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SOLVAY’S FABRIEK TE TAVAUX (FRANKRIJK)
ZAL MET ENERGIE OP BASIS VAN BIOMASSA WORDEN
AANGEDREVEN
Een duurzaam en concurrerend alternatief voor fossiele brandstoffen
Solvay maakt vandaag bekend dat het project voor een thermische krachtcentrale op basis van biomassa die
vanaf 2010 energie zal leveren aan zijn vestiging te Tavaux (Frankrijk) de goedkeuring ontving van de Franse
autoriteiten. De krachtcentrale, die zal worden gebouwd en beheerd door de Franse energiegroep Dalkia, zal
Solvay toelaten om het gebruik van fossiele brandstoffen van de vestiging te Tavaux te verminderen en daarbij
de totale CO2 emissies met 20% te verlagen.
De helft van de biomassa verbruikt in de centrale te Tavaux zal komen uit recycling; de andere helft zal
bestaan uit afgehakte takken afkomstig van bestaande activiteiten van de bosbouw.
De biomassa krachtcentrale te Tavaux zal een totale investering van EUR 67 miljoen vergen en 50 nieuwe
arbeidsplaatsen creëren. De centrale zal zowel 30 megawatt elektriciteit en 30 metrische ton stoom per uur
genereren. De stoom zal worden gebruikt in Solvay’s productie activiteiten, terwijl de elektriciteit door Dalkia
zal worden verkocht aan Electricité de France (EDF).
“Met deze nieuwe centrale leveren Solvay en zijn partner Dalkia een belangrijke bijdrage tot Frankrijk’s
verplichting om energie van hernieuwbare bronnen te ontwikkelingen,” zei Jean-Michel Mesland, Algemeen
Directeur, Onderzoek en Technologie van Solvay. “Ons project te Tavaux en onze centrale op basis van
secundaire vaste brandstoffen te Bernburg, Duitsland, illustreren Solvay’s al lang bestaand beleid op het gebied
van diversificatie van energiebronnen om de duurzame en winstgevende ontwikkeling van de groep te
bevorderen.” zo ging Jean-Michel Mesland verder.
DALKIA, een dochteronderneming van Veolia Environnement en Electricité de France (EDF), is de
belangrijkste Europese leverancier van energiediensten voor ondernemingen en lokale besturen. Met bijna
55 000 werknemers in 38 landen realiseerde Dalkia beheersinkomsten van 7.9 miljard EUR in 2007.
SOLVAY is een internationale chemische en farmaceutische Groep met hoofdzetel in Brussel. Hij telt meer
dan 28.000 medewerkers in 50 landen. In 2007 haalde hij een geconsolideerde omzet van 9,6 miljard EUR uit
drie activiteitssectoren: Chemie, Kunststoffen en Farmaceutische Producten. Solvay (NYSE Euronext:
SOLB.BE - Bloomberg: SOLB.BB - Reuters: SOLBt.BR) is genoteerd op de NYSE Euronext beurs te Brussel.
Meer informatie is te vinden op www.solvay.com.
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