Bransch aktuellt

PIR Pellets Industrins Riksförbund

Välkommen till Bioenergi PIR!
Berätta vad står PIR för?
PIR betyder Pellets Industrins
Riksförbund och organiserar
flertalet större svenska pellets
producenter. Produktionsvolymerna motsvarar drygt 90 procent av de pellets som produceras i landet. 14 företag är medlemmar och dessa driver 20 fabriker i Sverige från Skåne i söder till Norrbotten i norr.
Vilka intressen står bakom pellets näringen i Sverige?
Det är stor variation på ägarna till företagen. Några ägs av
skogsindustrin och skogsägarföreningarna, andra av sågverksnäringen, några av kommunala intressen samt därtill är några helt

fristående privata bioenergiföretag. Denna ägarspridning borgar
för en sund och bra konkurrens
i näringen.
Produktionen 2001?
Förra året blev ett rekordår och
företagen producerade ungefär
700 000 ton vilket motsvarar
ungefär 3,5 TWh eller 350.000
kubikmeter olja. Sammantaget
bedömer vi att användningen i
Sverige uppgår till knappt 800
000 ton med hänsyn taget till
produktion från icke medlemmar samt nettot mellan import
till Sverige och export från
Sverige.
Det var stor turbulens på sen-

vintern - hur gick det till slut?
I stort sätt gick det bra. Flertalet kunder märkte inte något av
den snabbt ökade efterfrågan på
pellets inom framförallt det småskaliga segmentet, villor och
mindre värmeanläggningar för
skolor och liknande. Segmentet
ökade med 96 procent i jämförelse med året innan. Det tog
branschen med överraskning.
Försäljningen av villa brännare
blev rekordstor vilket innebar att
återförsäljare och distributörer
kastade sig på telefonen och ville öka sina beställningar av pellets. Tyvärr fungerar inte branschen på det sättet att det bara
går att öka produktionen, utan
råvarorna kontrakteras långt i
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förväg och var i stort sätt slut för
säsongen. Men på olika sätt
tråcklade man ihop lösningar
och flertalet kunder fick till slut
vad man behövde.
Räcker råvaran?
Huvudråvaran sågspånet är
ganska konstant i sina mängder
och PIR har prognostiserat för en
försäljningsvolym på 1 000 000
ton är 2005. Förmodligen måste basen breddas för att säkerställa tillräckligt med råvara till rätt
pris. Idag använder alla fabriker
utom en enbart spån, mer skogsråvara, bark och kanske för vissa
kunder torv kommer att bli resultatet.

BRÄNSLEN

TRÄBRIKETTER
• Vi levererar och producerar förädlade trädbränslen.
MELLANSKOGS BRÄNSLE AB
Box 1049, 818 21 Valbo

Tel: 026 -13 46 30
Fax: 026 -13 14 40

www.mellanskog.se

Vi kan Bränsleberedning
Shredders • Rivare • Pulverkvarnar
Separering • Materialhantering
www.franssons.se

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

TRÄBRIKETTER

Biobränsle
Södra Skogsenergi AB erbjuder
ett komplett sortiment av
marknadens olika biobränslen
– pellets, briketter, skogsflis,
biprodukter från träindustrin,
återvinningsflis, frästorv och
stycketorv.
Låt oss talas vid om dina
bränslebehov!
Södra Skogsenergi AB
Tel 0457-45 54 50

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

Salixflis
– det kostnadseffektiva trädbränslet!

019-21 78 80 • www.agrobransle.se
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Bransch aktuellt
Hur blir det till nästa säsong?
Det är fortfarande risk för vissa brister mot slutet av säsongen
om försäljningen fortsätter att
öka som tidigare.
Branschen kan i år inte ge så
stort spelrum i att kunna höja
och sänka de beställda volymerna som tidigare år utan det gäller att se över behoven i tid.
En nyhet är att antalet säckningsanläggningar ökat ute i fabrikerna, så beredskapen för
småkunderna är betydligt förstärkt jämfört med förra året.
Till sist ...
Det är ingen god idé att förlita sig på spotmarknaden för sin
energiproduktion de närmaste
åren, utan rådet är - ta så snar
kontakt med bränsleleverantören
som möjligt så kommer leveranserna för 2002/2003 gå så smidigt som det bara är möjligt, avslutar Ingvar Fernström, ordförande i PIR Pellets industrins
riksförbund.

Svenska Trädbränsleföreningen
Redaktör: Sven Hogfors. Telefon: 08-787 59 04

Årsmöte och
Kraftvärmebeskattning

T

rädbränslefören
ingen hade sitt års
möte den 16 maj. Representanter för (s), (c) och (v)
var inbjudna för att med föreningen diskutera de förslag till
ändrad kraftvärmebeskattning
som föreslagits i vårens enegriproposition och även de synpunkter som föreningen lagt
fram i uppvakning och specialstudie.
Propositionens förslag på att
värmedelen i ett kraftvärmeverk
skall få 70 % rabatt (!) på CO2 skatten för fossilabränslen finner vi helt orimligt. Syftet med
rabatten skulle vara att stimule-

ra effektiva gaskraftverk längs
ledningen på västkusten. Men
vinnarna visar sig vara anläggningar med kol eller olja och
med liten elproduktion. Så var
det inte tänkt och inte heller i
ordbeskrivet i uppgörelsen eller
propositionen.
För att eventuellt komma vidare på den av politikerna utpekade vägen har föreslagits en begränsningsregel för ”CO2-rabatten” som skulle innebära att man
bara får rabatt på så mycket
bränsle till värme som motsvarar
den producerade elen. Då stämmer effekten bättre med det syfte som uttalats i propositionen.

Politikerna menade att en sådan begränsningsregel var i linje
med förslagets syfte men några
tydliga belägg för att frågan drivs
vidare på detta sätt har vi ännu
inte. Näringsutskottet har flitigt
uppvaktats av energibranschen
och industrin och protokollsjusteringen har skjutits upp flera
gånger. EUs statsstödsreger och
förlängningen till ”Hjalmarsson
utredningsuppdrag” gör frågan
ännu mycket mer komplicerad
och vittomfattande.
Sven Hogfors
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FutureLab ®

BRÄNSLEN

En komplett lösning.
ÅTERVINNING

LOGISTIK

KROSSNING

SORTERING

FÖRBRÄNNING

IQR arbetar med återvinning,
materialhantering och energiutveckling i hela Europa. Vi samarbetar idag med regeringsorgan,
myndigheter och privata bolag.

Läs mer på www.iqr.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

EKAB
RECYCLING

• Krossar
• Sorterar
• Levererar returbränsle

Vi är en av Sveriges
största tillverkare av

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

Sveriges ledande tillverkar av
pellets och briketter

Träpellets

Levererar till alla slag av
fastigheter
Hyreshus · Bostadsrättsföreningar Kommunala
servicebyggnader Skolor · Villor
· Missionshus/kyrkor
Fastigheter utanför tätorter
Även färdig värme

God kvalité och
lång erfarenhet är
våra kännetecken.

SBE Svensk BrikettEnergi AB
Box 5, 561 21 Huskvarna
Tel 036-38 78 70. Fax 036-38 78 90
E-post: info@brikettenergi.se

Tel: 0611-244 26 Fax: 0611-191 22 www.bionorr.com

www.brikettenergi.se
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