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Pellets
Pelletstilverkaren MBAB lägger
ut pelletsförsäljningen
Pelletstillverkaren MBAB i
Överklinten lägger ut marknadsföring, ordermottagning och
distribution på Skelleftebränslen

samt tecknar ett leveransavtal på
fem år med Skellefteå Kraft.
Skellefteå Kraft och Skelleftebränslen har sedan tidigare ett
samarbete inom försäljning och
distribution av pellets.
Avtalet innebär att MBAB
kommer att leverera 25 000 ton
pellets per år till Skellefteå Kraft.
- För vår del är det en stor affär. Det rör sig om ett ordervärde på 75-80 miljoner kronor.
Det innebär också att vi tryggar
verksamheten för våra anställda i
fem år, säger Martin Bäckman.
Martin Bäckman började tillverka pellets år 1994 i den före
detta cementfabriken. Då uppgick produktionen till 13 000
ton som till största delen levererades till Stockholm.
Ingen pelletstillverkningen i Kil
Sedan i mitten av februari ligger
pelletstillverkningen i Statoil
Vänerpellets fabrik i Kil nere.
Företaget kör i stället fabriken i
Säffle i femskift.

Statoil Vänerpellets hyr lokalerna av Kils kommun. Redan i
somras påtalade företaget brister
i fastigheten.
Villaägare erbjuds att delta i
pelletsprojekt
Ett projekt som kallas ”Bekväm
Pellets Värme” kommer att startas i Östra Göinge och Hässleholm. 75 villaägare kommer att
erbjudas att delta i projektet.
Målsättningen med projektet är
att få marknaden för pellets att
växa snabbare.
I projektet ingår LRF, Södra
Skogsenergi, Svensk Brikettenergi och Skånska Lantmännen.
Man kommer också att knyta
upp lokala utrusningstillverkare
och installatörer.
I projektet kommer man att
vända sig till villaägare som funderar på att gå över från el eller
oljeeldning till pellets. Investeringen kommer att ske på marknadsmässiga villkor. Det som
skall locka villaägarna är i stället

olika bekvämlighetsnivåer till
fasta priser när det gäller drift och
service.
Meningen är att anläggningarna hos villaägarna skall tas i drift
i höst. Anläggningarna kommer
sedan att följas upp under eldningssäsongen.
Från den statliga sidan bidrar
Energimyndigheten, Energikontoren och DESS med pengar.
Projektet har en budget på 7
miljoner kronor.

Kraft och Värme
Bioenergi Syd vill få jord- och
skogsbrukare att driva närvärme
Bioenergi Syd, med LRF, Lantmännen i Skåne och Halland,
Södra och staten som finansiärer,
vill få fart på antalet lantbruksdrivna närvärmeanläggningar i
södra Sverige.
Inom projektet har man gjort
en inventering av de anläggningar som finns i Skåne.
Det finns mellan 25 och 35
tänkbara anläggningar i varieran-

Bioenergiguiden

Vi täcker hela Sverige
- från när till fjärrvärme.
Planerar du att investera i bioenergianläggningar och fjärrvärme,
diskutera den saken med oss.

Experter på
l Rökgaskondensering
l Biobränsletorkning
l Energiåtervinning

TRÄBRIKETTER
Dalsjö, 590 90 Ankarsrum
Tel 0493-940 63 • Fax 0493-940 43

Fastbränslecentraler,
Pelletsbrännare, Utbildning
Gamledammvägen
Tel. 035-135540
E-Mail: info@hotab.se

302 41 Halmstad
Fax. 035-148137
www.hotab.se

TRÄBRIKETTER
Tillverkning och försäljning
Södra Hantvergsgatan 4, SVEG
E-post: hmab.hmab@telia.com
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Tfn 0680-175 00, Fax 0680-122 74
Hemsida: www.herjedalen.se/foretag/hmab/

www.zeta.se
Tel: 08-80 90 00, 0278-405 95

LIDA TIMBER AB 330 26 BURSERYD
TEL. 0371-503 85

ANALYCEN BRÄNSLE & ENERGI
AnalyCen laboratoriet i Västerås
Analysering
Slakterigatan 6,
721 32 Västerås
Provtagning
Tel: 021- 12 71 88
Bränslerådgivning
Fax: 021 - 12 71 32

DryCo Energy AB
Norrgatan 15, 352 31 Växjö
Tel 0470-705643. Fax 0470-705650

www.
frank-asplund.
com

Balkvåg 0-2 ton
Balkvåg 0-6 ton
Fordonsvåg enkel
Plattformsvåg
10,30 ,100 kg
Våg 20 ton (4 lastceller)
med reläutgångar

Vi har mer än 15 års
erfarenhet av vågtillverkning

Hamnplan 3
761 32 Norrtälje
Tel. 0176-193 30
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Tel 0243-23 14 90
Fax 0243-23 14 89
www.profilvagen.se
info@profilvagen.se

