
Den nya miljöeffekten
Företag med låg miljöprofil kommer att förlora affärer. Att tänka miljövänligt blir allt 
mer ett hygienkrav. De som inte tänker miljövänligt blir allt färre och upplevs istället 
som osympatiska och tanklösa. Att driva sin verksamhet på ett klimatanpassat sätt 
och minimera sina utsläpp av växthusgaser blir ett nytt normalläge. Det är den nya 
miljöeffekten.

Pelletsvärme
Biobränsle är baserad på förnybara råvaror och eldningen ger inget koldioxidtillskott 
till atmosfären. Att elda med biobränslen är möjligt i de flesta fastigheter, både stora 
och mindre.

Bränslepellets
Bioenergi som pellets är en ren naturprodukt som ingår i naturens kretslopp. Till skill-
nad från fossila bränslen bidrar den inte till växthuseffekten. Pellets är ett bränsle som 
är inhemskt, förnybart och ger obetydlig belastning på miljön. Pellets är ett förädlat 
trädbränsle som tillverkas genom att råvaran pressas samman under tryck. Råvaran 
utgörs av biprodukter från skogsindustrin som såg spån och kutterspån.

Lagring och transport av bränslet
Pellets transporteras till fastigheten med lastbil. Lossning sker via en slang som kopp-
las mellan bilen och pel letsförrådet. Pellets förvaras i ett bränslelager som kan vara 
placerat både inomhus och utomhus, det är dock viktigt att bränslet skyddas från 
påverkan av väder och vind.

Utrustning
Eldning av pellets sker i en panna ungefär på samma sätt som eldning av olja. De 
moderna pelletspannorna har oftast integrerade brännare, detta förbättrar funktio-
nalitet och minskar underhållet. I en modern pelletspanna ska inte behöva askas ur 
mer än ca 3 gånger per år och tid för underhåll ska inte överstiga 1-2 timmar per 
månad.

Skorsten
I de många fall går det utmärkt att använda befintlig skorsten. Annars finns idag 
modulskorstenar som är både billiga och säkra. Vi hjälper till att inhämta ett besked 
från din sotare.

Askhantering och sotning
Vid eldning av pellets bildas en viss mängd aska som måste tas bort från pannan på 
något sätt. Våra pannor är försedda med automatisk askutmatning som trans porterar 
askan från pannan till en uppsamlingsbehål lare. Askan går utmärkt att använda som 
gödning på er egen fastighet, eller så får någon anställd chansen till en fantastisk 
gräsmatta.

Underhåll
Pelletspannor kräver regelbundet underhåll för att und vika onödiga driftsavbrott och 
störningar. Vi erbjuder serviceavtal som säkerställer driften och gör er anläggning 
optimal, både ekonomiskt och funktionsmässigt.

Pellets eller värmepump?
Det är inte helt lätt att sätta sig in i alla alternativ när du bestämt dig för att göra 
något åt dina uppvärmningskostnader. Men många hamnar slutligen i valet mellan 
pellets och värmepump. Kontakta oss, vi levererar det system som passar bäst i din 
fastighet.

Olja och gas – föråldrat bränsle
Olja är ett osäkert bränsle på flera sätt. Dels varierar priset på olja väldigt mycket, 
dels minskar världens oljereserver oroväckande fort. Dessutom sker en stor del av 
världens oljeproduktion i politiskt instabila områden och historiskt sett är oljan mycket 
känslig för konflikter.

Välj hur du köper din bioenergianläggning
Hos Vuab kan du välja själv hur du vill köpa din biobränsleanläggning. Se faktaruta 
till höger.

Pellets
Värmevärde: ca 4,8 MWh/ton

Bulkvikt: 650-680 kg/m3

Diameter: 8 mm

Längd: max 4 ggr diametern

Askhalt: 0,3-0,8 % (vikt)

1. Pellets är koldioxidneutralt

2. Olja och gas är fossila bränslen

3. Regeringen tar bort subventionen för koldioxidskatten den 1 
januari 2018

4. Miljövänlig företagsprofil genererar affärer

5. Underhållet av en modern pelletspanna är ca 1-2 h/mån.

Varför pellets som energikälla?

Välj hur du köper din bioenergianläggning 
Paket 1: 
Köpa bioenergianläggning:

Vi hjälper dig att hitta rätt bioenergianläggning. Du finansierar 
anläggningen själv.

Paket 2: 
Finansierad lösning:

Vi hjälper dig att hitta rätt bioenergianläggning och en anpassad 
finansieringslösning.

Paket 3: 
Betala för de kWh du använder:

Vi placerar en bioenergianläggning hos er och sköter drift och 
underhåll. Ni betalar för den energi som ni förbrukar.

Den 1 januari 2018 försvinner subvention för koldioxidskatten helt. 
Förvirringen kring omställningsfrågan är stor. Vi träffar dagligen 
oroliga industriföretag som efterlyser saklig information och en tydlig 
överblick över vilka källor som står till buds som ersättare för oljan. 
Det bästa hade förstås varit om branschorganisationer och myn-
digheter hade rätat ut alla frågetecken i god tid genom att samla 
information på gemensam plats. Nu är det inte så.

Det här har regeringen beslutat 

Var med och bygg ett hållbart Sverige!
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