KELAG-ovo hčerinsko podjetje vzpostavi v Lenartu v Sloveniji toplotno oskrbo na biomaso - položitev tem
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V Občini Lenart bo Eko Toplota Energetika, 100% hčerinsko podjetje KELAG Wärme GmbH,
skrbelo za toplotno oskrbo na bazi biomase. Začetek gradbenih del je bil avgusta letos in marca
prihodnje leta se bo začelo z obratovanjem. V Občini Lenart, približno 20 km vzhodno od
Maribora, živi okoli 11.000 ljudi.
V kotlovnici bo Eko Toplota Energetika instalirala kotel na biomaso z močjo 3,5 MW in kotel
za pokrivanje konic in rezervo na olje z močjo 3,5 MW. Toplovodno omrežje bo dolgo približno 5
km in v končni izgradnji bo okoli 500 gospodinjstvom kakor tudi podjetjem in javnim ustanovam
v Občini Lenart dobavljenih okoli 13 milijonov kilovatnih ur toplote. Eko toplota Energetika bo v
ta projekt za koriščenje obnovljivih virov energije investirala okoli 4,8 milijonov EURO, ki ga
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije podpira in subvencionira.Regionalna
partnerstva„Projekt daljinskega ogrevanja Lenart bomo realizirali skupaj z Občino Lenart, z
regionalnimi podjetji kakor tudi z Ministrstvom za okolje in prostor Republike Slovenije“,
poudarja direktor KELAG Wärme GmbH Harald Kogler. „Z Občino Lenart smo sklenili
koncesijsko pogodbo in na njeni osnovi sedaj realiziramo omenjeni projekt. Gradnjo kotlovnice
in toplovodnega omrežja smo javno razpisali. Naročila smo v pretežni meri podelili regionalnim
podjetjem“.Tudi lesna biomasa za obrat v Lenartu pride prav tako iz te regije, poudarja Kogler.
„Sodelujemo z lokalnim podjetjem, ki se povezuje s kmeti iz okolice. Nadaljnji partner pri
omenjenem projektu je Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije, ki našo investicijo
za koriščenje obnovljivih virov energije subvencionira s 30% .” Stranke v Lenartu lahko v
bodoče zaupajo okolju prijaznemu, varnemu in cenovno ugodnemu ogrevanju, poudarja
Kogler.“ S kotlovnico na biomaso bomo izboljšali kakovost zraka in ustvarili dodano vrednosti v
regiji.“Angažma KELAG Wärme GmbH v Sloveniji„Naše hčerinsko podjetje Eko toplota
energetika je aktivno že dalj časa v Sloveniji“, pove Harald Kogler. „V Kranju in v Novem Mestu
imamo v obratovanju centrali za ogrevanje in v Gornjem Gradu kotlovnico na biomaso s
toplovodnim omrežjem. Projekt v Lenartu je prvi, ki realiziramo v Sloveniji na osnovi koncesijske
pogodbe.” KELAG Wärme GmbH se ne angažira le v Sloveniji, vendar tudi v drugih državah
jugovzhodne Evrope.KELAG Wärme GmbHV projekt Lenart bo podjetje KELAG Wärme GmbH
vneslo svoje dolgoletne izkušnje pri projektiranju, izgradnji in obratovanju toplotnih postrojenj.
Podjetje ima v Avstriji v obratovanju okoli 80 sistemov daljinskega ogrevanja in okoli1.000
central za ogrevanje. Tako je KELAG Wärme GmbH največji ponudnik toplote na bazi odpadne
toplote in biomase v Avstriji.
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