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Har Du besökt Bioenergis
faktaspäckade sidor på
www.novator.se
Här finns massor av
ARTIKLAR
FOTOGRAFIER
länkar till bioenergiföretagen
och mycket mera.
Du hittar också mängder av
miljöinformation,
hela faktabibeln
”Vedpärmen”
och mycket mer.
Entré www.novator.se

Hitta rätt bland miljontals pellets: www.brikettenergi.se
Vad kostar pellets och briketter jämfört
med olja? Är energiformen verkligen så
miljövänlig som alla säger? Hur fungerar
distributionen?
Bland miljontals pellets känns det skönt
att det finns ett ställe där du kan få svar på
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alla dina frågor – BrikettEnergis hemsida.
Där kan du även själv räkna ut hur mycket
du sparar på att elda med pellets och briketter. Det enda du behöver göra är att
fylla i hur mycket olja du eldar med idag.
Resten sköter kalkylprogrammet.
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SBE Svensk Brikettenergi AB
Box 5, 561 21 Huskvarna. Tel 036-38 78 70, fax 036-38 78 90
E-mail: info@brikettenergi.se · http://www.brikettenergi.se

svenska pelletsfabriker

Den nya utlastningssilon

SBE:s
pelletsfabrik i
Nävlinge
Svensk Brikettenergi är den största
svenska tillverkaren av bränslepellets. Tillverkning sker i fem
anläggningar spridda över landet
och i en lettländsk fabrik. Nyligen tog
man också över fabriken i
Ulricehamn från Södra Skogsenergi.
SBE:s sydligaste fabrik ligger i
Nävlinge söder om Hässleholm
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ävlinge är inte den
största av SBE:s an
läggningar. Här finns
en pelletspress samt en brikettpress.
– Brikettpressen används dock
numer mycket litet, berättar Kristian Gustavsson som tog emot oss
när vi kom på besök i somras.
Då, mitt i semestern, stod produktionen stilla och man passade på att sköta underhållet.
Under förra säsongen såg det
helt annorlunda ut här, säger

Kristian. Då låg det spånhögar i
stora mängder på hela den stora
asfaltplanen.
Anläggningen är också utrustad med en trumtork, men den
behövs knappast användas, efterssom det är bra utbud på torr
råvara, kutterspån. Årets råvaruleveranser var redan då kontrakterade inför den kommande säsongen.
Kunderna, såväl små som stora
finns i huvudsak lokalt i Skåne.
– marknaden för såväl villor

som lite större anläggningar utvecklas bra, säger Christina Nilsson, säljare på SBE i Skåne.
– Hela årets Nävlinge-produktion på 15.000 ton är kontrakterad, tillägger hon.
Pellets från Nävlinge levereras
i bulk. Man har en ny utlastningssilo med en sikt, som tar
bort all oönskad finfraktion.
Skånska Lantmännen svarar
för villadistributionen och har
ensamrätten för SBE:s pellets på
den skånska villamarknaden.
I Nävlinge finns ingen säckningsanläggning. Säckade pellets
kommer att hämtas från SBE:s
fabrik i Ulricehamn.
Text och bild
Lennart Ljungblom
Kristian Gustavsson nedanför
utlastningssilon. På toppen av
den finns en sikt som säkerställer
att inget damm kommer
med ner till bilen.
Bakom syns huvudbyggnaden
som bl a rymmer maskinhall,
lager och kontor.
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