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TILLGÅNG PÅ PELLETS

U

nderbart är kort, efter en skön och varm som
mar , som vanligt har varit alldeles för kort står
vi nu inför ännu en eldningssäsong. Säsongen
har ännu inte börjat när vi får frågan ”Räcker pelletsen”
svaret borde bli till vad, men branschen har redan innan
föregående hektiska säsong var till ända försökt att ta reda
på vad pelletsen skall räcka till. Kunderna består dels av
storförbrukare d.v.s. större värmeverk, dels mellanskalan
mindre värmeverk, blockcentraler, sjukhem, skolor m.m.
samt småskaliga användare villor och mindre fastigheter.
Det småskaliga segmentet som har haft den största tillväxten och för pelletsleverantörena varit svårast att prognostisera , där har vi etablerat en samverkan med SBBA
Swedish Heating Boilers and Burners Association för utbyte av statistik, prognoser och kvalitetsfrågor. En sam-

verkan som man kanske använda i en dialog PIR-EFO,
Fjärrvärmeföreningen för att bättre kunna följa utvecklingen och behovet för de storskaliga användarna. En
prisuppgång är nödvändig för att branschen skall kunna
utvecklas och svara upp till marknadens förväntningar,
det råder stor konkurrens om befintliga råvaror och för
att bredda råvarubasen måste råvaror som är kostsammare
att ta fram in i vår produktion, alternativt ersätta det spån
som idag går till direkteldning hos värmeverkena. Vi förmodar att branschen och marknaden inte bara i Sverige
har mycket att dryfta när årets största händelse den första världskonferansen Pellets 2002 går av stapeln den 24 september i Stockholm.
Ingvar Fernström
Ordf. PIR

Bioenergiguiden

PELLETSPRESSAR MM
PELLETSPRESSAR OCH
KOMPLETTA
ANLÄGGNINGAR
PELLETSPRESSAR MED
SKIVMATRIS FÖR PELLETERING
AV BIOBRÄNSLEN
För sågspån, bark, halm, torv,
pappersavfall, industriavfall
och mycket annat.
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Roland Carlberg Processystem AB
Box 12016, S-402 41 Göteborg
Tel: 031-292040
Fax: 031-291156

Processutrustning – pelletering
Bühler erbjuder utrustning
såväl som kompletta
anläggningar.
Pelletpressar, kvarnar, kylare,
siktar, kedjetransportörer, elevatorer, skruvar, stofthanteringsutrustning, cellmatare m.m.
Bühler AB,
Drottninggatan 1D, 212 11 Malmö
Tel. 040-24 59 00, Fax 040-24 59 90
www.buhlergroup.com
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