Välkommen till EnviLoop AB:s Pannklubb!
EnviLoop arrangerar minst en pannklubbsträff per år någonstans i landet där vi behandlar aktuella ämnen
och frågeställningar som ni önskar mer fördjupning i. Pannklubben är ett alternativ till de kurser, seminarium
och användarträffar som erbjuds av olika aktörer på marknaden. Samtliga träffar hålls ute på någon av era
anläggningar och vid varje tillfälle blandar vi teori med praktiska moment. Självklart finns vid klubbträffarna
alltid utrymme för spontana diskussioner. Med klubbträffarna vill vi helt enkelt erbjuda er ett forum för att
diskutera aktuella frågor och händelser inom branschen samtidigt som möjlighet ges till att få svar på såväl
teoretiska funderingar som praktiska problem som ni ställts inför. Ändamålet är således att bidra till ett aktivt
nätverkande mellan små och medelstora anläggningar.
Nu är det äntligen dags igen för en klubbträff!
Denna gång utgår vi ifrån de accelererande lagkraven för
små och medelstora förbränningsanläggningar, samt hur dessa påverkar era anläggningars behov av
kompletterande teknik för efterlevnad av kraven. T.ex. vet vi att flera av er behöver se över er utrustning för
stoftrening. På klubbträffen diskuterar vi hur ni såväl internt som mot er tillsynsmyndighet bör arbeta för att
hålla kraven på en tydlig och inte minst rimlig nivå, samt vad som är viktigt att tänka på vid de tekniska
förändringar som lagstiftningen kräver. Mycket matnyttigt står på programmet så tveka inte att anmäla dig till
vårens träff den 5 mars hos Hjo Energi AB, där vi erbjuder följande agenda.
Program:
08.30-09.00

Kaffe

09.00-09.45

Tillståndsplikt eller anmälningsplikt –genomgång av viktiga skillnader, för- och
nackdelar, samt möjlighet till förändring och vad som är bra att tänka på.

09.45-10.30

MCP, förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar -vilka
krav följer av förordningen och hur förhåller den sig till ert
miljötillstånd/beslut?

10.30-10.45

Bensträckare

10.45-11.45

Stoft -uppkomst samt metoder och tekniker för rening.

11.45-13.15

Lunch (inklusive transporter).

13.15-14.00

Hjo Energi AB:s VD Håkan Karlsson berättar om deras nya elfilter och hur
projektet fortlöpte.

14.00-14.30

Kaffe

14.30-15.15

Nässjö Affärsverk AB:s Driftchef Anders Åman berättar om erfarenheter från
uppförandet av deras nya elfilter.

15.15-16.30

Besök på Hjo Värmeverk med visning av det nya elfiltret.

16.30-17.00

Sammanfattning av dagen.

Plats:

Hjo Energi AB (Vi börjar på kontoret på Kvarngatan i Hjo.)

Datum:

Torsdag 5 mars 2020.

Pris:

5 000 SEK exkl. moms för respektive anläggning (obegränsat antal deltagare) alternativt
2 000 SEK exkl. moms/deltagare (inkl. för- och eftermiddagskaffe, lunch och
diskussionsmaterial).

Anmälan:

Anmäl er på vår hemsida alternativt maila Mikael Schöllin senast 21 februari:
mikael.schollin@enviloop.se, 021-40 86 59

