P ELLETSLÄGET

Pelletsmarknaden för hushållen
1997 ökade med 60 procent
För tredje året har en marknadsstudie
av pellettmarknaden för hushållskunder genomförts. Studien har gjorts av Bengt
Hillring och redovisar en kraftig ökning
av pelletsanvändningen.

30 öre per
kilowattimme
Priserna fritt villakund med
bulkbil (inklusive 15 km transport) låg under 1997 på 1 425
kr/ton eller 30 öre per kWh.
Det är en ökning med sex procent från året innan. Bränslekostnaden utgör 1 200 kr medan
transportkostnaden utgör 250 kr
per ton.
Andra sortiment har också
undersökts och priset (fritt återförsäljare) för storsäck (800 kg)
var 1 406 kr per ton och motsvarande pris för småsäckar 1 750 kr
per ton.

pelletstillverkningen var nu liksom tidigare sågspån.
Mer än hälften av den försålda pelletsmängden har en diameter mindre än 8 mm medan resterande mängd var lika med eller större än 8 mm.
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Kraftig ökning
Vad gäller antalet återförsäljare
har de ökat måttligt från 67
stycken 1996 till 71 stycken
1997.
Den försålda mängden har däremot ökat kraftigt från 25 700
ton 1996 till 41 600 ton under
1997 vilket motsvarar en ökning
med 60 procent. Det är ungefär
samma marknadstillväxt som
året innan.
Ökat medeltal
Försäljarnas volym har ökat och
de säljer i medeltal 585 ton mot
175 ton året innan, en kraftig ökning alltså.
Antalet bränsleförsäljare dominerade i svarsmaterialet med
21 procent av antalet försälj-

Brännartillverkarna bildar egen
branchsektion
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öreträdare för tillverkare och
leverantörer av brännarutrustning avsedd för pelletsbaserad värmeproduktion bildade vid
ett möte i Karlstad i juni en sektion för pelletsbrännare.
Specifika frågor
Denna gruppering skall verka
som en sektion inom SBBA
(Swedish Heating Boilers and
Burners Association) avseende
brännare för pellets och kommer
att arbeta med specifika frågor
som främjar gemensamma intressen inom såväl det tekniska
som det kommersiella området
runt den nya pelletsbaserade energiformen.

Branschförening
SBBA är branschföreningen för
tillverkare och leverantörer av
värmepannor, vattenvärmare och
brännare samt den svenska branschens nationella företrädare i
EBA (European Heating Boilers
Association) och CEB (European Committee of Burner Manufacturers).
SBBA har kansli hos Sveriges
Verkstadsindustrier (VI), den
samlade arbetsgivar- och branschorganisationen för svensk verkstadsindustri.
Den nya sektionen Pelletsbrännare kommer att representera branschen vid kontakter med
organisationer och myndigheter
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och vidta åtgärder när så bedöms
vara nödvändigt.
Kvalitetskrav
Som krav för medlemskap inom
sektionen Pelletsbrännare kommer förutom nuvarande krav för
SBBA medlemskap även ett kvalitetskrav på att medlemsföretagens produkter, som omfattas av
gällande P-märkningsregler, skall
vara anmälda för testning hos
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP.
Av Björn Danielson,
sektionsordförande
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