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Årets	  mest	  populära	  nummer	  –	  FJÄRR-	  OCH	  KRAFTVÄRME	  	  
med	  vår	  unika	  BIOKRAFTKARTA!	  
	  
BIOKRAFT	  
•	  Nu	  förbereds	  investeringsbeslut	  för	  ny	  biokraftvärme	  i	  Uppsala,	  Västerås	  och	  Stockholm,	  
investeringarna	  kan	  bli	  omkring	  7	  miljarder.	  	  
•	  Vi	  skriver	  om	  flera	  stora	  investeringar	  i	  Danmark	  och	  Finland,	  nytt	  biokraftvärmeverk	  hos	  
Forsyning	  Helsingör.	  I	  Nådendal	  utanför	  Åbo	  investeras	  260	  miljoner	  euro.	  
•	  Småskalig	  biokraftvärme	  för	  egen	  användning,	  så	  fungerar	  det.	  
	  
FJÄRRVÄRME	  &	  INDUSTRIKONVERTERINGAR	  
•	  Vi	  granskar	  flera	  nya	  fjärrvärmeprojekt	  och	  industrikonverteringar.	  
•	  Nya	  fjärrvärmeprojekt	  på	  gång	  i	  till	  exempel	  Malmö,	  Östersund	  och	  Åstorp.	  
•	  Vi	  tittar	  närmare	  på	  flera	  industriprojekt	  som	  fått	  stöd	  från	  Klimatklivet	  
	  
BIOKRAFTKARTAN	  2017	  	  
Bioenergis	  karta	  "Biokraft	  i	  Sverige	  2017"	  innehåller	  biokraftvärmeverk	  i	  drift	  och	  anläggningar	  som	  
planeras	  eller	  håller	  på	  att	  byggas.	  På	  kartan	  annonserar	  företag	  som	  levererar	  utrustning	  och	  
bränsle	  samt	  erbjuder	  tjänster	  för	  biokraftsektorn.	  Förra	  årets	  karta	  hittar	  ni	  här:	  
https://bioenergitidningen.se/e-‐tidning-‐kartor/biokraft-‐i-‐sverige-‐2016	  
	  
Boka	  kartannons	  före	  midsommar!	  Antalet	  platser	  på	  kartan	  är	  begränsat	  och	  just	  nu	  är	  två	  
tredjedelar	  av	  platserna	  bokade.	  Pris	  för	  kartannons	  är	  4.900:-	  
	  
RÖKGASRENING	  
Nya	  regler	  för	  anläggningar	  mellan	  1-‐50	  MW	  ska	  införas,	  vi	  följer	  upp	  regelverk	  och	  konsekvenser.	  
	  
WEBBANNONSERING	  
Öka	  genomslagskraften	  genom	  att	  kombinera	  annonsering	  på	  kartan	  med	  banner	  på	  vår	  populära	  
webbplats!	  Välj	  till	  exempel	  en	  Höger-‐banner	  i	  september	  för	  4.000:-‐	  
	  
EXTRA	  MÅLGRUPPER	  
Tidningen	  och	  kartan	  skickas	  ut	  i	  extra	  upplaga	  till	  värme-‐	  och	  kraftvärmeverk,	  oljeanvändande	  
industrier	  samt	  transportföretag.	  Bioenergi	  nr	  4-‐2017	  delas	  även	  ut	  på	  Stora	  Biokraft	  &	  
Värmekonferensen	  
	  
BOKA	  NU!	  
Vi	  märker	  ett	  stort	  intresse	  för	  annonsering,	  boka	  före	  midsommar	  för	  att	  vara	  säker	  på	  en	  bra	  
placering!	  
	  
Vill	  du	  läsa	  Bioenergi	  som	  e-tidning	  så	  finns	  de	  här:	  	  
https://bioenergitidningen.se/e-tidning-kartor	  
	  
Hälsningar,	  
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