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Mer info om

Vintern är här och eldningssäsongen är igång

E

fter den sköna och varma
sommaren har vintern
kommit, i våra trakter
har det varit vinter sedan början
av oktober, och utleveranser av
pellets har kommit igång med en
rivstart.
Pelletsproducenterna är väl
förberedda inför säsongen, med
föregående säsong i minne, har
lager byggts upp både av lösvikt
och säckat för att klara efterfrågan. Vid våra regelbundna träffar med SBBA, Swedish Bioburners Association, har det visat sig
att våra produktionsprognoser
tycks stämma bra överens med
SBBA,s leveransprognoser av

pannor, brännare och kaminer.
Vi har inför den här säsongen
fått ett antal nya lokala småskaliga pelletsproducenter, ett välkommet tillskott för lokala
marknader, vi noterar också att
oljebolagena förstärker och utökar sina marknadsandelar avseende pellets vilket bidrar till att
skapa en trygghet och ett bevis
att pellets är ett etablerat energialternativ.
Som vanligt finns det givetvis
några mörka moln vid horisonten, molnen består dels av förslag
om kraftvärmebeskattning samt
skattenedsättning för värmeleveranser till industrin från värme-

verk och kraftvärmeverk dessa
förslag kommer att gynna fosilbränslen framför biobränslen
och blir därmed ett hot mot vår
verksamhet.
En annan hotbild är spånskiveindustrin och Ikeas lobbyverksamhet som vädjar till regeringen om hjälp med att hålla råvarupriserna på en för dom rätt
nivå. Marknadskrafterna skall få
styra och subventioner av alla
slag är alltid av ondo, låt pelletsbranschen få fortsätta att utvecklas utanpålagor på sågspånet.
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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

Södra Hantvergsgatan 4, SVEG Tfn 0680-175 00, Fax 0680-122 74
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Du vet väl att alla annonserna 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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