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Pellets erövrar Europa
med början i Österrike

Christine Eggers,
arrangemangsgeneral, hälsar
Jan Erik Dahlström välkommen

Swedspjäll

V

isst är det en fröjd att jobba med framtidens bränsle
- PELLETS !
Pelletskonferensen i Växjö har
just ”svalnat” då Österrike har
sin årliga konferens och mässa i
Wels, ca 20 mil väster om Wien.
I detta område har pellets lockat
ca 10 000 småhus att byta till
pellets som bränsle.
Precis som i Sverige växer nu
marknaden snabbt. I Österrike
är det pelletspannor som dominerar småhusmarknaden. Och
vilka pannor sen, passar i vilket
vardagsrum som helst. Alla pannor har en mycket snygg design.
Närmare 20 olika fabrikat presenterades på mässan, mycket
imponerande.
Marknaden domineras av pelletspannor med litet internt och
stort externt pelletsförråd. Pellets
levereras med bulkbil. Kunden
kräver enkla bekväma system,
men får betala dyrt för en pelletsinstallation. Priser varierar mellan ca 120 000 upp till ca 200
000 svenska kronor för komplett
system. Här bör de svenska pelletsbrännarna ha en god chans,
även om stödsystet gynnar utbyte av pannor. Fyra av de svenska
pelletsbrännarna fanns på plats.
Mässan i Wels är en årligt återkommande mässa väl värd ett
besök. Kanske kan det löna sig
att finna affärspartners.
Parallellt med pelletskonferensen delades energins ”Oskar” ut
under Energy Globe Award med
1600 deltagare från olika delar av
jordklotet. En mycket välarrangerat evenemang som direktsändes i Tv m.m. En påminnelse om
att energifrågorna i hög grad är
internationella.
Pellets 2002
Den första internationella pelletskonferensen 2002 går av sta-

rökgasspjäll - svensktillverkade

Energy Globe Award, energibranschens Oskars gala med pristagare
från hela världen hölls i Linz, huvudstad i Oberösterich.

Rembe

tryck-/ vakuumventiler

Integrerade pelletspannor är en stor hit i Österrike. För detta finns
flera orsaker, men ett viktigt styrmedel utgörs av det investeringsbidrag på upp till 25.000 kronor som utdelas till godkända system.
Prisnivån är dessutom hög, från 80.000 och nästan upp till 200.000
kronor för kompletta installationer. På mässan i Welss, 20 km från
Lins, visades cirka 15 konstruktioner upp.

Swedspjäll

rökgasspjäll - svensktillverkade

Rembe

Ett tiotal pelleltsproducenter finns i Österrike. Marknaden är nästan
enbart småskalig med villavärme och mindre värmecentraler.
peln 9 -13 september i Stockholm. En planeringsgrupp är bildad och har haft sitt första möte.
I gruppen återfinns Ingvar Fernström PIR, Jörgen Niesel PVG,
Johan Vinterbäck SLU, Mats
Rydehäll OPET, Björn Gustavs-

son EM, Fredrik Lagergren SVEBIO och undertecknad. Alla goda
idéer är välkomna direkt till SVEBIO eller till någon i gruppen.
Jan-Erik Dahlström - 18:e året
med pellets och lika övertygad.
foton: Lennart Ljungblom
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sprängbleck - för dammexpl.
eller skydd mot över/undertryck
Anderson membranventiler
WTA
bälgventiler PN 25-160
AZ
kikventiler + prov.ventil
TLV
ångfällor + reducering
Adams
metalltätande vridspjäll
Swedpump sv. kugghjulspump
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