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Vad ett uteblivet bidrag kan föra med sig
Tack vare idogt arbete så har idag
Energimyndigheten jämställt en
pelletskamin med en primär värmekälla.
Tyvärr så sa man från Näringsdepartementet att så inte var fallet!?! Med tanke på deras ställningstagande i den här frågan så
för det mig osökt in på om expertisen på småskalig uppvärmning
helt plötsligt har fått Näringsdepartementet som arbetsgivare.
Nä, så är det nog inte. Det
hela verkar bottna i diskussioner
om bidrag. Kanske det skulle blivit för dyrt. Synd är i alla fall att
förmågan att dela ut bidrag kan
påverka en viss produktgrupp
och degradera den från sin rättmätiga ställning till att lira en division längre ner.
Medlemsrekrytering
Inom PellSam kan vi glädjas åt
att ytterligare ett antal tillverkare av pelletsbrännare och/eller
pelletskaminer har aviserat intresse för medlemskap och kommer att anslutas inom kort.

För år 2004 ligger det i
PellSam´s handlingsplan att aktivt inleda förhandlingar med
såväl pelletsproducenter som installatörer om kriterierna för
medlemskap.
Även från dessa kategorier har
intresset för PellSam samt medlemskap låtit höras från sig under hösten 2003.
PellSam och
Konsumentverket
PellSam har från Konsumentverket fått i uppdrag att utföra
ett projekt för att studera vad
som händer med pelletsen från
fabriken via transport och frammatningssystem till pelletsbrännaren.
Projektet är intressant så till
vida att vi idag inte säkert kan
säga vad som händer med pelletsen (framförallt andelen finfraktioner) från dess väg från fabriken fram till pelletsbrännaren.
Vad vi däremot vet så kan en
hög andel finfraktion ställa till
förtret för konsumenten då
driftsäkerheten kan äventyras.
Detta projekt kommer att
slutredovisas till Konsumentverket i april-2004.

SOL på internet
www.soltek.se
www.hvac.chalmers.se/
seas/
www.aquasol.nu
www.effectapannan.se
www.exergon.se
www.sunstrip.se
www.uponor.se
www.viessmann.se
www.euronom.se

Effecta Pannan

2003
ret som snart är till ända
har bjudit både på såväl
framgångar som motgångar för tillverkarna/agenterna
av småskalig pelletsförbränningsutrustning.
För att inleda med det som
inte var fullt så kul så kan vi konstatera att någon volymökning,
(som vi nog alla lite till mans
trodde på) för pelletsbrännarna
under 2003 inte blev av. Om vi
kan nå fjolårets siffror så är väl
detta ändå idag (november
2003) att se som en framgång.
Det som har varit väldigt roligt däremot är att försäljning av
pelletskaminer ser ut att ha skjutit i höjden. Här pratar man om
ökning som uppskattningsvis
uppgår till en dubblering.

edanstående bild var
med i BIOENERGI
VILLA nummer 5/03
som illustration till vår solartikel
på sidan 25.
Vi informerade dock felaktigt
om källan vilken skall vara Effecta Pannan AB. Bilden visar ett
komplett solvärmesystem med
ackumulatortank och separat
pelletspanna. Du kan jämföra
den med det vedsystem med ackumulatorer sim finns på sid 31.

Visste du detta om
Pellets
Pellets är en högt utvecklad energiform! Om Du tar en dusch
och förbrukar sådär en 4,8kWh
så motsvarar det (ifall ditt varmvatten värms av el) att över 60
000 kg vatten måste störta 32
meter ner till turbinen i Trollhättan! 4,8 kWh återfinns även
i 1 kg pellets. Häpp!!!
Du som har frågeställningar
om PellSam är givetvis hjärtligt
välkommen att ta kontakt med
oss. Du når oss allt som oftast på
0510-285 30
Olov Arkelöf
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