power
Ångturbin: Man Turbo AG
Fakta om Torsvik
Bränsle: Brännbart avfall från hushåll och verksamheter
Rostsystem: Vattenkyld rörlig rost
Tillförd effekt: 61 MW (22 ton avfall per timme)
Ångtryck: 41 bar
Ångtemperatur: 380 grader

Niels-Arne Jacobsen, projektledare på Dong Energy förklarar hur
anläggningen fungerar för några besökare.
Nr 6 2006
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Den goa värmen.
Pellets – naturlig smarthet.
Visst värmer det lite extra när du vet att du väljer ett ekonomiskt, miljövänligt och smidigt sätt att värma upp din fastighet? Agrol Värmepellets är
det naturliga valet för dig som tänker lite längre.
Vi på Lantmännen Agroenergi är marknadsledande inom pellets och
delar gärna med oss av våra kunskaper via våra duktiga säljare.

Våra pellets är tillverkade av 100% naturlig
träråvara och är därmed en del i den naturliga och livsviktiga fotosyntesen.
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Telefon: 020-418 419
www.agroenergi.se
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ETT VARUMÄRKE UNDER
LANTMÄNNEN AGROENERGI

Fokus Avfall

Illustration: Liljewall Arkitekter

Bygget av Lillesjöverket
i full gång i Uddevalla

Arkitektskiss över utformning en av Lillesjöverket i Uddevalla.

Den 7 juni startade bygget av Uddevalla Energis nya kraftvärmeverk för avfall, Lillesjöverket. Om drygt två år ska anläggningen tas
i kommersiell drift.

V

i har köpt all processutrustning, säger Bo
Kvartsberg, projektledare på Uddevalla Energi för
bygget av Lillesjöverket.
Fisia Babcock Environment
levererar både pannan och rökgasrening, MAN Turbo levererar turbinen.
– Vi har precis handlat upp
den andra etappen av betongarbetena. Arbetet med den första
etappen pågår med 65 man på
plats och inom 14 dagar kommer ytterligare 40 personer att
vara på plats, berättar Bo Kvartsberg. Den första etappen utförs
av Vecon. Andra etappen utförs
av NCC.
Bränsleförsörjning
– Vi för diskussioner lokalt om

bränsleförsörjningen och det ser
ut som att vi kommer att få de
90 000 ton per år som vi vill ha
utan att behöva hämta det från
Norge. Vi vill gärna ta det lokalt
för att det ger kortare transporter, menar Bo Kvartsberg.
Bästa teknik
Vid valet av Fisia Babcock Environment (gamla Steinmüller)
var det pris, prestanda och bra
referenser som avgjorde.
De har också våt rökgasrening
med SCR (Selective Catalytic
Reaction) som våra politiker
hade sagt att vi skulle satsa på i
och med att vi skulle välja bästa
tillgängliga teknik.
Vi hade också ﬂera andra leverantörer med samma teknik med
i urvalet.

Före tidplanen
– Vi ligger nu före tidplanen.
Dels gick kommunens arbete
med en detaljplansändring
snabbare än beräknat och dels
gick länsstyrelsens arbete med
miljötillståndet också snabbare
än beräknat. Vi lade ner ett års
arbete på att göra en så bra ansökan som möjligt.
Vi lämnade in ansökan om
miljötillstånd den 17 mars
2005, ett halvår senare den 27
november kom beslutet och den
27 december 2005 vann det laga
kraft utan att någon hade överklagat. Länsstyrelsen har skött
arbetet mycket professionellt.
Vi valde den miljömässigt bästa
utrustning för förbränning och
rening och länsstyrelsen hade
rätt kompetens för att granska
och bedöma ansökan. Hela kedjan har fungerat bra, tycker Bo
Kvartsberg.
El och värme
Uddevalla Energi kommer under överskådlig tid samköra LilNr 6 2006

lesjöverket med det 20 år gamla
Hovhultsverket. Totalt kommer
330 GWh värme per år att produceras. Lillesjöverket kommer
att använda 11 ton avfall per
timme. Värmeeﬀekten kommer
att vara 32 MW och eleﬀekten 8
MW. Det ger en produktion på
200 GWh värme och 70 GWh
el per år.
Investeringen är på cirka 800
miljoner kronor exklusive byggränta.
Text Anders Haaker
Projektets tidplan
2004 - Projektet startas
2005 - Miljötillstånd söks,
Detaljplan ändras
2006 - Investeringsbeslut
Byggstart
2007 - Uppbyggnad
2008 - Provdrift
2009 - Kommersiell drift
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KROSSNING SORTERING TVÄTTNING

Vi säljer och marknadsför mobila siktar och krossar för berg, grus, sand, sopor, ﬂis, matjord, kompost mm.
Hör av er så hittar vi en lösning. Nya eller begagnade maskiner.

HYR - KÖP - LEASA

Tel: 090 -71 22 00 • www.tesab.com • Email: tjo@tesab.com

Mera ﬂis med 910 Panther!
Doppstadts Flistugg 910 Panther är en flistugg med riktigt vassa klor.
Stor inmatningsrulle och inmatarband till rotorn, ger ett bättre tryck på
materialet och därmed ett jämnare flis. Med den kraftiga kastfläkten
riktar man enkelt fliset med stor träffsäkerhet.
Den kan registreras för 80 km/h, vilket ger stor mobilitet och snabb
uppställning. Väl på plats är maskinen driftklar inom några minuter.
Hög kapacitet gör den även lämplig som terminalmaskin.
Som alla Doppstadt, är 910 täckt för att skyddas mot smuts och
dämpa buller. Stora sidoluckor gör den väldigt servicevänlig.
Den energisnåla dieselmotorn från DaimlerChrysler spinner
som en katt. Eller så morrar den som en panter...
”Med 910 kommer jag snabbt
och smidigt ut på plats och kan
köra utan driftstörningar. Det och
den låga bränsleförbrukningen ger
bra ekonomi i flisningen”

5.698 mm

3.912 mm

Jan Svensson,
ElitMiljö AB, Älmhult
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Flistugg DH 910 Panther
-

Tillåten totalvikt 25.000 kg
Diesel DaimlerChrysler OM 502 LA
Effekt 448 kW vid 1800 varv/minut
Trumbredd 1000 mm
Trumdiameter 1300 mm

-

BILLEBERGA TEL: 0418–44 62 70 GÄVLE TEL: 026–65 84 70
Varvtal 525 varv/minut
Max stockdiameter mjukträ 900 mm
Max stockdiameter hårdträ 680 mm
Utmatningskapacitet ﬂisat
120–200 m3/timme

Nr 6 2006

ett starkt val!

Sönderdelning

Översikt av utrustning
för sönderdelning
Bioenergi presenterar en ny marknadsöversikt
av utrustning för sönderdelning av biobränsle
och avfall. Tyngdpunkten ligger på utrustning
för att få materialet i hanterbart format för att

användas som bränsle. Några företag erbjuder
också utrustning för att förädla materialet ytterligare genom till exempel sortering och sållning
innan det går vidare till energiåtervinning.

Företag
Allan Bruks AB
www.allanbruks.se

Utrustning
1) CBI 8400 Magnum Force – kross/trumhugg
(kan med fördel användas både som kross och
hugg, kan utrustas med både kross och huggrotor som är lätt att byta med delbart kvarnhus).
2) CBI 8400 Magnum Chipper – trumhugg
3) CBI 6800 Magnum Force – kross
4) CBI 8600 Magnum Force – kross
5) Annihilator – långsamtgående grovkvarn
6) Såll – action screen conveyor
7) Kompletta anläggningar – vi bygger kompletta anläggningar för hantering o upparbetning
av avfall o biobränsle med grovkarn, ﬁnkvarn,
såll, sortering o transportörer.
8) Stubbskördare

Material
1) Helved, GROT, RT, stubbar, avfall såsom hushållssopor, industriavfall, pallar,
järnvägsslipers mm.
2) Helved, GROT (om
ren), träddelar
3) Samma som nr 1
4) Helved, GROT, RT, stubbar
5) Alla typer av förorenade
affärs- och industriavfall
8) Klyver stubbar

Bernt-Olofs
Schaktmaskiner AB
www.bernt-olofs.se

Långsamtgående kross HAAS
BACKE stjärnsikt

RT, avfall, kompost, sopor 10-20 ton/h beroende Ger ett färdigt RTpå material
material 0-150 mm
i ett steg.

BMH Wood
Technology
www.bmh.ﬁ

Tyrannosaurus, nyckelkomponent i BMH Enviros Klarar även ytterst svåra Medelstor maskin klarar Levererar kompletta
avfallshanteringssystem. MIPS säkerhetssystem material
20 ton/h
anläggningar
sorterar automatiskt ut metaller.

Bruks Klöckner AB
Mobila huggmaskiner
www.bruks-klockner. Trumhugg 604 CT
com
Trumhugg 850 CT
Trummhugg 1300 CT

Kapacitet
1) Upp till 150 ton/h
2) Upp till 150 ton/h
3) Upp till 150 ton/h
4) Upp till 150 ton/h
8) Upp till 50 ton
stubb/h

klena helträd, grot
grot, rundved, helträd
grot, stamved, energived

40-60 m3s/h
60-100 m3s/h
200-350 m3s/h

Stationära maskiner med kringutrustning
Huggar
Trumhugg Horisontalmatade
Trumhugg Stupmatade
Skivhugg Horisontalmatade

Rundved, ribb, bakar
Kort material, avkap
Rundved

40-600 m3s/h
40-600 m3s/h
100-500 m3s/h

Såll
Svängande såll, hängande och stående
Vibrerande såll
Skivsåll

Spån, ﬂis, bark
Spån, ﬂis, bark
Spån, bark

30-250 m3s/h
-

Kvarnar
Hammarkvarnar
Knivkvarnar

Torrt material
Rått material

Enligt förfrågan
Enligt förfrågan

EP Maskiner AB
Trummhugg
w w w.epmaskiner. Skivhugg
com
Höghasighetskross
Finkrossar
Långsamgående kross
Trumsiktar
Kompostvändare

Rundved, grot, rt, grönav- Upp till 500 m3/h
fall, industriavfall, hushållsavfall, plats och papper upp till 270 m3s/h
upp till 90 ton/h
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Övrigt
Samtliga maskiner
kan fås med el eller dieselmotor,
stationärt, portabelt
trailerchassi eller
larvbandschassi.

Marknadsför och
s älje r m a s k in e r
av fabrikat; Jenz,
Jensen och Terra
Select
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Sönderdelning
Företag
Erjo OSW AB
www.erjo-osw.se

Utrustning
Skivhugg
Trumhugg

Material
Helved, grot, träddelar

Kapacitet
Övrigt
50-250 m3/h beroende Företaget har sedan
på model
slutet av 60-talet tillverkar ﬂishuggar till
sågverksindsutrin
samt mobila huggar sedan mitten
av 70-talet.

Franssons Recycling Kross, rivare, kvarn
Machines AB
Långsamgående kvarn
www.franssons.se
Horisontal- och vertikalmatade rivare
Finkvarnar
Luftseparering

Träavfall, laminat, bark, 1-40 ton/h
spån

IQR Systems AB
www.iqr.se

Kross
Flexhammer Mill

Emballage, RT, järnvägssli- Flexhammer Mill 1800:
pers, grot, sopor, madras- 70-100 ton/h
ser m. m.

Mared AB
www.mared.se

Stationära
Vecoplans sortiment av rivare, kvarnar, trumhuggar, skivhuggar, separationsutrutning, transportörer och siktar

Alla material som stub- 100 kg/h - 100 ton/h Levererat utrustning
bar, helved, rundved, RT,
till träindustrin i 40
avfall, madrasser, hampa,
år och för återvinträdgårsris, slipers, bark,
ning och energi
grosopor, industriavfall,
sedan 10 år.
plats, däck, hushållsavfall
med mera

Mobila
Forus rivare
MEKFAB
Engineering
www.mekfab.se

PRECISION HUSKY:s två produktlinjer, topp- En mängd olika material
matade och horisontellmatade mobila ham- som rundved, skogsavfall,
markvarnar.
halm, papper, plast.

Har även produkter för stationär och
mobil ﬂisning samt
stubbfräsning.

TEKNIK FÖR TRÄBRÄNSLE

Uppgifterna i översikten kommer från företagen själva. Uppgifterna har hämtats in via mail, telefonintervjuver eller research på internet. Om ert företag
inte ﬁnns med i översikten vänligen kontakta soﬁe@bioenergitidningen.se så kommer ni med till nästa års upplaga.
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Komprimerande
& högtippande
materialrede.

Rejäla sönderdelningskvarnar
med hög kapacitet. Byt mellan
hugg/kross rotor efter behov.

Marknadens effektivaste
klippaggregat för energiträd.

Tel 08-584 00 130
www.allanbruks.se
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Den i särklass mest
effektiva och rejäla
stubbklyven.

Sönderdelning
Företag
Metso Minerals AB
www.metso.com

Utrustning
Långsamtgående krossar som CR-kross, Malinkvarn, Hammarkvarnar, KHA 12/18-16/24,
siktar, helhetslösningar

Material
Kapacitet
Övrigt
Metsos krossar och kvar- Från ett par ton till 45- Metso kan erbjuda
nar klarar normalt de ﬂesta 50 ton/h
flerstegslösningar
typer av material/avfall
eller helhetslösningar.

OP System AB
www.opsystem.se

Skivhugg, trumhugg, kross, rivare, siktar

Helved, grot, RT, avfall, stubbar

Marknadsför och
säljer produkter bla.
från Doppstadt

PEAL AB
www.peal.se

Långsamtgående mobila och stationära sönderdelar (krossar/skär/river) materialet. Mobila
och stationära trumsiktar, stjärnsiktar, vindsiktar,
magneter och olika kompostvändare.

Stubb, grot, RT, stockar, ris,
grönt samt slipers, pallar,
avfall (hushålls- , industrisopor samt rivningsmaterial)
och däck.

Produkter från
Komptech, Powerscreen, Terex, Pegson, Wagner utrustning för bioenergi
och återvinning.

Rader AB
www.rader.com

Trumhugg, kross, barkrivare, sållning, skruv- Grot, RT, avfall, spån, ﬂis, Hög
transportörer, pneumtiska transportsystem, sluss- bark, slam, aska
matare, elevatorer, mottagningsﬁckor, stoker,
ﬂiskonditionerare, kedjetransportörer

25-80 ton biobränsle
per timme alternativt
20-100 ton avfall per
timme.

Razorback

S&H Teknik AB
Kross, modell: Vermeer HG6000 (630 hk)
www.sodhaak.se/
shteknik

Grot, RT, stubbar

Kapacitet beror på vilket material som körs
och vilket resultat som
önskas

se.trading AB
www.obmtec.com

Morbark skivhugg - model 30
- model 22
Morbark trumhugg - 5048
- 3036
- 2036
Morbark kross - Wood Hog 7600
- Wood Hog 6600
- Wood Hog 4600
- Wood Hog 3600
- Wood Hog 2600
Morbark rivare - HT 1684
Peterson kross - HC 6700
- HC 4700
- HC 2400

helved
helved
helved, grot
helved, grot
helved, grot
helved, grot,
helved, grot,
helved, grot,
helved, grot,
helved, grot,
stubb, RT, IA
helved, grot,
helved, grot,
helved, grot,

> 300 m3s/h
> 200 m3s/h
> 300 m3s/h
150 m3s/h
100 m3s/h
100-200 ton/h
85-180 ton/h
60-100 ton/h
25-45 ton/h
17-25 ton/h
30-60 ton/h
100-135 ton/h
50-90 ton/h
50-70 ton/h

IA = Industriavfall

Sjöstrand AB
www.sjostrand.se

Skruvkross: Moco typ SGZ 1500
Trumkross: Reinbold typ AZR 600-AZR2500

Helved, grot, RT, avfall
Helved, grot

100-150 m3s/h
2,4-16 m3/h

grovkross
kvarn

SplitVision AB
www.splitvision.se

Krossar från danska M & J
Separatorer från Eriez och CommoDas
Installationer från det egna Milteksortimentet

Alla typer av avfall som 10-150 ton/h
industriav fall, möbler,
grovavfall, hushållsavfall,
fat etc.

Levererat kross till
Torsvik, fabrikat
M&J Industries AS
modell 4000S

TECURA AB
www.tecura.se

Tyska Heizohacks sortiment av ﬂishuggar.

Kapacitet upp till 80 cm
stamdiameter.

De större modellerna går även att ﬂisa
lastpallar med.

stubb,
stubb,
stubb,
stubb,
RT, IA

RT, IA
RT, IA
RT
RT

stubb, RT, IA
stubb, RT, IA
stubb, RT, IA

Tesab Återvinning Långsamt- och snabbgående krossar från Helved, grot, RT, avfall
AB
Haas
www.tesab.com
Stjärnsikt från Backers
Tesab VS 1200 för att separera sten från biobränsle
VB Maskiner AB
Krossar, siktar, kompostvändare
w w w.vbmaskiner.
com

Grovkross 60 ton/h
Siktning 400 m3/h

Helved, grot, RT, samt de Kapacitet beroende
ﬂesta typer av avfall
av maskinmodell samt
storlek på maskin, från
10-150 ton/h

Att sortera är det billigaste alternativet
om man ska återvinna bränslet.
Generalagent för
Willibald GmbH
och Rentec n.v´s
produktsortiment

Älmhults El-Mek AB Magnetseparator, cylinderseparator, magneter, Biobränslen, avfall, komwww.almhults-elmek. driv- och styrsystem
post med mera.
se
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Fokus Avfall

Avfall för energi i Sverige

U

nder 2005 förbrändes
2 181 890 ton av hushållsavfallet. Det är en
ökning från 2004 med cirka 237
600 ton, 12,2 procent. Utslaget
på varje invånare i Sverige lämnades drygt 241 kg hushållsavfall per person till förbränning
förra året.
Hälften förbränns
Avfallsförbränningen utgör 50,2
procent av den totala mängden

behandlat hushållsavfall. Förutom hushållsavfall förbrändes
också 1 637 440 ton övrigt avfall, främst industriavfall.
Den samlade avfallsförbränningen i dessa anläggningar
blir 3 819 330 ton. Avfallsförbränning sker också i andra anläggningar som inte förbränner
hushållsavfall.
Det f inns ingen samlad
uppgift på den totala förbränningen av avfall eftersom RVFs

statistiska uppgifter endast avser
anläggningar som bränner hushållsavfall.
Mindre import
Svenska avfallsförbränningsanläggningar importerade 212 990
ton avfall 2005. Av detta var 103
880 ton hushållsavfall och 109
110 övrigt avfall.
11 TWh från avfall
Totalt utvanns 11,1 TWh en-

ergi genom förbränning under
2005. Energin fördelar sig på
10,2 TWh värme och 0,9 TWh
el. Ett väl utbyggt fjärrvärmesystem ger Sverige en unik situation jämfört med många andra
länder i Europa.
Värmen från förbränning av
avfall täcker cirka 20 procent
av det totala fjärrvärmebehovet
i Sverige.
Under året har förbränningsFortsättning sidan 27

Tillfört
avfall
(ton)

•

•

Anläggning

Hushållsavfall

Totalt

Värme

El

Avesta

22 910

45 110

145 700

0

Boden

46 770

58 280

149 000

0

Bollnäs

25 110

35 580

95 390

0

9 860

29 260

92 900

0

34 320

84 000

220 380

41 390

Borlänge
Borås
Eksjö

9 620

16 040

30 850

3 610

25 530

28 650

69 230

0

Göteborg

242 400

436 300

1 188 740

204 890

Halmstad

66 120

144 070

339 350

50 690

Tyresö

12 030

12 030

57 410

0

Hässleholm

18 040

35 290

107 870

4 050

Karlskoga

41 870

92 110

204 890

24 690

Karlstad

39 650

54 920

157 310

0

Kiruna

16 520

62 790

133 400

21 470

Kumla

50 000

146 000

209 000

33 400

Finspång

••

•
•

Köping

14 670

24 150

69 760

0

Lidköping

59 730

93 560

254 020

21 660

Linköping

200 000

327 540

972 520

67 820

Ljungby

48 970

50 580

101 970

6 950

•

Malmö

205 820

347 920

928 580

140 160

•
••

Mora

11 130

13 320

35 210

0

Norrköping

85 200

185 100

394 660

53 960

•
•
•

•

•
•

• •
•

•

•
•

•
•
•

•

Skövde

••
•

10 000

16 600

40 450

1 840

499 760

648 860

1 664 100

200 400

17 680

50 950

96 340

15 510

0

236 800

840 520

0

Umeå Dåva

96 700

135 880

351 950

50 780

Umeå Ålidhem

42 500

50 330

117 280

0

201 420

309 710

977 860

0

27 560

47 600

121 550

0

2 181 890 3 819 330

10 168 190

943 270

Stockholm
Sundsvall

•

Energiutvinning
(MWh)

Södertälje

Uppsala
Västervik
Totalt

Nr 6 2006
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Vi använder en krossteknik som minimerar
ﬁnandelen och har hög kapacitet.
Ring för info 0708-34 08 52
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Fokus Avfall/Debatt
anläggningarna arbetat med anpassning till ett nytt direktiv för
alla avfallsförbränningsanläggningar inom EU som trädde i
kraft i slutet av 2005.
Lagstiftningen innebär vissa
skärpningar för utsläpp till vatten och luft.
En del anläggningar har
byggts om och kompletterats
för att klara miljökraven, andra
klarar dem sedan tidigare och en
anläggning har stängts.

Stränga krav
Sverige har, jämfört med de ﬂesta länder inom EU, haft stränga
utsläppskrav till vatten och luft
sedan många år.
Skärpningen började i mitten av 1980-talet och de ﬂesta
utsläpp har minskat med 90-99
procent sedan dess. Förutom
ökade krav har faktorer som
ständig teknisk utveckling och
bättre sortering av avfallet bidragit till minskade utsläpp.

Under senare år är minskningen
inte lika stor eftersom rökgasreningsutrustningarna har nått
en så hög teknisk standard att
utsläppsnivåerna numera har en
marginell miljöpåverkan
Deponi och vägar
Efter förbränningen kvarstår
rester bestående av slagg från
ugnen, cirka 15 viktprocent av
den tillförda mängden avfall,
och rökgasreningsrester, 3-5

viktprocent.
Den största delen av slaggen är
slaggrus, ett grusliknande inert
material, men där ﬁnns också en
del metallskrot som går till återvinning. Merparten av slaggen
deponeras, slaggruset används
som ersättning för naturgrus vid
exempelvis vägarbyggen.
Rökgasreningsresterna kan
innehålla skadliga ämnen och
deponeras därför.
Källa www.rvf.se

Ger förbränningsskatten
önskade miljöeffekter?
Den 1 juli 2006 infördes av miljöskäl, en avfallsförbränningsskatt på hushållsavfall med väldigt kort framförhållning. Det skulle bli lönsammare att återvinna plast och i viss mån gummi
(syntetiskt gummi). Förhoppningen var också att stimulera till biologisk behandling (kompostering). Dessutom ville man styra avfallsförbränningen till kraftvärmeverk. Lovvärt, men fyller
den verkligen sitt syfte, särskilt som konsekvenserna i vissa fall är helt orimliga. Rent biobränsle
som träavfall från hushåll beskattas nu för ett fossilt innehåll som det inte har

S

katten liknar energibeskattningen. Den består
av energiskatt om 150 kr
per ton fossilt avfall och CO2skatt om 3 374 kr per ton fossilt
avfall.
Hushållsavfall består till helt
övervägande del av biomassa,
cirka 65 procent, av en mindre
mängd plast, cirka 14 procent
och därutöver av inert material
såsom kattsand, metaller och
gips.
Tanken är att fossilt material,
det vill säga plasten ska beskattas, men det är inte lätt att mäta
fossilandelen i avfall. Därför har
det schablonmässigt bestämts
att plastandelen ur skattehänseende sätts till 14 viktprocent
vilket ska motsvara 12,6 procent
fossilt kol.
Schablonen baseras på plockanalyser av normalt hushållsavfall. Per ton hushållsavfall blir
detta 448 kr per ton i en hetvattenpanna. Eftersom man vill
stimulera kraftvärmeproduktion

Lennart Ryk, bränslechef på
Söderenergi vill att avfallsförbränningsskatten ändras.
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Marknadens
effektivaste
Vi leverarar biobränslen till
klippaggregat
för energiträd.
kraftindustri och värmeverk
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REBIO AB

Sönderdela restprodukterna till en mindre volym.
Vecoplan allroundrivare river ned massivt trä, spånplattor, papper
kartong, wellpapp, plast, glasﬁber, elektronikskrot m.m.
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VAZ 700

���������� lösningar för

2.850:-/mån
-Skräddasydda
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Pris 190.000:-, 60 mån.
Restvärde. 19.000:-

Era behov!

Priserna exklusive moms
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VAZ 800
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3.390:-/mån

Pris 226.000:-, 60 mån.
Restvärde. 22.600:-

08-584 00 130
070-690 91 33
www.allanbruks.se

Priserna exklusive moms
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Münch är en av de ledande tillverkarna
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i världen av pelletsutrustning.
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Tillverkar även mattriser och rullar till
andra fabrikat. Münch har över 30 års
���������������
���������������
erfarenhet och exporterar
till 60 länder
på fem kontinenter. Det ﬁnns pelletspressarna som klarar allt från 500 kg
till 5 ton /timma.
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Logistiklösningar för planetens och kundens behov.
www.greencargo.com
forsaljning@greencargo.com
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Box 214 | Klövergatan 6 | SE - 561 23 Huskvarna
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Tel +46 (0)36 38 78 00 | Fax +46 (0)36 38 78 40 | jurgen.urbas@mared.se
| www.mared.se
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Fokus Avfall/Debatt
så gäller speciella regler för eldning av hushållsavfall i kraftvärmepanna och skatten reduceras
därför till 56 kr per ton.
Avfallsförbränningsskatt har
många förespråkare men än ﬂer
har ifrågasatt skatten och dess
utformning. Många anser att
det är fel att beskatta avfall på
samma sätt som jungfruliga fossila bränslen eftersom avfallseldning har mycket högre kostnader. Eldning av avfall kräver till
exempel helt andra och betydligt dyrare pannor och har högre
underhållskostnader. Dessutom
innebär avfallsförbränning utöver energiproduktion en miljönytta såsom en metod att ta hand
om avfall.
Bra målsättning
Syftena är i och för sig lovvärda,
men då skatten forcerades fram
och infördes med mycket kort
framförhållning är frågan om
den utformning den ﬁck verkligen leder till tänkta miljöförbättringar.
Att stimulera materialåtervinning före förbränning är helt i
linje med EU:s avfallshierarki
det vill säga - minimera avfallsmängden-återanvändning-materialåtervinning-förbränningdeponering. Plaståtervinning
är i dag lönsam och de plaster
som går att återvinna återvinns.
Återvunnen plast handlas internationellt.
Mycket plast går dock inte att
återvinna och i en del fall duger
återvunnen plast bara till okvaliﬁcerade produkter.
Man kan svårligen motivera
skatten med ökad materialåtervinning eftersom man bedömer
att plaståtervinningen bara ökar
med marginella fyra procent.
Materialåtervinning
är inte alltid bättre
Är verkligen materialåtervinning alltid att föredra framför
energiåtervinning? Självklart
om det rör sig om destruktion.
Så var det tidigare på kontinenten men även där börjar man
alltmer utnyttja energin från
avfallsförbränning för både elproduktion och för värmeändamål. Att energiåtervinning
inom EU allmänt betraktas som
ett sämre alternativ än materia-

Är detta rent trädbränsle eller hushållsavfall med fossilt innehåll?
låtervinning beror på att man i
stort sett saknar fjärrvärme och
att värmeanvändningen blir
begränsad till växthus och liknande. I Sverige och Danmark
är situationen en helt annan med
väl utbyggd fjärrvärme och med
avfallsförbränning helt integrerad i beﬁntligt energisystem.
Är då materialåtervinning
med dålig plast som endast duger till bullerplank som produkt
bättre än högeﬀektiv avfallsförbränning som ersätter fossila
bränslen som olja och kol?
Biologisk behandling är fortfarande relativt blygsam i Sverige
men ökar stadigt. Det är ett
lämpligt förfarande för främst
blöta fraktioner. Men torrare
fraktioner lämpar sig bättre att
förbränna än att kompostera eller röta.
Hetvattenpannor
missgynnas
Att söka styra över från värmeverk (hetvattenanläggningar) till
kraftvärmeverk (med ångpannor) är med dagens elpriser och
behov av ny elproduktion, i sig
lovvärt. Emellertid sker ungefär
hälften av dagens avfallsförbränning i hetvattenanläggningar
som av tekniska skäl inte går
att konvertera till kraftvärme
utan att behöva bygga nytt. En
kostsam och dyr process som tar
4 - 5 år.
Skatten missgynnar hetvattenanläggningar och vi får stora
skillnader mellan olika kommuner med avfallsströmmar från
kommuner med värmeverk till
kommuner med kraftvärmeverk.
Enligt RVF (Svenska Renhållningsverksföreningen) har
kostnaderna för förbränningen

ökat i minst 30 procent av kommunerna med över 400 kr per
ton vilket orsakar fördyrade
renhållningsavgifter på mellan
5 och 30 procent.
Är verkligen en avfallsförbränningsskatt den lämpligaste
metoden om man vill stimulera
ny kraftvärmeproduktion. Vore
inte positiva styrmedel som elcertiﬁkat att föredra istället?
Vad är det som ska
beskattas?
Skatten gäller hushållsavfall.
Men vad menas med hushållsavfall? Är det påsen under diskbänken eller ingår även annat
som grovsopor, trädgårdsavfall
med mera? I schablonvärdet om
14 procent plast har hänsyn inte
tagits till exempelvis trädgårdsavfall.
Miljörättsligt upphör hushållsavfall att vara hushållsavfall
när det sorteras eller behandlas
men skatterättsligt är avfall alltid avfall oavsett behandling och
användning. Enligt Finansdepartementet är frågan helt entydig:
Skatt ska betalas för fossilt kol
i hushållsavfall som omfattas av
den kommunala renhållningsskyldigheten enl 15 kap. 8§ miljöbalken.
Utsorterade förpackningar
och returpapper inom producentansvaret är undantagna
men ej utsorterat trä.
Biobränsle belastas
med CO2-skatt!
Skatteverkets tolkning innebär
att rent träavfall från hushållen,
såväl rivningsträ som trädgårdsavfall omfattas av skatten. Man
hamnar i den underliga situationen att rent trä från hushållssekNr 6 2006

torn utan tillstymmelse av plast
anses hålla 12,6 procent fossilt
kol. Trä från industrin håller däremot ur skattesynpunkt inget
fossilt kol. Man kan hamna i
konstiga situationer.
Röjer man i sin trädgård så
anses riset innehålla plast medan samma ris inte sägs innehålla
plast om man låter en trädgårdsmästare svara för röjningen.
Detta synsätt motverkar helt
syftet med att källsortera och
öka återvinningen. Att rent trä
ska drabbas av CO2 -skatt går
stick i stäv med miljöambitionen
om ökad biobränsleanvändning
och skickar fel signaler till allmänheten.
En konsekvens är att åtskilliga
biobränslepannor inte längre får
elda dessa rena träfraktioner om
de inte byggs om och klassas om
till avfalls- eller samförbränningsanläggningar!
Trots uppvaktningar från
branschen vidhåller Finansdepartementet sin linje i den nyligen framlagda lagrådsremissen.
Söderenergi eldar returbränslen i Igelstaverket i form av kvalitetssäkrat och processat industriavfall samt returträ.
Vad innebär detta
för Söderenergi?
Avfallsförbränningsskatt utgår
inte för det returbränsle som
företaget eldar eftersom det
ursprungligen är industriavfall
vars fossila del redan omfattas
av handeln med utsläppsrätter
för CO2.
Företaget eldar också träfraktioner som kan komma från
hushållsektorn, till exempel
från olika återvinningsanläggningar.
En konsekvens av skattens
utformning har blivit att de av
företagets bränsleleverantörer
vars trä kan komma från hushåll, nu bygger upp system för
att särskilja på trä från industri
och trä från hushåll. En träbit
får i ena fallet skickas till Igelstaverket för förbränning medan en
egenskapsmässigt likartad träbit
i det andra fallet i stället måste
omhändertas på annat sätt!
Ett merarbete som inte miljön
vinner något på.
Lennart Ryk
Bränslechef Söderenergi AB
29

30

Nr 6 2006

Torv

Sameldning med torv
ger fördelar
Användningen av biobränslen som grot, salix
och halm kan ge problem med driften i pannor. Ämnen i rökgaserna från den här typen
av bränslen kan ge upphov till beläggningar
och andra svårigheter som påverkar driften.
Erfarenheter och forskning visar att om ovanstående bränslen sameldas med torv minskar
den här typen av problem väsentligt.

F

orskare vid Umeå Universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet, har på
uppdrag av bland andra TorvForsk och Värmeforsk, utfört en
studie för att se vilka egenskaper hos torven som gör att den
fungerar så bra vid sameldning.
I studien har också undersökts
hur mycket torv som bör tillsättas och vilken typ av torv som
fungerar bäst.
Korrosion och slagg
Flertalet biobränsleeldade kraftvärmeverk i Sverige rapporterar
om mer eller mindre omfattande
problem med sina anläggningar.
Det handlar om korrosion i överhettare och slaggning i brännarutrustning och på rosters.
De ”nya” typerna av hyggesavfall och åkerbränslen som
kommer att ta sig in på marknaden innehåller höga halter av
de askbildande element som kan
leda till driftsstopp och andra
svårigheter.
Positiva effekter
– Positiva eﬀekter vid sameldning med trädbränslen kan uppnås redan vid en inblandning av
torv på 5 procent. Att använda
torv som sameldningsbränsle
kan därför ses som en stor fördel vid introduktionen av en allt
större mängd ”nya” bränslen som
grot, salix och halm, menar forskare vid Umeå Universitet och
Sveriges Lantbruksuniversitet.
Resultaten i deras rapport
”Minskade driftsproblem (be-

läggning, slaggning, högtemperaturkorrission, bäddagglomering) genom inblandning i
biobränslen” som inom kort publiceras, visar att inblandning av
torv i problematiska biobränslen
ger tydliga positiva eﬀekter vad
avser bäddagglomerering och
beläggningar i pannans konvektionsdelar.
Enkelt uttryckt kan man säga
att torven påverkar sammansättningen av beläggningsskiktet
runt sandkornen i botten på
pannan, vilket leder till mindre
risk för bäddagglomerering och
därför färre driftsstopp och lägre
kostnader för tillsyn.
Torven leder även till att
mängden ﬁna partiklar i rökgaserna innehållande kalium och
klor minskar vilket i sin tur leder
till en lägre beläggningstillväxt
på pannans olika delar.
Svavel bra
I studien har också undersökts
vilken typ av torv som är bäst att
använda för att maximera fördelarna vid förbränning. Torv med
hög askhalt (som carex innehållande torv) och gärna med högt
inslag av svavel, ger de bästa förbränningsegenskaperna.
Erfarenheter
från Växjö
Erfarenheter av torv som sameldningsbränsle är goda på många
kraftvärmeverk i Sverige. På
Växjö Energi AB installerades
en 104 MW CFB (Circulating
Fluidized Bed) 1997.

Växjö Energi använder en bränslemix bestående av cirka 10 procent
torv och resten spån, bark och ﬂis.
– Sedan starten har vi den mesta halter svavel i rökgaserna minstiden haft en bränslemix bestå- kar korrosionen på överhettarna.
endet av cirka 10 procent torv Istället för att använda olika
och varierande andelar spån, additiv för att minska halten
bark och ﬂis. De perioder vi av kaliumklorid i rökgaserna kan
olika anledningar inte haft så man genom att använda en viss
hög andel torv, har vi haft stör- andel torv i bränslet uppnå önsre problem med beläggningar i kade halter.
pannan och agglomereringar i
bädden. Resultatet blir att vi får Askåterföring
släcka ner pannan och rengöra Torven är också viktig ur ett
den manuellt. Detta tar flera kretsloppsperspektiv. Askan
dygn och under denna period är från energiverkens pannor kan
vi tvungna att använda våra olje- användas för att öka tillväxten
eldade pannor för att producera i skogen.
– Flygaskan från vår CFB
nödvändig värmeenergi.
återförs
till skogen vilket kräver
– Vid indikationer på begynatt
vi
endast
eldar obehandlat
nande beläggningar har vi vid
bränsle,
avslutar
Ann-Charlotte
ﬂera tillfällen ökat torvandelen,
Tranvik
på
Växjö
Energi.
och då sett klara förbättringar,
Marie
Kofod-Hansen
berättar Ann-Charlotte Tranvik
på Växjö Energi.
Torv som additiv
– En annan fördel med torven
är att den innehåller viss mängd
svavel. Flera undersökningar de
senaste åren har visat att låga
Nr 6 2006

Rapporten ”Minskade
driftsproblem genom inblandning i biobränslen
kan laddas ned från www.
torvforsk.se.
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Nyheter

Lantmännen Energi investerar 15 miljoner i pelletssäckanläggning

V

illasektorns pelletsmarknad växer så det knakar.
Lantmännen Agroenergi ökade under första halvåret
2006 sina volymer med 72 procent och tillväxten går stadigt
uppåt. Kundernas efterfrågan på
säckpaketerad pellets är mycket
stor och därför investeras 15 miljoner kronor i en ny säckanläggning. En investering som också
bidrar till bättre miljö.
För att möta kundernas krav

på snabb och trygg leverans av
säckad pellets byggs en ny säckanläggning vid Lantmännen
Agroenergis pelletsproduktion
i Norberg. Den nya maskinen
beräknas vara i drift i februari/
mars 2007.
– Det ingår i vår strategi att
expandera inom energiområdet, så denna investering ligger
helt i linje med den. Det här
stärker vår pelletsaﬀär och vår
marknadsposition inom om-

rådet ytterligare, säger Bengt
Håkansson, aﬀärsområdeschef
Lantmännen Energi.
Vidare ökar Lantmännen
Agroenergi sin kapacitet med
33 procent tack vare nya pelletspressar i fabrikerna i Malmbäck,
Norberg och Ulricehamn.
– De nya pelletspressarna
tillsammans med den nya säckningsmaskinen gör att vi har
större möjlighet att snabbt leverera pellets till villakunden. Vi

är idag en av Sveriges största aktörer på förädlat biobränsle, en
position som förpliktigar en hög
servicegrad, säger Kent Johansson, aﬀärschef fasta biobränslen
Lantmännen Energi.
– Vi kommer årligen att minska våra lastbilstransporter med
20 000 mil, då vi inte behöver
transportera 25 000 ton pellets
från säckanläggningen i Ulricehamn till kunder i mellersta
Sverige, säger Kent Johansson.

därför
för att
SFV valde oss där

brännbart är miljösmart!

Tillsammans med System Järnforsen bygger nu Statens
fastighetsverk en biobränslebaserad närvärmeanläggning
på Lovön. Anläggningen, som skall stå klar vid årsskiftet
2006/2007, kommer att betjäna Drottningholms slottsområde, bostäder vid Kungsgården och Fiskeriverkets
sötvattenlaboratorium.
Järnforsens anläggning kommer att ersätta mer än 90% av
områdets olje- och elberoende med förnyelsebart, miljövänligt
biobränsle. Anläggningen kommer inledningsvis att eldas med
träpellets, men är förberedd för framtida utnyttjande av lokalt
producerade energigrödor.

Järnforsen Energi System AB
Stenvinkelsgatan 2C
302 36 Halmstad
Tel: 035-17 75 50
Fax: 035-17 75 59
Email: info@jf-energi.se
http://www.jf-energi.se

System Järnforsen levererar anläggningar vars kapacitet varierar
mellan 500 och 20 000 kW. De är anpassade för antingen torrt eller
fuktigt biobränsle. Kontakta oss för mer information.

Ritning över installationen
på Drottningholm.
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Kraftvärme

3 x kraftvärme för KMW

Klappat och klart för hela tre kraftvämeanläggningar som skall börja leverera el och värme
under februari och mars 2008. KMW Energi är inne i ett expansivt skede och anställer nu
även mer personal.

K

förutom pannan som är en så
kallad vattenrörspanna för att
kunna producera ånga med högt
tryck.

målspanna med en eﬀekt på 4
MW och oljepanna för reserv
och spetslast på 10 MW båda
från Hotab.

Teknik
Biobränsleanläggningarna ligger
inom eﬀektområdet 10-40 MW
värme. Man har en patenterad
förbränningsteknik som borgar
för säkra och eﬀektiva lösningar,
en eﬀektiv förbränning och generering av låga miljövärden.
När det gäller anläggningar
med ånga för processändamål
eller elproduktion är tekniken
i grund och botten densamma

Kraftvärmeverk
nummer 1
Tidaholms Energi AB investerar
i ny anläggning för produktion
av fjärrvärme och el på Hägneområdet.
Anläggningen inkluderar
förugn med en termisk effekt
på 11,5 MW vid 10-35 procent
fukthalt. I leveransen ingår även
ångpanna, vattenrörpanna, av
modell Sefako. För elproduktion ingår turbin vilken levererar
cirka 2,2 MW el. Rökgasrening
består av slangfilter med tillhörande kalksilo, kolsilo samt
asksilo.
Värmeleverans planeras till
februari 2008.
Leverantör mark och bygg blir
NCC. Anläggningen innehåller
en samförbränningspanna och
ackumulatortank på 2 400 m3.
från KMW samt pellets/spann-

Planering
Förberedande schaktningsarbeten antas starta i december
2006. Grundläggningsarbetena
startar sedan på allvar i slutet av
februari 2007 och löper arbetena
på inom tidsramen är en tänkt
pannstart strax efter årsskiftet
2007-2008.
Miljötillstånden från Länsstyrelsen är klara och ställer stora
krav på rökgasreningsanläggningen.
Denna satsning skapar en
möjlighet att rejält minska de
totala utsläppen i Tidaholm
och samtidigt ge en trygg, ekonomisk, säker och renare uppvärmningsform för dess brukare
och invånare.

MW Energi levererar
fastbränsleanläggningar
för förbränning av fuktiga träbränslen såsom bark, ﬂis
och spån från sågverk eller från
skogsavverkningar.
Fukthalten är oftast i området
runt 55-60 procent men fuktigare bränsle förekommer.
Man bygger också anläggningar för torrt bränsle och har
även utvecklat och tagit i drift
anläggningar som kan elda både
torrt och fuktigt bränsle var för
sig eller i varierande mix inom
fuktspannet 10-60 procent.

Kraftvärme
nummer 2
Kraftvärmeanläggning i MarieNr 6 2006

hamn. Anläggningen inkluderar
förugn med en termisk eﬀekt på
11 MW vid 55 procent fukthalt.
I leveransen ingår även en ångpanna av modell Sefako.
För elproduktion ingår turbin
av modell Dresser-Rand, B5S
med 2,16 MW eleffekt. Rökgasrening består av elﬁlter.
KMW Energi ansvarar för
komplett nyckelfärdig leverans,
inklusive bygge. Värmeleverans
planeras till februari 2008.
Kraftvärme
nummer 3
Kraftvärmeanläggning tillKirkenaer Varmesentral Energi A/S,
Norge. Värmeleverans planeras
till mars 2008. Anläggningen
inkluderar förugn med en eﬀekt
på 10 MW vid 40 procent fukthalt. Konstruktionstryck 69 bar.
För elproduktion ingår turbin av
modell Tuthill Nadrowski, 2,4
MW. Rökgasrening består av
slangﬁlter med tillhörande kolsilo och asksilo.
Text Soﬁe Samuelsson
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Vi har levererat bioolja
till värmeverk och
panncentraler sedan 2001.

Höja Landsväg 466, 262 93 Ängelholm
Telefon: 0431-272 34, Fax: 0431-272 44
E-post: magnus.johansson@energilotsen.se
www.energilotsen.se
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Bioenergi i industri

Avancerad styrning
av ny ångcentral

Panncentralen vid Textilias tvätteri i Rimbo har byggts till för att ge plats åt den nya pelletspannan. Hitom tillbyggnaden syns de två
containrarna som innehåller pellets. Den blanka liggande cylindern bakom är ångackumulatorn.

Textilia invigde den 31
augusti en ny pelletseldad ångcentral till
sin tvättanläggning i
Rimbo.

under helger, då oljepannorna
stod stilla.
Tvätteriet i Rimbo var den
näst största källan till koldioxidutsläpp i sin kategori, uppvärmning av industri, i Norrtälje
kommun. Utsläppen av koldioxid minskar med 4000 ton
vilket motsvarar en minskning
med 25 procent av utsläppen
från uppvärmning av industri
i Norrtälje.

T

extilia började arbeta
mer intensivt med sitt
miljöarbete 1998 eftersom kunderna började ställa allt
tydligare miljökrav vid denna
tid.
Efter att ha studerat olika
möjligheter fann Textilia att
det var möjligt att använda ett
pelletssystem för att försörja
tvättprocessen med energi. De
allt högre energipriserna påskyndade arbetet och FVB ﬁck
i uppdrag att göra en förstudie
hösten 2004.
– Resultatet pekade på en pelletspanna just för att den har en
reglerbarhet som i det närmaste
motsvarar en oljepanna och
klarar de stora snabba variationerna i ånguttag, förklarade
Fredrik Nilsson, FVB, under
invigningsdagen.
Bränslehanteringen är enkel
att sköta och kräver ett minimum av insatser. I systemet ﬁnns

Fredrik Nilsson på FVB förklarade under invigningsdagen hur den
nya anläggningen är uppbyggd.
också en ångackumulator som
har ﬂera uppgifter. Den kan ta
de snabba ånguttagen och låter
pannan gå på en jämnare last,
vilket i sin tur minskar emissionerna och ger en högre verkningsgrad och mindre bränsleåtgång. Den ger också en reserv
tills dess oljepannorna kommer
igång, om något skulle hända.
Stora miljövinster
Oljeanvändningen minskar med
1600 kubikmeter per år. Bränslebehovet är cirka 3200 ton pellets per år. Leveranserna sker

från Lantmännen.
– Stoftreningen sker med
textilﬁlter vilket är soﬁstikerat
för den här storleken på panna,
sade Fredrik Nilsson. Kravet
på stoftrening är 35 mg stoft
per normalkubikmeter rökgas
men reningen ger emissioner
på endast 10 mg stoft vilket är
i nivå med vad oljeeldning ger.
En skillnad är dock att stoft från
pellets är basiskt vilket är bättre
för miljön.
Pelletspannan ersätter också
el som tidigare användes för
uppvärmning av fastigheten
Nr 6 2006

God lönsamhet
Lönsamheten för pelletsanläggnigen har blivit bättre än den
första kalkylen från 2004 till
följd av högre el och oljepriser.
Investeringen blev möjlig tack
vare att Textilia skrivit ett femårigt avtal med Stockholms läns
landsting. I och med att återbetalningstiden på investeringen är
beräknad till cirka 4,5 år kunde
Textilia göra investeringen.
Konkurensen är hård i tvättbranschen inte minst från andra
sidan Östersjön.
– Avtalet med landstinget och
den nya energianläggningen gör
det möjligt för oss att överleva,
sade Sven Ek, vd för Textilia.
Lång handläggning
Förstudien gjordes hösten 2004.
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NRGY Sweden AB är en ny aktör inom fast biobränsle och är verksam inom oförädlade
trädbränslen och det förädlade bränslet Pellets.
Kunderna utgörs av kraftverk och distributörer i Europa.
NRGY är ett marknadsorienterat företag med nytänkande och energiska medarbetare.

NRGY söker

Key Account Manager
NRGY befinner sig i en kraftig tillväxtfas och behöver förstärkning av
en Key Account Manager som arbetar mot nyckelkunder. NRGY erbjuder dig ett självständigt och omväxlande arbete i en dynamisk och
växande organisation.
Som Key Account Manager hos NRGY ansvarar du att driva affären
och bygga upp relationen med flertalet nyckelkunder. Du genomför
kundmöten med beslutsfattare från olika ledande företag. Du ansvarar för att under givna ramar självständigt förhandla fram kundavtal.
Du ansvarar för budgetering och uppföljning av försäljningsresultat
samt att ta fram taktiken för att nå dina resultat och utveckla affärerna på lång sikt. Du rapporterar direkt till företagets CEO.
NRGY söker dig som är kundfokuserad med stor egen intiativkraft. Du
är både resultatinriktad och kvalitetsmedveten. Det innebär att du

dels sätter upp höga mål för dig själv och även arbetar noggrant och
upprätthåller en hög kvalitetsstandard. Du är van att arbeta självständigt i ett högt tempo, och samtidigt vara strukturerad och långsiktig.
Du är en lyhörd person som kan kommunicera på olika nivåer hos
kunderna. Du är affärsmässig och med utvecklad samarbetsförmåga.
Du har en dokumenterad erfarenhet av uppsökande försäljning med
goda resultat. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på
både svenska och engelska, behärskar MS-office och har körkort.
Erfarenhet av energibranschen och kunskaper i övriga europeiska
språken är meriterande. Vi ser gärna att du har en alternativ eftergymnasial eller akademisk utbildning. Tjänsten förutsätter flertalet
resdagar per år.
Vi ha din ansökan så snart som möjligt då interjuver sker kontinuerligt, senast den 15 December.
Kontaktperson CEO John Kindborg tel 08-5000 59 56.
Ansökan önskar vi i form av ett personligt brev med meritförteckning.
Märk din ansökan med ”11/2006”, som du skickar till info@nrgy.se
eller NRGY Sweden AB, Stockholmsvägen 33, 181 33 Lidingö.

Nyhet! Sveriges Energiting – landets viktigaste forum för energifrågor – ﬂyttar till Stockholmsmässan.
Det ger oss möjlighet att bereda plats för utställare och ﬂer besökare. Allt samlat under ett tak.

Möt Sveriges ledande energiexperter!
Sveriges Energiting samlar landets viktigaste aktörer inom energisektorn – beslutsfattare
från kommuner, statliga myndigheter och näringslivet. Alla på jakt efter nya idéer,
produktnyheter och effektiva lösningar. Du är välkommen att ställa ut!
Det är enkelt att ställa ut – välj bland tre kompletta
monterpaket till attraktiva priser.

För inbjudan och ytterligare information kontakta
Magnus Eriksson, projektledare, Tel. 08-749 43 30
E-post: magnus.eriksson@stofair.se eller gå in på:

www.stockholmsmassan.se/energitinget
Information kring konferensprogrammet:

www.sverigesenergiting.se

Ett evenemang på:
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Sveriges
Energiting 2007
20–21 mars 2007
Stockholmsmässan, Älvsjö

Arrangörer:
Energimyndigheten, Mälardalens Högskola, Eskilstuna Kommun, Eracon
International Konferensforum och Stockholmsmässan.
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Nyheter

Nytt från Tällberg

80 miljoner till forskning för bättre skogsbränslesystem

E

nergimyndigheten satsar
32 miljoner kronor som
går till Skogsforsk för
branschforskningsprogrammet
”Eﬀektivare skogsbränslesystem
- program 2007-2010”.
Energimyndighetens stöd utgör 40 procent av kostnaderna
på 80 miljoner. När det gäller
”Effektivare skogsbränslesystem”, är syftet att utveckla ef-

fektivare produktionssystem för
skogsbränsle i hela kedjan från
skogen till slutanvändaren av
bränslet.
Större del tas tillvara
Fokus ligger på produktionsteknik, logistik samt administrativa
system och rutiner. En ökad systemeﬀektivitet förväntas leda till
att en större del av bränslepoten-

tialen i skogen ska kunna tas tillvara på sikt.
Satsningen har mottagits
mycket positivt av berörda branscher, deras aktörer och intressenter.
Ytterligare information:
Handläggare Sven Risberg 016544 21 16, 070-741 21 16, enhetschef Anders Lewald 016-544
20 60, 070-329 19 62.
Nr 6 2006
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26 år med

1982

1981

Det är nu 26 år sedan Bioenergi nr 1 såg dagens ljus. Från b
formen som ett nyhetsbrev med sedan snabbt omgjord till en n
branschtidning. Under dessa år har mer än 6 000 sidor publ
Den samlade texten beskriver en sagolik branschutveckling.
Andra länder förundrades, men allt ﬂer inser att bioenergin
inte den enda vägen, ändock den agörande vägen för att klar
gången från fossilbränslena. Information och kunskap är vikt
minst den som fackpressen ger i tryckt version eller över intern
Tidningen Bioenergis grundare Lennart Ljungblom ger nedan
En mer omfattande story kommer i Bioenergiboken del 4 som utk
som vill, kan redan nu teckna sig för ett ex. Den kommer att ge
I och med denna artikel lämnar också Lennart Ljungblom öve
energi till Anders Haaker som tar över, då tidningen från 2007

B

1984

1983

ioenergi nr 1 1981 inledde med politiken.
Med referens till energipropositionen 80/81:90 mål
på 30 TWh energiﬂis till 1990
och 8-11 TWh torv så målades
möjligiheterna och för all del
vissa svårigheter upp.
Med Olof Palme i spetsen
ställde som exempel Socialdemokraterna 22 krav i en motion. Bl.
a. ansåg man det uppseendeväckande att i en tid när exportindustrin förlorar miljarder för att
skogsindustrin inte har tillräckligt med råvara, föreslå en ökad
användning av ved som råvara.
Man krävde också statlig
prövning av alla kommunala
planer för biobränslen.
En viktig aktör utgjordes
av Oljeersättningsfonden. I
slutet av april 1981 hade 150
projektansökningar inkommit
till fonden, bl. a. från ebe Energibränsle som sökte pengar
för en träpulverfabrik i Ulricehemn. En fabrik som också
kom till stånd och som än idag,
nu ägd av Lantmännen, med
framgång producerar pellets.
Entreprenören Göran Hultén
gjorde mycket nytta för att föra
utvecklingen av förädlade bränslen framåt i landet.

1986

1985

1-84
missing
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d Bioenergi
1986

början i
normal
licerats.

1988
1989

Tidning
saknas

Endast 4 nummer utkom
1990. Bioenergi Förlag tog
över utgivningen i och med
nr 4. Svensk Trävarutidning
som drivit tidningen sedan
nr 3/87 ville lägga ner pga
dålig lönsamhet.

1990

Tidning
saknas

1991

Tidning
saknas

1992

Torven var mycket het och
Svebio arrangerade stora välbesökta symposier som Torv 81 i
Wennergren center i Stockholm
som lockade 210 betalande personer. Sixten Olof Regestad
från ModoCell preciderade och
Bo Helmersson från Industriförbundet höll i paneldiskussionen. Ett fokus på den tiden
låg också på torvkonsessioner,
strömmar av ansökningar kom
in. Bioenergi hade tabellerna.
Ett annat problem - hur skall
ﬂisavtal skrivas. Statens industriverk SIND jobbade fram en
checklista som under lång tid
fungerade som en mall.
Bioenergi nr 2 var det sista
provnumret. Det kom ut i maj
1981. En klo var den pellethearing som hölls i Stockholm. Ulf
Wallin, vd för Mora värmeverk
meddelade att man dagen innan
konferensen skrivit kontrakt på
Sveriges första pelletsfabrik
med en planerad årsproduktion
på 40 000 ton.
Nästa steg i tidningens utveckling togs i och med nr 1
1983 då Svebio beslutade att
också starta upp ett nyhetsbrev
kallat Bioenergi Nytt. Redan
då hade tidningen växt till 52
sidor.
Forts. s. 40

1987

är, om
ra övertig, inte
net.
n några klipp från dessa 26 år.
kommer under senvintern. Den
es ut av Bioenergi Förlag.
er chefredaktörskapet för Bio7 åter produceras av Svebio.
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26 år med Bioenergi
att få starta!!
Samtidigt höjdes skatten för
olja som drev på intresset för alternativen.
En branschnyhet var att riskkapitalbolaget VenCap gick in i Råsjö Torv som därmed tillskapades
viktigt rörelsekapital för den fort-

satta tillväxten. Det kan också
vara värt att notera att bolaget
Fasta Bränslen AB, Henrik
Lundbergs föregångare till
Talloil började marknadsföra
sig på allvar.
Det nya Statens energiverk
fick sin första direktör Carl

1993

Regeringen styr
En viktig nyhet var 1983 att
paragraf 136a i byggnadslagen
som reglerade användningen av
träﬁberråvara skärptes ytterligare så att alla anläggningar som
förbrukade mer än 10 000 m3f
behövde ett regeringsbeslut för

1996

1995

1994

Endast
5 nummer
utkom
1994

Tham utsågs av energiminister
Birgitta Dahl.
En viktig artikel om torvkrångel, skrevs av Evert Jansson.
Ett stort steg togs av Svebio
i och med beslutet att tillsammans med Svenska Mässan i
Göteborg genomföra den internationella mässan och konferensen Bioenergy 84.
Mot slutet av året var branschen
brännhet. Svensk Brikettenergi
kom också in som helsidesannonsör. Bruks hade ett uppslag.
En nyhet i Energiskattepropositionen 83/84:28; Moms
och förmånsvärden tas bort på
inhemska bränslen. Ett löfte
gavs om att oljeskatten skall
öka om marknadspriserna
fortsatte att sjunka.
Svebio arrangerade en välbesökt bioenergipolitisk konferens. Närvarade gjorde bl
a industriminister Tage G.
Pettersson och energiminister Birgitta Dahl.
Information gavs av Vattenfall där Sven Groph berättade
att man fått upp beslutshastigheten avseende torvenergin, 11
anläggningar, främst i Norrbotten var på g.
Största Bioenergitidningen genom tiderna utkom som
mässnummer för Bioenergy 84.
88 sidor tidning med mängder
av annonser - det värmde.

1999

1998

1997

Orosmoln
Trots framgångarna så blev det
allt tydligare att det fanns problem. Energiverket hyser en
tveksamhet mot bioenergins
potential och informerar om
detta i ett pressmeddelande.
Samtidigt råder köparens
marknad konkurrensen på
bränslesidan är bushård. Konkurrenssituationen mellan
el och biobränslen utreds av
Elin (Utredningen om el och
inhemska bränslen). Naturvårdsverket skärper kraven
och kräver textilﬁlter.
Birger Isacson som var en
viktig person när vi grundade
Svebio blir ny ordförande.
Prisstopp har rått för biobränslen. Statens Pris och Kartellnämnd SPK medger nu avsteg
från detta för torv och förädlade
träbränslen men inte för ﬂis.
En av de stora entreprenörer40
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26 år med Bioenergi
största Bioenerginumret genom
tiderna
– då känns det bra att nu få
lämna över tidningen Bioenergi
i gott skick till Anders och Soﬁe som går över som anställda
i Svebio.
Lennart Ljungblom

2000

lingen. 2002 är Anders Haaker
tillbaka som anställd. Marknaden fortsätter att växa ﬁnt.
I maj 2001 startar vi Bioenergy International. 2004 köpte
Svebio tidningen och Bioenergi
Förlag blev istället entreprenör.
Nyss producerade vi det näst

2001

I nr 1 1997 introducerar vi
Villasidorna för första gången.
1999 kommer Jeanette Fogelmark in som prenumerations och
läsarkontaktansvarig. Hon tar senare över orginal och traﬃc.
2001 så uppmärksammar vi
den internationella utveck-

2003

2002

Ett visst hopp
I December 1990 tar Novator
Föreningskonsult sedermera
ombildat till Bioenergi Förlag
under ledning av undertecknad
åter över tidningen.
I redaktionen finns, under
ett par år, som egen företagare
också Anders Haaker.
Under hela början av 90-talet
ligger tidningen på 32 - 36 sidor,
ekonomin är knapp. Men det
ﬁnns hopp. MIA miljöavgiftskommiténs förslag om miljöskatter införs vilket påverkar
värmemarknaden positivt.
Vi genomför den första Nordiska Bioenergikonferensen med
350 deltagare i Kista. En positiv
känsla genomsyrar de närvarande.

2005

2004

Det är kanon
I min lilla inledare använde jag
rubriken ovan som beskrivning
av branschläget i nr 4/95.
Nu kommer också slutbetänkande från Biobränslekommissionen. Det är den första statliga
utredningen som på allvar går
igenom den nya energikällan.
Man adderar den långsiktiga
biobränslepotentialen till uppemot 200 TWh per år.
Kent Nyström blir ny vd för
Svebio.
I nr 3 -95 kommer Soﬁe Samuelsson för första gången med i
redaktionsrutan och i nr 1 1996
första gången som annonskontakt. 1996 läggs Bioenergi ut
på internet som en av de första
tidningarna.
DN med Hans Bergström i
spetsen driver en kampanj mot
bioenergin illustrerad med vedhögar på Strandvägen.

Nr 6
2006
under
produktion
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2006

na Olle Råbom avlider endast
49 år gammal.
SPK agerar vidare - har utrett
biobranschens dåliga lönsamhet
i två rapporter - vilket var rätt
- branschen svettas. Det märks,
tidningen blir allt tunnare.
I Maj 1987 omorganiserar
Svebio och säljer tidningen till
ett större förlag.
Det hjälper dock inte. De nya
ägarna håller ut tre år men vill
sedan lägga ner tidningen. Jan
Häckner som efterträtt mig som
verkställande ledamot driver en
hård kamp om att få en ändring
av energipolitiken till stånd.

Nyheter

Ny industrigrupp för
starkare etanolutveckling
SEKAB, världsledande inom utvecklingen
av cellulosaetanol och
ledande etanolleverantör i Europa, blir
samlingsnamnet för
den koncern som nu
bildats.

I

den nya koncernen samlas
såväl nya som redan etablerade verksamheter med
en omsättning för 2006 på 2
miljarder kronor och 120 anställda.
I koncernen ingår fyra dotterbolag: SEK AB E-Technology, SEKAB Industrial Development, SEK AB Biofuels &
Chemicals och SEKAB International. Koncernen leds av en
nybildad ledningsgrupp med Per
Carstedt som koncernchef.
– Den nya koncernen är redan
en ledande aktör med 15 procent
av den europeiska etanolmarknaden, säger Per Carstedt.
Unikt försprång
– Vi har dessutom ett unikt försprång vad gäller de industriella
processerna för produktion av
cellulosabaserade biodrivmedel. Den nya tekniken för cellulosaetanol utvecklas i forsknings- och pilotanläggningen i
Örnsköldsvik i samarbete med
ett ﬂertal svenska universitet och
forskningsinstitut, förklarar Per
Carstedt.
– Den nya koncernorganisationen innebär att vi får bättre
möjligheter att både försörja den
snabbt växande etanolmarknaden och att vidare industrialisera
det kunskapsförsprång vi har för
produktionsprocesser av den nya
generationens biodrivmedel,
framhåller Carstedt.
Vi inleder nu en ökad internationalisering av verksamheten
42

Sune Wännström, Anders Fredriksson, Pia Berglund, Per Carstedt, Jan Lindstedt, Stig Gunnar
Eriksson, Gunnar Fransson.
samtidigt som vi tekniskt och till att hålla personbilar, lastbilar den nya generationens förnybara
organisatoriskt är redo att bygga och bussar rullande, minska be- drivmedel växer nu snabbt värlvärldens första demonstrations- roendet av en alltmer oförutsäg- den över.
anläggning för skogsbaserad bar oljemarknad och kraftfullt
Huvudägare i SEKAB-konetanol. Koncernens forskning reducera utsläppen av växthus- cernen är energibolagen i Skelsamlas inom SEKAB E-Tech- gaser.
lefteå, Umeå och Örnsköldsvik,
nology.
– Den spetsteknik som de- Länsförsäkringar Västerbotten,
Parallellt planeras det för yt- monstreras i pilotanläggningen OK Ekonomisk förening (via
terligare två bioenergikombinat vid i Örnsköldsvik får mycket Norrtull Energi AB) samt Ecomed 500 till 700 gånger högre stor internationell uppmärksam- Development AB.
etanolkapacitet än dagens pi- het berättar Jan Lindstedt, VD
Koncernen leds från huvudlotanläggning. Vid dessa bio- i det nybildade bolaget SEKAB kontoret i Örnsköldsvik där
raffinaderier kommer det att Industrial Development. Insik- även dotterbolagen har sin bas.
produceras förutom etanol även: ten om både brådskan och mag- Ett tjugotal nya nyckelpersoner
el, ligninpellets, fjärrvärme samt nituden på utmaningarna och de har rekryterats till koncernen
högvärdiga kemikalier.
industriella potentialerna kring och fortsatt rekrytering pågår.
Kombinaten kommer att drivas enbart med förnybar biomasDotterbolagens huvudsakliga uppgift och ledning är:
sa och ge en total energieﬀektiviSEKAB E-Technology
tet på över 70 procent. Detta är
• Utveckling av industriella processer för cellulosabaserade
betydligt högre än med dagens
biodrivmedel i biorafﬁnaderier.
traditionella etanolteknik eller
- VD Gunnar Fransson, ny vice VD och koncernforskningschef
till exempel vid elproduktion
Sune Wännström
baserad på kol och uran där
SEKAB Industrial Development
energieﬀektiviteten är cirka 35
• Industriell utveckling och byggnation av de första celluloprocent. Byggstart för en första
saetanolkombinaten.
demonstrationsanläggning kan
- VD Jan Lindstedt
bli vid slutet av 2007.
SEKAB International
• Projektorganisation för internationell industriell utveckling
Industrialisering
- VD Stig-Gunnar Eriksson
Nya systemlösningar för en
SEKAB BioFuels & Chemicals
hållbar framtid efterfrågas allt
- Försörjning och förädling av bioetanol som drivmedel och
mer och allt ﬂer betraktar ”grön
kemikalier
teknologi” som ett av de största
- VD Stig-Gunnar Eriksson, ny vice VD Anders Fredriksson
framtida industriella tillväxtNy ﬁnansdirektör i SEKAB-koncernen är Pia Berglund.
områdena. Förnybara drivmeNy styrelseordförande i SEKAB är Jan-Olof Backman.
del kommer verksamt att bidra
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Nyheter

Miljonbesparing med
pellets i Västergötland
I Floda, ett par mil utanför Alingsås i Västergötland, har två bostadsrättsföreningar bytt den
gemensamma oljepannan mot en pelletsanläggning. Enbart under 2006 sparar man nästan en
miljon kronor. Och gör samtidigt en insats för miljön.

F

ör två år sedan tog de båda
bostadsrättsföreningarna
beslutet att minska sina
uppvärmningskostnader och
samtidigt göra en insats för
miljön.
Slipper hyreshöjning
Föreningarna driver sin gemensamma panncentral i en ekonomisk förening. Anläggningen
distribuerar värme och varmvatten till samtliga lägenheter och
även till den skola som ligger i
närheten.
– Oljekostnaderna drog iväg.
Om vi hade fortsatt med enbart
oljeeldning så skulle varje lägenhetsinnehavare fått sina månadskostnader höjda med nästan 700
kronor i år. Nu har vi valt att
lägga våra sparade pengar på att

amortera köpet av den nya anläggningen och ändå behöver vi
inte höja månadsavgiften, säger
Ivan Helgesson, ordförande i
den ekonomiska föreningen.
85 procent pellets
2004 bytte man ut de två beﬁntliga oljepannorna ut mot en
pelletspanna med pelletssilo.
– Eftersom vi inte ﬁck plats
med en tillräckligt stor pelletsanläggning i det beﬁntliga huset, kompletterade vi med en ny
oljepanna. Pelletspannan klarar
85 procent av årets uppvärmning. Oljepannan tar hand om
de resterande 15 procenten.
– Vår drift- och kapitalbudget
för anläggningen är på drygt 1,5
miljon 2006. Med enbart olja
som bränsle hade den legat på

Allians skapar Sveriges största
certiﬁeringsresurs

S

P Certifiering och SFK
Certiﬁering går nu in ett
nära samarbete och kan
därmed erbjuda Sveriges största
certiﬁeringsresurs.
Marknadens ökade behov
av hög kompetens kommer att
kunna mötas på ett unikt sätt.
Samarbetet sträcker sig över ﬂera
områden och branscher, där allt
ﬂer kräver specialistkompetens.
SP Certiﬁering är en del av SP
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut som är ett internationellt ledande och erkänt
tekniskt institut med bred och
djup kompetens inom många
områden. SFK Certiﬁering AB
ägs av Svenska Förbundet för
kvalitet, Sveriges främsta intresseorganisation för främjande av
verksamhetsutveckling inom
företag och organisationer.
Både SP Certiﬁering och SFK

Certiﬁering är redan idag bland
de största och ledande certiﬁeringsorganen i Sverige. Dessutom är båda svenskägda.
Nya möjligheter
– Möjligheten att nyttja varandras resurser gör att tillsammans
blir SP Certifiering och SFK
Certiﬁering den största aktören
på den svenska marknaden med
en mycket hög grad av kompetens och ﬂexibilitet. Det öppnar
för nya möjligheter säger Lennart Månsson, SP Certiﬁering
och Krister Lundell, SFK
Certiﬁering.
För mer information, kontakta
Krister Lundell, 036-167027,
070 - 6 67 6 4 49, k r i st e r.
lundell@sfkcertiﬁering.se
Lennart Månsson, 033-16 50 58,
lennart.mansson@sp.se

2,5 miljoner kronor.
Kraftig expansion
av verksamheten
Pannorna levererades av Värmeprodukter AB, som specialiserat sig på pannanläggningar
för biobränslen i eﬀektområdet
100-1000kW, det vill säga anläggningar lämpliga för skolor,
bostadsrättsföreningar, bostadsbolag och liknande.
Värmeprodukters vd, Andreas
Löfgren, ser ljust på framtiden
och räknar med en kraftig expansion av verksamheten:
– Biobränsle kostar idag bara
hälften så mycket jämfört med
olja. Det är förnyelsebart och
vänligt mot miljön. Vid en konvertering till biobränsle minskar
koldioxidutsläppet, vilket i sin

Ivan Helgesson, ordförande i
Drängsereds värmecentral ekonomisk förening
tur bidrar till att vi kan stoppa
klimatförändringen. Det biobränsle som ökar allra mest är
pellets, där tillgången är både
stor och stabil. Dessutom är investeringen i en pelletsanläggning måttlig och underhållet
minimalt.

Ny webbplats för jordbrukets
bioenergisatsningar

I

nstitutet för jordbruks- och
miljöteknik (JTI) har öppnat en stor webbplats för
jordbruksrelaterade bioenergifrågor.
Bioenergiportalen är en digital kunskapsbank som i första
hand riktar sig till lantbrukare
som vill ställa om till bioenenergiproduktion.
Målgrupp
– Målguppen är lantbrukare,
men producenter är beroende
av konsumenter, och därför riktar sig portalen även till köpare
av biobränsle eller bioproducerad energi från jordbruket, som
värme, el och drivmedel, säger
Carina Johansson, projektledare
för Bioenergiportalen.
Innehåll
Bioenergiportalen erbjuder bland
Nr 6 2006

annat nyheter, aktuella aktiviteter inom området bioenergi, diskussionsforum, gårdsreportage,
länkar och fakta om sådant som
råvaruproduktion, förbränning
och ekonomi.
Dessutom rapporteras demonstrations- och utvecklingsprojekt
samt bioenergiforskning.
Utgångspunken är jordbruksgrödor och restprodukter som
kan användas för eller förädlas
till bioenergiproduktion.
Förnybara energikällor (sol,
vind, vatten) och bioenergi relaterad till skogsbruket nämns i
mindre omfattning.
Kontakt
Bioenergiportalens adress är
www.bioenergiportalen.se.
Projektledare: Carina Johansson, 018-30 33 28, carina.
johansson@jti.se
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Consafe köper Celltec
Engineering AB
Consafe Industry AB
har genom sitt dotterbolag, FTG Forest
Technolog y Group
AB (FTG), träffade
den 31 oktober ett avtal med Celltec Wood
AB, där FTG förvärvar samtliga aktier i
Celltec Engineering
AB i Örnsköldsvik för
en icke angiven köpeskilling.

T

tillträdet skedde den 1
november, 2006 och
Celltec Engineering
hamnar organisatoriskt tillsammans med Bruks Klöckner-företagen.
De två före detta ägarna och

grundarna följer med i transaktionen, där Håkan Rönnberg
har blivit utsedd till vd och BoChrister Högdahl har utsetts till
marknadschef.
Kompletta lösningar
Celltec Engineering fokuserar
sin verksamhet på pappers- och
massaindustrin i Skandinavien,
där man har ett väletablerat
renommé som en kvalitetsleverantör av kompletta lösningar
till bark- och ﬂisprocesser, hantering och förvaring.
Bruks Klöckner
Bruks Klöckner fokuserar på
fem applikationsområden; Sågverk, Boardfabriker, Papper &
Massa, Energi och Mobilt. Förvärvet fyller ett eftersatt behov
för Papper & Massaområdet.
Bra kombination
– Celltec och Bruks Klöckner
är en mycket bra kombination.
Vi kompletterar varandra och
har redan pågående projekt

tillsammans i Skandinavien
och Centraleuropa, säger Håkan Rönnberg and Bo-Christer
Högdahl.
– Celltec ger oss produkter,
kunskap och kanaler till ett
marknadssegment där vi traditionellt varit svaga, säger Peter
Stambro, koncernchef och vd för
FTG Forest Technology Group
AB, och fortsätter:
– Vi ser synergier i båda riktningarna, där Celltec får tillgång
till FTGs och Bruks Klöckners
produkter, produktionsmöjligheter och inköpskraft, medan
Bruks Klöckner får tillgång till
kunskap och produkter som
lämpar sig för sågverk, boardfabriker och det snabbväxande
energiområdet.
Imponerad
Per Edlund, vd för Consafe Industry AB, kommenterar förvärvet:
– Vi är imponerade av Celltec
och deras utveckling och vi avser
att växa ytterligare, såväl i Örn-

sköldsvik som i andra delar av
världen.
– Vi kommer att fortsätta att leta
möjligheter för att växa, avslutar
Edlund.
Störst i Sverige
FTG Forest Technology Group AB har sitt huvudkontor i
Vänersborg och ingår sedan 1
September 2006 som ett helägt
dotterbolag till Consafe Industry AB, som i sin tur ägs av JCE
Group AB.
FTG har verksamhet i fyra
länder; Sverige, Litauen, Tyskland och USA.
Företaget har efter förvärvet
300 anställda och en omsättning som överstiger 50 M€.
Företaget är störst i Sverige
när det gäller skogskranar och
recyclingkranar och är världsledande inom ﬂisutrustningar.
FTG har omkring 50 procent
av sin försäljning till energirelaterade områden.
För ytterligare information:
peter.stambro@ftgforest.com

Utbildning av pelletsinstallatörer är påbörjad

N

u har utbildningen av
landets installatörer
påbörjats på allvar.
I höst examinerar Pellsam de
bästa av sina medlemsföretag till
Certiﬁerad Pellsam installatör!
Proﬀs att lita på, för konsumentens trygghets skull.
PellSams styrelse beslutade
den 16 oktober att ge BengtErik Löfgren; Äfab uppdraget
att under hösten genomföra fyra
stycken Certiﬁeringstillfällen för
PellSams medlemsföretag.
För medlemmar
Dessa första certifieringsprov
kommer att bekostas av PellSam
och kan alltså genomföras utan
avgift för medlemmen.
Certiﬁeringen är öppen för installatörer som är medlemmar i
PellSam.
En inledande förutsättning

för certiﬁering är att man ställer upp på föreningens samlevnadsregler när det gäller etik och
moral, samt att man har gott
renommé och en dokumenterat
god erfarenhet vilket exempelvis
kan intygas via intyg från leverantör/tillverkare.
Krävande prov
– Certifieringsproven är tuffa
och krävande och det är långt
ifrån alla som klarar provet vid
första försöket säger Bengt- Erik
Löfgren som representant för
PellSams Certifieringsutskott
och fortsätter
– Det är meningen att det
skall vara svårt då certiﬁeringen
också skall garantera att medlemmen verkligen kan pelletseldning och därmed också kan
ge konsumenten rätt utrustning
till rätt pris.

Påbyggnadskurs
I anslutning till certiﬁeringsprovet ﬁnns möjlighet att delta i en 1
1⁄2 -dagars påbyggnadskurs som
tar upp det mesta av det som en
certiﬁerad pelletsinstallatör bör
känna till. Påbyggnadskursen
är även den subventionerad av
PellSam och kostar för denna
första omgång bara 1 500 kr
plus moms.
Certiﬁeringsprov och Certiﬁkat utfärdas av ett fristående
Certiﬁeringsutskott som utses
av PellSams medlemmar på ordinarie årsstämma. En majoritet
av ledamöterna skall vara medlemmar i PellSam.
Utskottet
Det är Certifieringsutskottet
som efter avlagt- och godkänt
prov utfärdar certiﬁkatet. Likaså
är det Certiﬁeringsutskottet som
Nr 6 2006

har rätten att efter varning även
återkalla certifikat. Vid tveksamma fall eller om tvister uppstår skall dessa avgöras i samråd
med PellSams styrelse och - om
enighet inte uppnås - av majoritetsbeslut i styrelsen.
Tidsbegränsat och
personligt
Certiﬁkatet är tidsbegränsat och
personligt, det vill säga att det
skall förnyas enligt de intervall
årstämman beslutar och följer
den person som klarat provet.
Hela företaget
Certiﬁkatet gäller för hela företaget och de arbeten som utgår
från den ort där den certiﬁerade
installatören arbetar. Den certiﬁerade installatören ansvarar för
att företaget som helhet uppfyller de krav PellSam ställer.
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med Bioenergi i Pressen
Ericsson ska erövra
Afrika med biobränsle
u tänker företaget satsa
på biobränsle för att sprida mobiltelefonin på bred front
i både Afrika och Asien.
Med hjälp av Ageratec
från Norrköping ska Ericsson
försöka sprida mobiltelefonin
till riktigt avlägsna delar av Afrika och Asien. Hjälpmedlet är
Ageratecs lösning för hur man
gör biobränsle av en rad olika
lokala grödor som jordnötter,
pumpakärnor och sockerrör.

N

2006 Saabs bästa
år någonsin
aab har de senaste åren
proﬁlerats som miljöbilsalternativet. Mycket tack vare
framgångarna med 9-5 Biopower.
Alla nya modeller som Saab
lanserar kommer att ha ett Biopower-alternativ.

S

Volvo svänger
om gas
illverkning av olönsamma
gröna bilar avbryts
Mitt i miljöbilsboomen har
Volvo efter elva år beslutat lägga ner tillverkningen av V70
och S60 i den gas- och bensindrivna varianten Bi-Fuel.
Volvo har bara sålt tiotusen
bilar. I ett ansträngt affärsläge
och med ett offensivt modellprogram framför sig måste
man fokusera till lönsamma
bilmodeller.

T

Biodieselfabrik planeras på Haraholmen
iram AB vill bygga en stor
fabrik med ny teknik för tillverkning av Biodiesel på Haraholmen i Piteå. Investeringen
beräknas till 250 miljoner kronor och produktionen kommer
att ge 25 nya jobb.
Byggstart kan ske redan
kommande sommar.
u

K
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Det bränner till inom bioenergin

S

å här någon vecka efter SVEBIO:s utmärkta
höstkonferens i Tällberg
börjar tankarna att samla sig.
Man kan som vanligt de senaste
åren, konstatera att bioenergin
har en kraftig utveckling och att
intresset ökar från alla håll kring
bioenergi. Ökat intresse innebär
även att råvara kommer allt mer i
fokus. Många formulerar frågan
”Räcker råvaran? Den retoriska
frågan blir naturligtvis ”Till vad
då?”. Den etablerade industrin
konstaterar att ”Ja, den räcker
till timmer, massa och till en
stor del av el och värmeproduktion men inte till drivmedel”.
Bristen i den analysen är bland
annat hur vi skall få timmer
massaved och grot till industrierna om vi inte har biodrivmedel
till fordonen. Vi behöver också
biodrivmedel till skogsmaskinerna som på ett smart sätt skall
avverka och hantera biomassan
till väg.
När jag får frågan i samband
med föreläsningar så ställer jag
ofta motfrågan, ”Vill du hellre
ha broschyrer i din brevlåda eller
kunna köra till jobbet?” Naturligtvis medveten om att volymerna inte är desamma och att
vi kan importera och exportera
varor. Men det väcker en tanke
hos åhörarna att det inte är självklart att våra barn och barnbarn
kommer att ha samma konsumtionsmönster, som vi och våra
föräldrar har haft. Att transpor-

ter är viktiga för att samhället
skall fungera och att kommande
generationer kommer att se till
att det ﬁnns biodrivmedel står
nog utom allt tvivel. Transporter
är samhällets blodomlopp och
skapar mycket större mervärden
än den del som representeras av
biodrivmedlet självt.
Det gäller att se tidsperspektiven i det långsiktiga arbetet att
förändra till ett hållbart samhällle. Här gör man ofta en annan tankevurpa när man titta på
behovet. I presentationer så sammanställer man bruttobehoven
av kapacitet som nu byggs och
planeras utan att ta kortsiktig
hänsyn till att det krävs ett antal år att bygga ut fjärrvärmenät
för att kunna nyttja kapaciteten
där man inte helt ersätter fossileldade pannor. Det är lika med
utvecklingen av biodrivmedel,
där det kommer att ta tid innan
det blir några stora volymer, men
det är viktigt att man går vidare i
teknikutvecklingen. Danskarna
levererar inte vind eller el utan
skapar jobb för leverans av utrustning. Det skall vi också göra
när det gäller biodrivmedel!
Att de kommer att bli en
ökad efterfrågan och att vi
måste jobba med att producera
så mycket biomassa som möjligt
var det nog ingen avvikande mening om i Tällberg. Hur får vi
då igång hjulen hos de 350 000
skogsägarna? En viktig signal är
väl att branscherna både bioen-

ergi och skogsindustri är överens
och hjälps åt att se de långsiktiga målen. Jag tror att ett ökat
samarbete är en förutsättning
för att vi skall fortsätta att ha en
framgångsrik skogsindustri och
bioenergisektor som naturligtvis
inkluderar biodrivmedel.
Ett gott exempel på detta är
att Domsjö Fabriker och Övik
Energi nu bildar ett gemensamt
bolag för att klara råvaruanskaffningen till både cellulosaﬁbertillverkning och energi.
Kan det bero på att den 100åriga verksamheten i Domsjö
har fått en ledning som tänker i
nya banor, skapar ett bioraﬃnaderi med många produkter och
siktar mot framtidens behov?
Det är sex privata investerare
och industrialster som inte behöver ta hänsyn till hur börsen
reagerar kortsiktigt när man tar
styrelsebeslut. Det är på samma
sätt för SEKAB som presenteras
på annat ställe i tidningen. Med
ett långsiktigt ägande från både
privata och kommunala sidan
kan man jobba för att utveckla
en framtida verksamhet, en ny
industriell sektor.
Mer information om etanol
och andra biodrivmedel
finns på www.baff.info,
www.etek.se, www.biofuelregion.se, www.agroetanol.se, www.sekab.
com och www.talloil.se

182 miljoner i villkorat stöd till Värnamoanläggningen

F

ortsatt verksamhet vid
förgasningsanläggningen
i Värnamo kan bli verklighet sedan Energimyndigheten beslutat bevilja ett villkorat
stöd på 182 miljoner kronor till
Växjö universitet för att bedriva
”Förgasningsprojekt i Värnamo”

under perioden fram till 31 december 2009.
– Mot bakgrund av klimatproblematiken är det nödvändigt med omfattande forsknings- och utvecklingsinsatser
på drivmedelsområdet. Staten
visar genom detta beslut viljan
Nr 6 2006

att medverka till en fortsatt satsning i Värnamo. Detta är emellertid en sådan stor ekonomisk
satsning, och beslutet förutsätter
därför också att näringslivet och
forskarvärlden medverkar, säger
Generaldirektör Thomas Korsfeldt i en kommentar.

PiR Pelletsindustrins
Riksförbund
Redaktör: Tomas Isaksson, Tel: 036-38 78 81, Mobil 070-601 51 90,
Fax 036-38 78 90 E-post: tomas.isaksson@lantmannen.com

Leveranserna ökar nu väsentligt

Ä

ntligen börjar vi leverera mer än vi producerar, lagren var för
några veckor sedan på gränsen
till överfulla vilket följer sunda
producenters planer.
Vi ser med tillförsikt fram
mot juletid och behaglig pelletsvärme för såväl medlemmar
som våra pelletskunder, fantastiskt hur fort tiden går när vi har
det trevligt.
Pellets debatteras i alla medier
för tillfället, vi har fått en ”Pelletskung” vilket visar på beslutsamhet och för branschen ett
enormt PR-värde. Drottningsholmsområdet, med åtta byggnader inklusive slottet, ska få
ett nytt uppvärmningssystem.
Järnforsen Energisystem har
fått i uppdrag att tillverka en
pelletspanna som ska installeras en kilometer från slottet och
förse hela området med värme.
Hovleveranser har blivit något
av en nisch för företaget, som
tidigare har levererat en panna
till Lennart Bernadottes slott i
Mainau.
Pelletsvärme Framtidsvärme
är samlingsnamnet för pelletsbranschens gemensamma satsning på marknadsaktiviteter

och har nu kommit till ”Energibokslut 2006” vilket visar att
oljeberoendet på uppvärmningssidan minskar kraftigt medan
elberoendet ökar något. Många
villaägare har ﬂytt ett totalt beroende av olje- eller elpanna och
biobränslen ökar stadigt. Men
tillväxten för värmepumpar och
olika kombinationslösningar gör
att nettoeﬀekten ändå är ett ökat
elberoende. När det gäller uppvärmning av hus och lokaler är
ambitionen att olja skall vara
helt borta år 2020.
Byte av uppvärmningssystem är en aktuell fråga för tre
av fyra svenska villaägare enligt
deltagare i pelletsbranschens
fokusgruppsundersökning maj
2006, vilken också visar att
priset är viktigast när det gäller
uppvärmning.
En av kommentarerna från
undersökningen är att ”Förut
luktade det olja i vår källare nu doftar det brasa”
Vi har genomfört ett öppet
medlemsmöte på Hotell Arlandia den 31 oktober 2006, vi
hade ett antal presumtiva nya
medlemmar på plats som ﬁck
del av vår verksamhet från statistik till forskning och utveckling.

Alla medverkande var positiva
till aktiviteten vilket utmynnar
i ett antal nya medlemssansökningar. SLUP 1 forskningsprojekt avslutades juni 2006 och
beslut har nu tagits att PiR går
in som delﬁnansiär för ett fyraårigt forskningsprojekt om totalt
40 miljoner kronor, staten via
Energimyndigheten ﬁnansierar
cirka 40 procent. Teknik för att
sortera pellets före utleverans beträﬀande kvalitet, askhalt, hållfasthet, energivärde, träslag, volymvikt, med mera kommer att
tas fram under detta program,
mycket spännande som kanske
lockar ﬂer nya medlemmar. Är
ni intresserade att medverka,
påverka och ta del av aktuell information så häng på nu.
Önskar ni få över en inbjudan
kontakta Johan Vinterbäck på
telefon 08-441 70 83 alternativt
johan.vinterback@pelletsindust
rin.org eller gå in på www.pelletsindustrin.org för ytterligare
information, gör det per omgående!
Passar på att tacka alla Pelletsvänner för det gångna året och
önska alla en riktigt GOD JUL
& GOTT NYTT ÅR.
Tomas Isaksson

44 miljoner till svensk pelletsforskning

E

nergimyndigheten, Pelletsindustrins riksförbund (PIR) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
satsar 44 miljoner kronor på ett
fyraårigt program för pelletsforskning, kallat ”Produktionsteknisk plattform för svensk
pelletsindustri”. Bränslepellets
bidrar i Sverige med hela 7,1
TWh per år.
– Bränslepellets av biomassa
kan bli en global handelsvara,
ungefär som råolja. Redan idag

skeppas stora mängder pellets
från Nordamerika till Europa.
Sverige, som är världens största
producent av bränslepellets,
både importerar och exporterar
detta energitäta och hanterbara
biobränsle, säger programledare
Torbjörn Lestander vid SLUs
enhet för biomassateknologi och
kemi i Umeå.
Ordförande för programmet
är Stefan Rönnqvist, vd för SCA
BioNorr AB. Energimyndigheten och pelletsindustrin valde att

lägga forskningsprogrammet till
SLU:s enhet i Umeå. Här ﬁnns
ett biobränsletekniskt centrum
med en forskningspilot för pelletering av biomassa. Enheten ﬁck
nyligen mycket goda vitsord i en
internationell utvärdering, bland
annat att pelleteringsforskningen är ledande i Europa. Intresset för pellets ökar globalt och
för att utveckla pelletsindustrin
har Kanada och Kina påbörjat
nationella forsknings- och utvecklingsprogram.
Nr 6 2006

Landet runt

Nyheter saxade ur Svebios
Nyhetsbrev Bioenergi Nytt
med Bioenergi i Pressen
u Verksamheten ska bedrivas
under namnet SunPine AB och
produktionen planeras uppgå
till 100 000 ton per år.
Råvarorna hämtas från massaindustrin i form av tallolja,
palmfettsyra, fettsyror med
vegetabiliskt ursprung och metanol. Det färdiga miljövänliga
drivmedlet kommer att kallas
talldiesel.

Ny ångturbin - ett lyft
illerud i Karlsborg har fördubblat självförsörjningen
av el. Satsningen i Karlsborg
gick lös på 285 miljoner
kronor. Den nya ångturbinen
klarar ett ångtryck på 60 bar.
Kapaciteten ligger på 45
MW. Företaget söker nu efter
samarbetspartners och har
redan tecknat kontrakt med
olika skogsägare om leverans
av biobränsle

B

Behovet av skogsbränsle ökar
ram till i fjol hade Norr
Skogsägarna ett överskott
av biprodukter och ﬁck exportera överskott till Norge och
Mälardalen med pråmar, järnväg och lastbilar. Nu ser man
en tydlig ökning av behovet,
framför allt hos Umeå Energi
och Skellefteå Kraft.

F

Intresse för torvskörd
på Basarmyran
orven på Basarmyran intresserar fortfarande Umeå
Energi som bränsleresurs framöver.
Företaget har tillsammans
med Vattenfall sökt förnyat tillstånd för torvskörd på myren,
en mil väster om Fredrika.

T

Nytt samarbete för
bättre uttag av
biobränsle
Norra Skogsägarna och Lantbrukarnas Riksförbund ska
samarbeta med Umeå Energi
och Skellefteå Kraft. Syftet u
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Nyheter saxade ur Svebios
Nyhetsbrev Bioenergi Nytt
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med Bioenergi i Pressen
u är att förbättra uttaget av
biobränsle.
EU, Energimyndigheten och
Länsstyrelsen medfinansierar
projektet - som ska sträcka sig
till och med juni 2007 - med
totalt åtta miljoner kronor.

Pelletsfabrik
blir nystart
kogen ger Lars Helgesson i Hallen i Nordmaling
en chans till nystart. Efter tre
års sjukskrivning för diskbråck
startar han kommunens första
pelletsfabrik som ska ge 1500
ton pellets per år.

S

Returvirke ger egen
elförsörjning
ctowood i Kälarne kommer i ett första skede
producera 600 MWh el. Den
kraftigt ökade tillgången av returvirke gör satsningen möjlig.

O

Sekab nyanställer
fterfrågan på etanol som
drivmedel har stigit så
kraftigt att Sekab i våras hos
miljödomstolen begärde att få
öka upparbetningen av motoretanol från 100 000 ton per
år till 200 000.
I dag jobbar ungefär 85
personer i Sekabs produktion
och ett 10-tal med forskning
och utveckling.

E

Nya sodapannan i
drift på Östrand
u är den i drift, Östrands
nya sodapanna. Sodapannan har kostat 1,6 miljarder kronor att anlägga.
Med den nya sodapannan
och den nya turbinen kommer
företaget att producera 0,5
TWh biobränslebaserad elenergi per år, vilket är dubbelt så
mycket som tidigare.
Den ﬁnska tillverkaren Andritz har levererat sodapannan
medan den nya turbinen har
levererats av tyska Siemens. u

N
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Uthålligt torvbruk är möjligt

V

i gläds just nu åt de positiva skrivningarna om
torven i den nya alliansregeringens första budget.
Enligt propositionen kommer
regeringen att aktualisera frågan
om torvens ställning inom EUs
utsläppshandelssystem. Vidare
skriver regeringen att en energipolitik för ekologisk hållbarhet,
försörjningstrygghet och ekonomisk konkurrenskraft också
rymmer torven som energikälla,
om än i begränsad omfattning.
Detta ser vi som mycket positivt - självfallet kommer användningen av torv att bli mer
begränsad än exempelvis trädbränslen bland annat beroende
på att prövningen av torvtäkter
är mer komplex.
Branschens torvarbetsgrupp
som leds av Olof Johansson
kommer inom kort att överlämna sin rapport om ett långsiktigt
uthålligt torvbruk till regeringen. Vi kan redovisa huvuddragen i analysen. Arbetsgruppen
slår inledningsvis fast att för att
torven skall kunna ﬁnnas kvar i
energisystemet krävs att torven
tas ut ur systemet med utsläppsrätter senast den 1 januari 2008
eller att åtgärder vidtas som
neutraliserar eﬀekterna av EUs

utsläppshandelssystem.
Vad gäller nyttan av att använda torv noteras att torv spelar
och kommer att spela en allt viktigare roll för att vi skall kunna
uppnå ett långsiktigt hållbart
energisystem som i stor utsträckning baseras på biobränslen. En
mångfald av olika energislag
skapar ett robustare energisystem.
Torv används i första hand
för sameldning av torv och trädbränslen och på sidan 31 beskriver vi närmare sameldningens
fördelar.
Enligt arbetsgruppen ökar
torv vår försörjningstryggheten
och spelar en viktig roll för att
skapa sysselsättning och regional utveckling vilket kan vara
särskilt viktig i glesbygder.
Det ﬁnns enligt gruppen en
betydande enighet om att vissa
typer av torvmark - redan öppnade torvtäkter och dikad torvmark kontinuerligt läcker stora
mängder växthusgaser. Sveriges
redovisning till FN visar att
emissionerna av växthusgaser
från dessa marker är betydande
- enligt redovisningen cirka 15
procent av alla utsläpp i vårt
land - och arbetsgruppens analys visar också att storleken på

utsläppen sannolikt är underskattade. Det finns enligt arbetsgruppen i dag kunskap för
att peka ut och avgränsa sådana
torvmarker vilket öppnar för att
man kan bygga upp ett certiﬁeringssystem kring dessa torvmarker. Gruppens studier visar
också att det ﬁnns tillräckliga
mängder torvmark i landet för
att långsiktigt kunna bedriva ett
torvbruk som baseras på marker
som läcker koldioxid och andra
klimatpåverkande gaser.
Från torvbranschens sida ﬁck
vi också i början av november
tillfälle att redovisa torven på ett
seminarium på Kungliga Vetenskapsakademien som arrangerades tillsammans med Kungliga
skogs och lantbruksakademien.
Det var många på detta seminarium som inte närmare kände
till hur mycket växthusgaser
som egentligen försvinner ur
våra dikade torvmarker. Den
årliga avgången från beskogad
dikad skogsmark är enligt professor Mats Olsson SLU Ultuna
per ha räknat av samma storleksordning som den från en bil med
mellan 1 000 och 7 000 mils
körsträcka!
Magnus Brandel, vd, Svenska
Torvproducentföreningen

Sverige bör vara drivande i det internationella
klimatsamarbetet

G

enom att delta och
ge goda exempel i utvecklingen av ﬂexibla
mekanismer kan Sverige bidra
till att lägga grunden för ett
fortsatt och utvidgat internationellt klimatsamarbete. Det
anser Energimyndigheten i en
ny rapport som ger vägledning
för hur Sverige ska agera efter att
Kyotoprotokollets första åtagandeperiod löper ut 2012.

En viktig utgångspunkt i rapporten är att Sverige bör vara
pådrivande i det internationella
klimatsamarbetet, inom EU och
FN, och genom egna konkreta
insatser främja en framtida global klimatöverenskommelse.
Kyotoprotokollet är ett första
viktigt steg på vägen för att
minska utsläppen av växthusgaser. Efter första åtagandeperioden krävs mer långtgående
Nr 6 2006

reduktioner av växthusgaser.
– Sverige bör aktivt bidra till
utvecklingen av en framtida klimatregim genom att stärka och
stödja växthusgasmarknaden.
Sverige bör också så långt möjligt agera gemensamt med andra
industrialiserade länder, menar
Ulrika Raab, projektledare på
Energimyndigheten. Idag saknas policybeslut om ett långsiktigt ramverk efter 2012.

Svenska Trädbränsleföreningen
Redaktör: Sven Hogfors, Tel: 08-787 59 04

Landet runt

Nyheter saxade ur Svebios
Nyhetsbrev Bioenergi Nytt
med Bioenergi i Pressen
u Kramfors bygger två

Nu krävs det nya tag och friskt
N
blod i produktionsledet

O

lja, gas och el kostar i
privata och kommunala sektorn runt 100
öre per kWh medan ﬂis kostar
10-20 öre per kWh. Det låga priset på biobränsle beror främst på
att vi sedan länge haft ett potentiellt och reellt utbud som
är större än efterfrågan. Billig
import, billiga biprodukter, billiga sopor och returträ har också
bidragit till att hålla priset nere
vid rörliga produktionskostnadernas nivå.
För el är det högsta marginalkostnaden för produktion i
Europa som sätter marknadens
prisnivå. För biobränsle är det
snarare den lägsta produktionskostnaden som bestämmer prisnivån. De ekonomiska naturlagarna ger utslag i ytterligheterna
beroende på hur balansen tillgång/efterfrågan ser ut.
Nu ökar stadigt efterfrågan på
biobränsle i både industri, fjärrvärme och småskaliga sektorn.
Förhoppningsvis närmar vi oss
en bättre balans för det faktiska
utbudet (även om de potentiella
tillgångarna vida överskrider dagens efterfrågan).

Trädbränsleproduktionen behöver öka och då behövs en starkare ekonomi för att utveckla
produktionsapparaten.
Skogsägaren behöver bättre ersättning för att släppa till avverkningsresterna som hittills nästan
varit gratis att hämta.
Det behövs investeringar i drivningsapparaten. De äldre systemen med ﬂisning på hygge eller
på avlägg kostar i ren drift 70 - 80
kr per m3s (nu 90 procent av totalvolymen) medan nyare system
med huggbil respektive buntning
kostar 60 - 65 kr per m3s (nu 10
procent av totalvolymen). Värdena gäller fritt förbrukare med
transport cirka 50 km. Allt enligt
SkogForsk-rapporten ”State of the
art 2006”.
Även administration, planeringsinstrument, arbetsledning
och vinst/risk behöver få resurser
för att det skall bli en utveckling
av produktionssystemen som kan
möta den växande efterfrågan.
Någon riktig fart på utvecklingen i produktionsledet blir
det som sagt inte förrän vi har en
bättre ekonomi. Det måste som
vanligt till bättre balans eller rent

av knapphet i marknaden för att
priserna skall stiga.
Men det känns avigt att det skall
behövas något av en bristsituation
på en expanderande marknad för
att få fram tillräckliga vinster och
kapital till utvecklingen.
Det är inte marginalerna till
olja och el som saknas. De är som nämndes inledningsvis - betryggande. Utan det är råvaruledets möjligheter att få rimlig del
av dessa marginaler som brister.
Vinsterna stannar i omvandlingsledet.
Speciellt olyckligt är detta om
man tänker på att vi skulle kunna
odla betydligt mer biomassa i Sverige (Den behövs på sikt; var så
säker!).
I skogen krävs en framförhållning på åtskilliga årtionden. Och
planteringen kommer inte igång
förrän skogsägaren känner att
odlingen bär ekonomiskt. Om
inte dagens vinster kan komma
råvaruledet bättre till del så är det
svårt att motivera och ﬁnansiera
de extra satsningar i skogen som
behövs för att öka avkastningen
om några årtionden.
Sven Hogfors

Södra Skogsenergi

Bioenergi – för bättre miljö!
Säkra leveranser ger trygghet
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Skogsråvara och torv från Södras medlemmar
Biprodukter och pellets från egna industrier
Stora volymer och lagringsresurser
Långsiktiga och stabila affärsrelationer
Effektiva metoder och helhetssyn
Miljöhänsyn i alla led

Välkommen att kontakta oss!

Södra Skogsenergi AB
351 89 Växjö
Tel 0470-890 00
Fax 0470-893 93
www.sodra.com
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kraftvärmeverk
uvarande hetvattencentral i Kramfors byggs
om till kraftvärme, något som
kostar 150 miljoner kronor. Elproduktionen beräknas till 20
GWh.Bollstasågen planerar
att bygga en helt ny fastbränslepanna som fungerar för både
virkestorken, fjärrvärme och
elproduktion för 205 miljoner
kronor och producera hela 30
GWh el.
Bionorr växer efter
avtal med Telge Energi
nergiföretaget Telge Energi
som ägs av Södertälje kommun gör en storsatsning på pellets i norra Sverige genom ett
samarbete med pelletstillverkaren BioNorr i Härnösand.

E

Ny stor investering i
Iggesunds Bruk
95 miljoner kronor investeras i upprustning av mesaugnen och ett nytt talloljekokeri vid massatillverkningen på
Iggesunds Bruk.

2

Sågverk satsar på el
ergkvist Insjön funderar på
att satsa på el, hetvatten
och pellets.
Om allt går väl kan spaden
sättas i jorden någon gång
under 2007.

B

Marknaden för
etanol allt bättre
örlängt miljötillstånd söks för
etanolfabriken i Enköping
Företaget Swedegrain, som
vill bygga en etanolfabrik i Enköping, vill nu att länsstyrelsen
förlänger deras miljötillstånd.

F

Hällefors bygger ny
biobränslepanna
en 10 december ska pannan på 8 MW börja torkeldas. Investeringen är på 60
miljoner kronor.

D
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PELLETS 07
Konferens med studiebesök

30 - 31 januari 2007
Rikssalen Örebro Slott
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Ur programmet

• Studiebesök Laxå Pellets och E.ON Värme Örebro
• Ny produktionskapacitet
• Nya processer och nya råvaror
• Marknadsutvecklingen
• Vad gör branschen när all villaolja är konverterad?
• Mellanskalan
• Säkerhetsaspekter i pelletshantering
Foto: Björn Fransson, Destination Örebro
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Energin i budgeten

D

en nya regeringen hade bara några dagar på sig att göra
ändringar i den statsbudget som lades fram den 12 oktober.
Energiavsnittet innehåller därför inte så omfattande förändringar
av styrmedel, men en hel del andra markeringar. Här är några
viktiga punkter:
• Regeringen riktar en öppen inbjudan till oppositionen om
energiöverläggningar i syfte att nå samsyn kring ”en modern och
marknadsekonomiskt orienterad energipolitik”.
• Regeringen tänker också återkomma med en samlad bedömning av framtida insatser på energi- och miljöområdet, och
föreslå nya mål inom energipolitiken.
• En hållbarhetskommission ska tillsättas, som ska se över ”vilka
effektiviseringar och moderniseringar av organisation, regelverk
och styrmedel som behöver göras för att underlätta arbetet mot
ett hållbart samhälle och skapa miljödriven tillväxt.”
• Regeringen ska komma med förslag om en ”klimatmiljard”
för klimatrelaterad energiforskning och utveckling samt investeringsstöd.
• Den gröna skatteväxlingen avbryts. Regeringen menar att
miljövinsterna varit begränsade och att den gett välfärdsförluster
för samhälle och hushåll.
• Koldioxidskatter och energiskatter räknas dock upp med
index på normalt sätt, vilket leder till att bensinen stiger med 9
öre (inkl moms) vid årsskiftet. Och skatten på eldningsolja ökar
med 51 kronor per kubikmeter.
• Skatten på el i norra Sverige sänks däremot med 3 öre/
kWh, nedsättningen jämfört med övriga landet ökar till 9 öre.
• Skattebefrielsen för biodrivmedel förlängs med fem år från
utgången av 2008 till och med 2013. Det här ger en klar signal
till biodrivmedelsmarknaden.
• Merparten av de stöd som idag ges som skattereduktion
ändras till bidrag. Det gäller stöden för energiinvesteringar i
offentliga lokaler, konvertering från direktverkande elvärme, solvärme i offentliga lokaler och vissa miljöförbättrande installationer
i småhus (till exempel biobränslesystem i nya småhus). Alla dessa
stöd fortsätter som tidigare beslutat.
• Stödet för konvertering från oljeuppvärmning fortsätter som
skattereduktion. Men inga nya pengar anslås och pengarna är
snart förbrukade.
• Småskalig vattenkraft ska inte tas bort ur elcertiﬁkatsystemet,
vilket riksdagen beslutade i våras.
• Regeringen gör en tydlig positiv markering om torven, och
lovar att regeringen ska aktualisera frågan om torvens ställning
inom EU:s utsläppshandelssystem.
• Hampan får klartecken som energigröda, och blir berättigad till gårdsstöd efter årsskiftet. Detta efter att EU:s jordbruksministrar tagit ett sådant beslut i somras.

Energifolk i regeringskansliet

J

ag rapporterade i förra Bioenergi om de nya ministrarna.
Därefter har vi fått reda på vilka som i övrigt, från alliansen,
ansvarar för energi och näraliggande frågor i departementen.
Vi noterade att Ola Alterå är statssekreterare för energifrågor i
näringsdepartementet. Vid sin sida har han Anders Nyberg som

politiskt sakkunnig. På miljödepartementet, som hanterar klimatpolitiken, ﬁnns det två statssekreterare, Åsa-Britt Karlsson och
Elisabeth Falemo. Den senare kommer från en tjänst som nätchef
på Elverket Vallentuna, och har dessutom varit vice ordförande
i Svensk Energi. Miljödepartementet kommer även fortsättningsvis att hantera bygg- och planfrågor (inklusive byggregler och
energihushållning i byggande), men inte i den del som handlar
om bostadsﬁnansiering och liknande. De frågorna hamnar hos
Mats Odell.
På jordbruksdepartementet, där den nye ministern Eskil Erlandsson i intervjuer hela tiden lyfter fram produktionen av bioenergi,
heter statssekreteraren Rolf Eriksson. Han kommer från en tjänst
som chef för LRF:s EU-kontor i Bryssel, och är alltså väl insatt i
EU-frågorna.

Allt mindre olja till villorna

A

nvändningen av olja till uppvärmning och varmvatten i bostäder och lokaler minskade med 32 procent mellan 2004
och 2005. Användningen av elvärme minskade med 9 procent.
Fler fastighetsägare valde att värma sina hus och lokaler med
biobränsle eller värmepumpar. Det visar energistatistik för småhus,
ﬂerbostadshus och lokaler 2005 som SCB tagit fram på uppdrag
av Energimyndigheten.
Totalt användes 20,6 TWh el för uppvärmning och varmvatten
av småhus, ﬂerbostadshus och lokaler under 2005 - en minskning med 2 TWh.
Mest el användes i småhusen - 15,3 TWh - en minskning med
1 TWh eller 6 procent jämfört med 2004. Under samma period
har elanvändningen minskat med 22 procent i ﬂerbostadshus
och 14 procent i lokaler.
Användningen av olja var 8,6 TWh, en nedgång från 12,6
TWh. Oljeförbrukningen i småhus minskade från 7,8 till 5,4 TWh,
dvs med nästan en tredjedel.
Totalt användes 12,0 TWh biobränsle (ved, ﬂis/spån och
pellets) i småhus, ﬂerbostadshus och lokaler år 2005. Året innan
användes totalt 10,9 TWh för uppvärmning och varmvatten av
bostäder och lokaler. Enbart i småhus användes över 11 TWh
år 2005.

Skatten på trä från hushåll tas bort

S

vebio skickade den 31 oktober ett brev till regeringen (energiminister Maud Olofsson och ﬁnansminister Anders Borg)
med budskapet att man måste ta bort skatten på träavfall från
hushållen - den skatt som blev en följd av att riksdagen införde
en schablonbeskattning med koldioxid- och energiskatt på hushållsavfall (braskatten). Se även sidan 20. Regeringens svar blev
att man i propositionen om anpassning av skattelagstiftningen
till EU:s energiskattedirektiv (prop 2006/2007:13) visserligen
inte har rättat till den ologiska regeln, men väl lovar att under
våren 2007 återkomma med ett förslag som ”undantar utsorterat
trä- och trädgårdsavfall som har sitt ursprung i hushållsavfall”.
Regeringen skriver att man är medveten om att det ﬁnns ett behov
av att se över reglerna. En framgång för Svebio, men en massa
onödigt krångel under tiden för en mängd värmeverk, orsakat
av ett hafsigt tillkommet riksdagsbeslut i våras.
Nr 6 2006
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