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Så snedvrids information

V

år pelletskamin värmer
sedan en dryg vecka vårt
hus igen. Detta då sommaren här uppe i norr nu förbytts i en vacker och kolorerad
höst ute i naturen. I dag har jag
kört bil ca 45 mil upp till Arjeplog för att titta till en stackars
olje-el-eldare som, visade det sig,
med god lönsamhet kan konvertera till en användning av 180
ton pellets per år.
Det är svårt att nå ut med ett
glatt budskap: att pelletsvärme är
miljövänligt, bekvämt och kan
till låg kostnad installeras och användas. Det förstår man när vi i
den väl sedda tidningen Dagens
industri under rubriken ”Bergvärme krossar konkurrenterna”
kan läsa att, och jag citerar ”Pannor som eldas med pellets var

populära för några år sedan. Men
efterfrågan på pellets ökade så
mycket att priserna fördubblats,
och det är inte längre någon speciellt konkurrenskraftig energikälla”.
Bergvärme kostar enligt artikeln mellan 110 000 och
130 000 kronor att anlägga.
Medan det kostar mellan 15 000
till 23 000 kronor att installera
en pelletsbrännare i en av de
500 000 befintliga olje- och vedpannor som finns ute i villorna i
Sverige! Det enda som har fördubblats på senare år är elpriset
(dessutom tillkommer de höjda
skatterna och ibland de höjda
nätavgifterna), inte pelletspriset.
Så var det med den ”sanningen”.
Budskapet är alltså: Pelletseldning är billigt att komma igång

med och pellets är prisstabilare än
de andra bränslena och dessutom
mest ekonomiskt trots en liten
prishöjning genom åren!
Att det är lönsamt att konvertera styrks av att det för närvarande inte bedöms nödvändigt att
från statens sida stimulera pelletseldning annat än i nya villor.
Där kommer nu ett skatteavdragsbidrag på max 15 000 kr
vid en installationskostnad av
60 000 kr. Detta gäller inte för
pelletskaminer utan endast för
vattenburna system.
Information är alltså viktigt.
Saklig och pedagogisk sådan.
Det visar sig att kunskapen hos
allt för många ”informatörer” är
skrämmande låg. Och kanske
också intresset att inhämta sådan
korrekt information inte alltid

finns. Om pelletsfrågorna kan
PiR ge kunskap i strukturerad
form. Det är en av anledningarna till att vi har en branschförening och att vi bör stötta den och
dess företrädare!
Jag, som ordförande i PiR, ser
gärna att jag får idéer från läsarna om vad Ni tycker är angeläget att jag tar upp i denna krönika, eller på innehållet hittills.
Puu, jag får nog dämpa pelletskaminen något, det är 23 grader
inne nu, Men å andra sidan, pelletsen kostar bara 35 öre kilovatttimman och ingen fast avgift får
jag betala heller, så det får nog bli
24 grader innan jag dämpar den.
6:45 i morgon bitti går flyget,
PiR-styrelse på kansliet i den närande storstán. Tjena!
Nils-ErikWestermark, ordf. PiR
Bioenergiguiden
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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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TRÄBRIKETTER
Tillverkning och försäljning
LIDA TIMBER AB 330 26 BURSERYD
TEL. 0371-503 85

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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