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Pellets nästa stora exportvara

D

Konferensen besöktes av drygt
300 personer varav cirka 200
från i stort sett hela världen
Asien, Amerika Ryssland och
Europa, vi var ungefär 100
svenskar som fick klart för oss att
pellets är intressant inte bara i
Sverige utan även internationellt.

En slutsats av konferensen är
att vi i Sverige har kommit långt
inom bioenergiområdet och
framför allt inom pelletsområdet. Vi har stora möjligheter att
inte bara exportera eldningsutrustning och pellets utan också
know-how, de utställare som i

samband med konferensen ställde ut produkter, varor och tjänster vittnade samtliga om det stora och inte minst seriösa intresset som våra besökare visat för att
importera varor och tjänster.

också ge förutsättning för storskalig introduktion av halm och
energigrödor i Sverige.
En annan viktig fråga är lagstiftningen som berör torv. Denna fråga är komplex efersom den
handläggs av landets länsstyrelser
vid prövning enligt Torvlagen
och Miljöbalken och av landets

kommuner i den fysiska planeringen. Det som är ett dilemma
är att de särskilda bestämmelserna som finns om täkt gör det
omöjligt att göra någon egentlig
avvägning mellan energiintresset
och bevarandeintresset. Som lagen i dag är utformad skall bevarandeintresset i princip alltid gå

före intresset av att använda torv
för energiändamål. Avsikten är
att denna fråga skall behandlas i
Torvutredningen och vi har påtalat att Miljöbalkens utformning innebär hinder mot att
uppnå en uthållig torvanvändning.
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en första världskonferansen ”Pellets 2002”
har genomförts 2-4
september i Stockholm på ett
mycket förtjänstfullt sätt, ett
stort tack till alla som medverkat
för att få konferensen genomförd.

En komplett lösning.
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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
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Du vetväl att alla annoserna finns på
www.novator.se och också är länkade till
företagens egna hemsidor.

Vi är en av Sveriges
största tillverkare av

Sveriges ledande tillverkare 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.
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