K LUBBSIDORNA
kom fram till i FRN-rapporten.
På samma sätt klassificeras
klassificeras torv som ett långsamt förnybart biomassesbränsle
i en rapport från Finska Handelsoch industriministeriet som skrivits av tre fristående forskare från
Finland och Storbritannien.
Det centrala med alla dessa
rapporter är att de alla tar fasta på
att gränsen för förnybarhet sätts
vid att man inte tar ut mer råvara än vad som tillväxer.
I min förra spalt nämnde jag
att arbetet med direktiv för en
torvutredning pågår inom Näringsdepartementet och vi har
förhoppning om att denna utredning skall kunna komma
igång med sitt arbete från årsskiftet.
Magnus Brandel
VD Svenska Torvproducentföreningen

Pelletsklubben
Redaktör: Jan-Erik Dahlström. Fax: 054-52 50 80 eller e-post: Jed@algonet.se.

Pellets 2001 i Växjö
17-18 januari - slut upp !
• Pellets har aldrig varit hetare
• Oljan har aldrig varit dyrare.
• Elvärmen är fortfarande
mycket dyrare än pellets.
• Pellets är bekvämare än ved.
Detta måste vara ett perfekt
läge att expandera pelletsmarknaden. Sveriges småhus kommer snart att få första oljefakturan på ca 20 000 för 3 m3 Eo1.
Kan vi inte sälja in pellets nu så
kan vi aldrig göra det.
Pellets 2001 kommer att
handla mycket om marknaden
och hur pellets kan bli det största småhusbränslet samtidigt
som den mellanskaliga markna-

den ökar starkt. Att nå småhusmarknaden med information om
ett nytt alternativt bränsle - pellets - är både svårt och kostar
mycket marknadsföringsarbete.
Alla krafter måste därför samverka för att lyckas. Om pellets
växer som bränsle i Sverige så
väntar en mycket större och intressant marknad i Europa.
Men Sverige är en stor marknad i sig och en stark hemmamarknad är viktig för utveckling
av tekniken i alla delar av bränslekedjan. Sverige har störst erfarenhet av pellets i Europa och är
kanske världsledande på forsk-

BRÄNSLEN

Slut upp till spännande dagar på
Pellets 2001.
Jan-Erik Dahlström - 17:e året
med pellets och lika övertygad.

BIOENERGIGUIDEN

EKAB

Ju förr desto bättre

RECYCLING

• Krossar
• Sorterar
• Levererar returbränsle

ning om pellets som bränsle i
dag. Forskningsinsatser kommer
att utvecklas vidare än mer framöver, då snart sagt varje universitet och högskola i dag forskar
kring olika delar av pelletskedjan.
I Växjö kommer vi självklart
också att diskutera den första internationella pellletskonferensen
2002 i Sverige. En utmaning och
ett tillfälle vi inte får missa.

Energikross i Västerås AB
Box 319, 721 07 Västerås
e-post: info@energikross.se
Tel: 021 - 12 40 15 Fax: 021 - 12 43 47

BALT-SCAND BIOENERGI AB
BROCKMANN & PARTNERS AB

Nu är det dags att tänka om.
Att börja elda biobränslen, precis som
farfar och alla generationer före honom,
men med modern teknik och distribution.
Ju förr desto bättre.

ÅTERVINNINGSFLIS
Import i fartygslaster om 4.000 - 10.000 m3
Stortorget 4, 252 23 Helsingborg, Tel: 042-24 20 10,
Fax: 042-24 20 11, E-post: balt-scand.bioenergi@telia.com

BrikettEnergi
SBE Svensk BrikettEnergi AB
Box 5 · 561 21 Huskvarna · Tel. 036-38 78 70 · Fax 036-38 78 90

TRÄPELLETS – FRAMTIDENS BIOBRÄNSLE
FÖR UPPVÄRMNING.

Naturbränsle

Du har framtiden i dina händer...
Vi är en av Sverige

Vi är säkra leveran-

största tillverkare

törer till alla.

av träpellets med

Från stora värme-

lång erfarenhet och

verk till små villor.

erkänt god kvalité.
BIOENERGI I NORRLAND AB
Varvsallen 13, Härnösand
Tel: 0611-244 26 Fax 0611-191 22

500 000 eller 500 000 000 kWh
Biobränsle - Vår vardag - Din dagliga värme

• Enköping
Box 833
745 26 Enköping
0171 - 85 120
Nr 6 2000

• Falun
Box 1931
791 19 Falun
023 - 755 200
57

