Pelletsproduktionen

Bionorr
bygger
ut

Bionorrs pelletsfabrik i Härnösand ligger ungefär 50 mil norr om Stockholm, straxt norr om
Sundsvall. Det är en av Sveriges största som nu
dessutom nästan fördubblar sin kapacitet till
140 000 ton per år. Första provkörningen av den
nya linjen sammanföll med Bioenergis besök den
4 oktober 2003. Bionorr är sedan februari 2003
helägt av SCA, en av Sveriges och världens största
skogisindustrikoncerner.
Produktionen går till drygt 30 procent till den
lokala marknaden och resterande till främst
Stockholmsområdet. Den producerade pelletsen
ersätter cirka 60 000 kubikmeter olja per år.

Ä

garen SCA har förutom
här vid Härnösand också pelletstillverkning vid
Edsbyn och även en del i Luleå
pelletsfabrik. Tidigare huvudägaren Stockholms stad är numer enbart kund, dock en mycket viktig
sådan med ett långtidskontrakt.
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– Vi bedriver en ekonomiskt
sund verksamhet och uppvisar
lönsamhet till våra ägare, säger
Kent Johansson.
– Det är viktigt att ägarna tror
på oss. Att vi lyckats få loss investeringsmedel i hård konkurrens med
koncernens alla anda industrier runt

Pelletsfabriken i
Härnösand dubblar
till 140 000 årston
världen är ett bevis för detta.
– Det skickar också den viktiga marknadssignalen att SCA
tror på pelletsens framtid, framhåller Kent Johansson.
Råvaran köps till marknadspriser från i första hand två av SCA
närliggande sågverk.
Utbudet av spån är gott säger
Kent Johansson. Dels sågar sågverken mycket, dels så styrs en
successivt ökande del av spånet
till oss istället för att eldas direkt.
Där ersätts nu spån med grot
från skogen.
Följer noga
utvecklingen
Branschen följer i detalj marknadsutvecklingen och bedömningen för i år är att den svenska pelletsanvändingen för första gången kommer överstiga
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1 000 000 ton.
– Vi avstämmer nu regelbundet även med utrustningstillverkarnas olika branschgrupper för
att få tidiga signaler avseende installationstakten av nya anläggningar,
– Installationstakten är fortsatt hög på alla marknadssegment och inte blir intresset mindre genom den fortsatta skatteväxlingen som höjer oljepriset
med över 400 kr/ton vid årsskiftet, konstaterar Kent Johansson.
– Priserna gick upp något för
förra säsongen men prisnivån för
pellets är extremt stabil, kanske
till och med något för stabil,
tycker Kent Johansson.
– Vem som helst kan jämföra
med olje- och elpriserna och varför inte också med de stora fluktuationerna på naturgassidan.

