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Översiktlig information
• Helägt kommunalt bolag
• Omsättning 182 Mkr, resultat 43 Mkr
• 46 anställda
• Fyra affärsområde (elnät, fjärrvärme, bredband och elhandel)
• Sveriges 5:e lägsta fjärrvärmepris och 11:e lägsta elnätsavgift
• Kunder

- 2000 Fjärrvärmekunder
- 9000 elnätskunder
- 6500 fiberkunder



Ljungsjöverket



Vattenkraft
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Anläggning
• Hetvatten panna på 6 MW för biobränsle byggår 2012

• Det blev Hotab gruppen som fick leverera anläggningen.

• Leveransen en totalentreprenad. Byggnader, bränslefickor, ugn med rörlig 
roster, pannan danstoker, stoftrening multicyklon, distrubtionspumpar m.m.

• Investeringen ca 25 milj

• Vi fick villkor på 150 mg/Nm3 tg 13% O2 på stoft av tillsynsmyndigheten.

• Hotab gav garantivärde även på NOX 100 mg/MJ, CO 150mg/MJ vid låglast
samt 100 mg/MJ vid hög last. 



Hotab pannan



Multicyklon



Emissionsmätning
• Garantimätningar gjordes i början 2013.

• Två mätningar vid låglast 1,5 MW
• Snittet på mätningarna  blev 40,5mg/Nm3 tg vid 13% O2

• Två mätningar på fullast (6 MW).
• Snittet på mätningar blev 143 mg/Nm3 tg vid 13% O2

• vilket visade att man klarat garantin på stoft med mycket liten marginal

• CO och NOX var inga problem.



Varför investera i förtid

• Vi viste om att vi ligger precis på gränsen när det gäller utsläpp vid fullast.

• De miljömässiga fördelarna. Vi vill ligga i framkanten och vill vidtar de åtgärder 
som  behövs för att minska belastningen på miljön.

• Slippa att rapportera avvikelser.

• Vi står rustade för framtiden och de krav som kommer att gälla.

• Det kommer att byggas många anläggningar framöver på.g,av de nya kraven. Vad 
händer då?

Finns det resurser? vad händer med priserna?



Anbud
• Februari 2017 gick anbudsförfrågan ut.

• Fick 6 svar. ( Hotab var en av anbudsgivarna)

• Våra utvärderings kriterier var 60% pris samt 40% referenser.

• Anbudspriser från  ca 3-5 miljoner.

• EuroTherm var den som fick uppdraget, fick tilldelningsbesked april 2017

• Upphandlingen överklagades. 

• 6 månader tog det i förvaltningsrätten. Överprövningen avslogs mitten oktober



Anbud

• I slutet november kunde vi skriva kontrakt med EuroTherm. 

• Det kostade oss 100 tusen extra och en förlorad säsong för miljön.



Projektet
• Det tog 10 veckor efter beställning att få fram filtret.

• Därefter montering någon månad gjorde att filtret blev klart först efter 
driftsäsongen.

• Vi satte in ett by-pass spjäll.

• Krav på ljudnivå. 

• Våra garanti på stoft
Ingående stoft till filtret 300 mg/Nm3 tg vid 6% O2
Utgående från filtret 30 mg/Nm3 tg vid 6% O2



Projekt
• Filtret var klart på våren 2018

• Vi gjorde en garantimätning på stoftet i Juni.

• Resultat vid garantimätning
Ingående stoft till filtret 230 mg/Nm3 tg vid 6% O2
Utgående från filtret 19,1mg/Nm3 tg vid 6% O2
Avskiljning på ca 91%

• Vi startade upp anläggningen nu i höst.

• Tillgängligheten har varit 100% sedan uppstarten.



Elfilter SCHEUCH
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