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Rätt pris på trädbränsle

in viktigaste slutsats är att
hela branschen måste
samarbeta bättre inför kommande utmaningar. Låt oss se framåt och glädjas åt att ”Alla verkligen vill ha PELLETS”.
Att både möjligheter och svårigheter är av samma karaktär i olika länder kanske kan öka intresset för den första världskonferensen med pellets som tema som
flyttats fram till den 2-6 september 2002 i Stockholm. Missa inte
detta unika tillfälle till erfarenhetsutbyte mm.
För mer information www.pellets2002.com.
Välkomna till Stockholm 2002.
Jan-Erik Dahlström
18 år med pellets och
fortfarande lika övertygad.

D

et är en bra bit kvar till rätt
pris på trädbränsle. Att
priset legat still på en alltför låg
nivå i snart tjugo år beror väsentligen på att utbudet så gott som
hela tiden varit större än efterfrågan.

R

unt jul och nyår var det
kallt och efterfrågan steg.
Vi får så småningom se vilka
spår det avsätter i prisstatistiken.
När vi närmar oss stabil och full
avsättning för skogsindustrins
biprodukter kommer det också
att märkas. Då kommer priset
att närma sig vad som krävs för
rimlig lönsamhet vid produktion av skogsflis. Import och re-

turträ kommer också alltid att ha
ett finger med i spelet och det
gäller naturligtvis även kostnadsnivån för de fossila bränslena.

E

nergimyndighetens prisblad
har hittills alltid baserats på
köparnas prisuppgifter. Producentsidan har ofta haft svårt att
känna igen sig i dessa noteringar. Därför har Energimyndigheten/SCB under hösten gjort en
prisenkät bland leverantörerna t
o m andra kvartalet i fjol. För
andra kvartalet visar leverantörssidans uppgifter på 14 % högre
priser för skogsflis och 8 % högre för förädlat bränsle jämfort
med vad köparsidan uppgivit i

BRÄNSLEN

prisbladet. Det är en väsentlig
skillnad! De som förhandlar om
priser vet att prisbladets noteringar ofta åberopas och har en
icke oväsentlig inverkan på prisbildningen.

R

esultaten av leverantörsen
käten kommer att publiceras i anslutning till kommande
prisblad och det blir sannolikt sedan en fortsättning i någon form.

Sven Hogfors

Bioenergiguiden

EKAB
RECYCLING

• Krossar
• Sorterar
• Levererar returbränsle

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

BALT-SCAND BIOENERGI AB
BROCKMANN & PARTNERS AB

ÅTERVINNINGSFLIS
Import i fartygslaster om 4.000 - 10.000 m3
Nedre Långvinkelsgatan 17, 252 20 Helsingborg
Tel: 042-24 20 10, Fax: 042-24 20 11, E-post: brockmann@telia.com

Vi är en av Sveriges
största tillverkare av

Träpellets
God kvalité och
lång erfarenhet är
våra kännetecken.
Tel: 0611-244 26 Fax: 0611-191 22 www.bionorr.com

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

• Enköping
Box 833
745 26 Enköping
0171 - 85 120
Nr 1 2002

• Falun
Box 1931
791 19 Falun
023 - 755 200
45

