Villa
MILJÖ

6/2003

med
Solvärme

Villavärmeåret 2003

Nu går imagelyftet

Biobränsle Hälsa och Miljö är klar

U

tredningen har under tre år på ett noggrant sätt i ett stort
antal forskningsgrupper analsyerat och utvärderat olika
aspekter på vedeldning, miljö, teknik, lagstiftning mm.
Inuti i Bioenergi Villa hittar du förslaget från Statens Energimyndighet som nu är lämnat till Miljömålsrådet.
De viktigaste sanningarna rörande vedeldning gäller fortfarande;
Använd ved av bra kvalitet och ackumulator då får du bra verkningsgrad och bekväm eldning. Visserligen kan duktiga vedeldare med bra
utformade keramiska vedpannor klara sig utan ackumulator men det
ställer höga, ofta för höga krav på eldaren.
Energimyndigheten avvisar ett obligatoriskt krav på ackumulatortank. Istället föreslår man att kommunerna ges ökad rätt att styra
vid miljöstörningar eller risk för sådana på grund av dålig vedeldning.

V

i har förmånen att resa
mycket. Vi besöker
mässor, konferenser och
pratar med kollegor och kunder
på många håll i världen.
Den småskaliga bioenergin har
allt tydligare två skilda marknader - den extremt lågprissatta och
ofta traditionella tekniken och
den moderna, gärna high-tec
profilerad och med högre pris.
Jag hörde ett föredrag från regionen Steiermark i Österrike.

Där är det som på många andra
håll viktigt att ha en snygg bil på
garageuppfarten - gärna en Mercedes, en fin BMW eller Volvo.
Men numera räcker inte det. För
att visa att man är en medborgare som bryr sig måste man också
ha solfångare på taket.
Här ligger mycket av vår framtid;
kvalitet, funktion, lättskötthet
och design ger intresserade kunder som också är beredda att betala.
Lennart Ljungblom

Nej men vad intressant - berätta ....

D

et är med stor glädje jag ser tillbaka på bioenergiåret 2003. Visst har det gått ner på vissa håll men det har
också gått upp på andra så summa summarum har utvecklingen i stort varit positiv. Det pratas om bioenergi
i småhus som aldrig förr, människor jag träffar privat har mängder av frågor och funderingar. Så fort jag nämner vad jag arbetar med utbrister folk idag; ” Nej men vad intressant, berätta mer, vi har funderat på att installera …”
Detta i jämförelse med reaktionen bara för något år sedan som var något i stilen ” Jaha och vilken typ av healing handlar det om då ? ” är som ljuv musik.
Hoppas att Ni alla får en trevlig avslutning på året och att vi forsätter driva på utvecklingen tillsammans även nästa år.
/ Lev väl alla vänner // Sofie
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+50% för braskaminer
13 företag i villabranschen har denna gång svarat på våra barometerfrågor. Resultatet
denna gång visar på en stark framtidstro för 2004, om inte politken ändras.
AGRO OIL vidgar biobränsleleveranser via Granngårdenbutikerna

A

gro Oil är ett dotterbolag inom
Svenska Lantmännen
och försörjer traditionellt skogs- och lantbruk med bränsle och
har sedan många år

verkat för mer förnyelsebar energi, som exempel etanoliblandning i miljöbensin för
sågar, båtmotorer och
inblandning av RME i
miljöklass 1 diesel.

Förändringar
Den största förändringen under 2003 är
förvärvet av Svensk
BrikettEnergi och vi
kan nu presentera ett
tydligare och mer kom-

plett erbjudande genom Granngårdens
drygt 150 butiker
2004
I och med ökade skatter på el och eldnings-

olja kommer 2004
med största sannolikhet att innebära ökad
efterfråga där värmepellets och värmeloggs
bör vara ett mycket attraktivt alternativ.

Nyheter
Samarbetet
med
Granngården är under
utveckling och kommer att ytterligare stärkas under året.

BAXI har kraftigt ökat försäljningen av vedpannor och ackumulatortankar
Förändringar
Börjat sälja pelletskaminer av flera modeller.

sättning, nästa uteslutande beroende på den
ökade försäljningen av
vedpannor.

Summera året
Dramatiskt ökad om-

2004
På grund av osäkerhet

kring bränslepriser så
kommer försäljningen
av vedpannor att hålla
i sig och troligen även
öka något. Försäljningen av pelletsbrännare
bör också öka. Hur

mycket, beror på om
tillverkarna av pellets
kan låta bli att höja sina
priser eller ännu hellre
sänka dem något, för
att ta udden av snacket
att pellets är dyrt.

Önska en åtgärd av
politikerna
Våga ta beslut om att
förbjuda ej miljögodkänd teknik, att detta
får en vettig definition
och att en plan spikas

för utbyte av befintliga
ej miljögodkända produkter. Ta bort kommunernas möjlighet att
ge eldningsförbud på
pelletsvärme och svanmärkta vedpannor.

BoRö PANNAN ökar och exporterar ackumulatortankar, solfångare och kompletta system
Förändringar
Inriktningen blir densamma, förutom att vi
inlett ett samarbete
med ett Bosniskt företag,
Narodno Grijanj i Sarajevo. En
komplett linje för till-

verkning av solfångare
och ackumulatortankar
har byggts upp för
marknaden på Balkan,
en marknad som verkar vara helt obegränsad. Denna del inkräktar ej på tillverkningen

i Kalix.
Året i korthet
Under år 2003 har tillverkningen av antalet
tankar ökats från ca
13 000 till 20 000,
medan antalet solfång-

are ökat från cirka 800
till drygt 1 000. Omsättningsökningen ligger på cirka 35 procent
och beräknas i år hamna på ca 80-85 miljoner kr.
2004

Vi räknar med en liknande utveckling som
under 2003.
Önska en åtgärd
Nuvarande bidrag vid
investering i solenergi
bibehålles.

Nyheter 2004
Vi har utvecklat två
ackumulatortankar
som är lämpade för
öppna utrymmen, genom att samtliga anslutningar är gömda.

EKOSYSTEM tillverkar och ökar försäljning av Eurofire pelletsbrännare, även export
Förändringar
Klart ökad försäljning
Summera året 2003
Folk verkar ha fått till-

baka tron på pelletsbranschen igen efter de
olustiga höjningarna av
pelletspriserna 2002

2004
Vi ser med tillförsikt
fram mot 2004 där
framförallt exporten ser
ut att ha en fin poten-

tial med många nya
marknader.
Önska en åtgärd från
politikerna

Vi hoppas de kan hålla
fingrarna borta från
skattevapnet när det
gäller pellets.

Nyheter
Vi kommer att presentera den största nyheten sen vi startade företaget för åtta år sedan.

NATURENERGI tillverkar brännare för pellets, flis, spån och spannmål
Förändringar
2002 = ny 20 kW, ny
30 kW
2003 = Introduktion
av Spanmålsbrännare,
TÜF Godkännande på
20 kW och 30 kW
brännare i Tyskland.
Volymerna har totalt

sett i Sverige har gått
ned med cirka 35 procent mellan år 2002
och 2003. Exporten totalt sett utvecklas positivt.
2004
2004 kommer att bli
ett bättre år på grund

av främst tre orsaker
• Tillgång & pris på
pellets stabiliseras av
ökad inhemsk kapacitet och ökad import.
• Elpriser kommer att
skjuta i höjden och folk
kommer att inse de stora ekonomiska förde-

larna med pellets jämfört med värmepump.
Parallellt kommer oljepriset att stiga.
* Initiativ är tagna för
gemensamma marknadssatsningar SBBA
& PIR Pelletskampanj
samt Pellsam informa-

tion och försäkring.
Önska en åtgärd från
våra politiker
Ett uttalande om att
inhemskt producerade
bränslen kommer att
gynnas skattemässigt,
allternativt ej beskattas.

Nyheter
Från februari 2004 erbjuder vi Pellsams
trygghetsförsäkring.
Produktutvecklingsnyheter aviserar vi till
grossist cirka 90 dagar
innan de kommer att
lanseras till konsument

NIBE BRASVÄRME levererar spisar, kaminer, kakelugnar och kassetter
Förändringar
Vi bedömer att marknaden för brasvärmeprodukter ökar med
cirka 50 procent från
2002 till 2003.
Summera året
En 50-procentig ök-
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ning innebär att det är
en mycket stor efterfrågan och många leverantörer får problem
att leverera. Detta får
också störst effekt under perioden september till december.
Orsaken till den öka-

de efterfrågan är främst
de kraftigt ökade elpriserna.
2004
Vi bedömer att den
stora efterfrågan kommer att hålla i sig även
under 2004.

Önska en åtgärd från
politikerna
Vi önskar att politikerna inser värdet av ny,
modern småskalig vedeldning och inte missgynnar denna viktiga
energikälla med att införa begränsningar i
Nr 6 2003

användandet.
Vidare önskar vi att
ny teknik uppmuntras
och att sådana regler
införs som ger möjlighet att ersätta gammal
dålig teknik med ny,
bra och miljövänlig
teknik.

Nyheter
Nyheterna släpptes på
hösten 2003 och är vår
nya kaminserie Contura 500.
Dessutom gjordes
stora förändringar på
Cronspisens kakelugnar med ny eldstad.

PELLETSKORGEN tillverkning och försäljning i ökande takt
Verksamhetsområde
Tillverkning och försäljning av pelletskorgar.
Förändringar
Har ökat sortimentet
med en rektangulär

korg förutom de två
runda som jag sålt under några år. Men också satsat på den Europeiska marknaden genom flera språk på kartongen, ny broschyr,

ändrat företagsnamn
med mera
Summera året
Stort intresse för Pelletskorgen speciellt från
Norge, men även från

UK och Irland. Den
begränsade tillgången
på pellets dämpar exporten.
2004
Nordiska marknaden
ökar med 50 procent

och den Europeiska
marknaden växer i takt
med att det byggs pelletsfabriker.
Önska en åtgärd från
politikerna

Att de håller fingrarna
borta från eventuell
skatt på pellets.
Nyheter
Nya modeller håller på
att testas.

SCHIEDEL ISOKERN tillverkar o säljer skorstenar, fokuserar på sekundärvärme
Förändringar
Vi har börjat marknadsföra en stålskorsten med möjlighet till

sidodragning
och
schaktfritt utförande.
Summera året 2003
Vi har introducerat en

ny generation blockskorstenar med keramisk foderrör.
Stor fokusering på sekundär uppvärmning.

Vad tror Du om
2004 ?
Ännu större fokusering
på sekundär uppvärmning.

Önska en åtgärd från
våra politiker
Fastbränsleeldning
skall gynnas, ej missgynnas.

SBE Brikettenergi AB tillverkar och säljer pellets, briketter samt värme
Förändringar
Vi fortsätter satsningen
till hushållen.
Bättre finansiering
genom upp till 50 dagars räntefri kredit och
uppdelad betalning.
Vi ökar försäljningsområdet till att omfatta Skåne till Hälsing-

land.
Vår succéprodukt
Värmeloggs har fått en
storebror - Värmeloggs
Lång.
Summera året
En omfattande kundundersökning visar att
98 procent av våra

kunder är mycket nöjda och att de gärna rekommenderar pellets
som uppvärmningsalternativ och BrikettEnergi som leverantör.
Kvalitetsproblem på
pellets uppstod under
januari och februari på
grund av driftsstör-

ningar i samband med
start av ny produktionsanläggning.
Kvalitetsproblemen
resulterade i driftsstörningar hos några kunder.
BrikettEnergi ägs sedan 1 januari 2003 av
Agro Oil.

2004
Vi tror fler upptäcker
pellets som det trygga,
ekonomiska och miljöalternativet att värma
sin villa.
Önska en åtgärd från
våra politiker
Uttalande om att det

inte på överskådlig
framtid kommer blir
skatt på pellets eller att
det kommer vara en
tydlig differens på skatterna mellan el/olja
kontra pellets. Långsiktigt beslut!

SWEMO tillverkar och säljer pellets och flisaggergat.
Förändringar
Ökning på flisområdet
Summera året
Ett bra år.

Vad tror Du om
2004
Införande av 30 procent investeringsbidrag över 10 000
kronor måste ge

mera jobb!
Önska en åtgärd
från våra politiker
Att hålla fingrarna
borta från allt vad

skatter heter på bioenergi.

schakt med cellmatare på ALLA)

Nyheter 2004
Större säkerhet på
våra brännare (fall-

Övrig kommentar
Biobranchen har
medvind just nu.

TELLUS Rör Svets och Smide arbetar med värmeutrustningar, ökad försäljning
Företaget arbetar med
med värmeutrustningar, montagearbeten, industriservice, tillverkning, drift och underhållsarbeten.

Förändringar
Förändringar i organisationen har gjort företaget effektivare och ett
utökat samarbete med
Sahlins EcoTec har
gett positiva effekter.

Summera året
År 2003 har varit ett
bra år med ökad försäljning nöjda kunder.
2004
Vi ser en fortsatt ökad

försäljning
Önska en åtgärd från
våra politiker
Ett önskemål riktat till
våra vänner politikerna
är att i likhet med olje-

subventionerna för tillverkande industri, införa subventioner för
alternativa biobränslen
i samma omfattning.

Nyheter
Nyheterna inför 2004
är de produkter som
nyligen är presenterade
i samarbete med Sahlins EcoTec.

TERMOVENTILER tillverkar laddnings (ackumulering) - och reglerutrustning för villor
Förändringar
Ökad försäljning med
cirka 50 procent

2004 ?
Beror på vintern, elpriserna och ränteläget.

Önska en åtgärd från
våra politiker
Krav på ackumulator-

tank vid vedeldning,
krav på miljögodkända
pannor utom tätbe-

byggt område.
Nyheter från Er till

konsument 2004 ?
Fler energibesparande
produkter.

TITAN HEATING säljer pellets- och vedkaminer med eller utan vattenmantling
Förändringar
Våldsam utveckling
speciellt för våra vattenmantlade produkter, det är en starkt växande marknad.

Summera året
Vi expanderar till den
norska och svenska
marknaden med flera
återförsäljare.

2004
Fortsatt ökande utveckling inom bioenergiområdet.

Önska en åtgärd från
våra politiker
För den danska marknaden att bidragsreglerna återinförs så som
det var år 2000.
Nr 6 2003

Nyheter
Vi förväntar oss en stadig ström av nyheter då
utvecklingen hela tiden
går framåt, speciellt på

pelletskaminsidan som
är en högteknologisk
produkt.
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