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Om statistiken
PelletsFörbundets statistik är efterfrågad både nationellt och internationellt. Här kommer en
sammanställning för perioden jan- juni 2017.

Pelletspriset
Statistiken för pelletspris har som tidigare beräknas ”viktat” i förhållande till de leveranssiffror
ni som tillverkare uppgav för 2016. Priset under 2017 är beräknat på marknadsandelen från
2016 och de prisuppgifter jag samlat in kvartalsvis under 2017.
Vi kan konstatera att pelletspriset är fortsatt stabilt. Om man i diagrammet även skulle ta med
KPI så är prisutvecklingen på pellets negativ, alltså har pellets över tiden blivit billigare.

Villamarknaden
Uppgifter om antal anläggningar är hämtade från
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
(MSB) och den redovisning av antalet sotningsförrättningar som görs där. Andelen villapannor fortsätter att minska med ungefär 5 % per år. Av de ungefär 2 miljoner villor som finns i landet, hade år 2016
bara 304 402 villor en egen värmepanna. Det är en
minskning i Sverige med 135 941 värmepannor (30,9 %) sedan 2008. Av de villor som har en värmepanna nyttjade 86,9 % någon form av fastbränsleeldning (2008 var det 73,2 %). Totalt sotades år 2016 82 914 st pelletspannor (3 182 färre än
2015). Under 2016 sotades 13 485 pelletskaminer vilket är 2 679 färre än år 2015. Andelen
sotade oljepannor är nu nere i under 40 000 stycken. Möjligen har dagens låga energipris
påverkat intresset använda pelletskaminen.
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Noterbart är att andelen värmepannor fortsätter att sjunka till förmån för värmepumpar och
fjärrvärme. Antalet pelletspannor har trots detta under de senaste 10 åren varit relativt konstant. Även om antalet pelletskaminer ser ut att minska så kommer just nu många positiva
signaler om att försäljningen nu ökar. Pelletskaminen har trots det väldigt låga marknadsandelar (mindre än % av lokaleldstäderna). Totalt beräknades villamarknaden för första halvåret 2017 svara för 33,6 % av en rapporterade mängden pellets.

Elprisindex ovan är hämtat från SCB och gäller för en elvärmd villa med rörligt elpris. Det fallande elpriset 2014- 2015 har inte påverkat pelletspriset som under samma period legat i
princip helt stilla. Vi kan under 2016 se en prisökning både på olja och el under 2016.
Leveranser Q1 och Q2 2017
Uppgifterna baseras på leveransstatistik från 23 st tillverkare. När det gäller leveranserna
som rapporterats till PelletsFörbundet saknas, trots flera påminnelser, uppgifter från Härjeån
och Derome bland de större tillverkarna. Därutöver saknas uppgift från ett 25-tal mindre tillverkare. Uppskattningsvis an vi därför anta att de totala volymerna för första halvåret ligger
på drygt 740 000 ton
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Användningen av pellets i Sverige fördelas på tre ungefär
lika stora marknader. Hur den inbördes fördelningen ser
ut mellan de olika kundkategorierna ser du i diagrammet
till höger. Av den totala användningen av pellets inom landet för första halvåret 2016, 715 229 ton, beräknas 251
097 ton avvändas i större anläggningar (>2 MW), 212 018
ton till mellanskalan och 240 668 ton till villamarknaden.
När det gäller fördelningen mellan säck och bulk på villamarknaden är det fortfarande drygt 80 % av leveranserna
som sker med säckad pellets. Mellanskalan kännetecknas
av ett större antal anläggningar i effektområdet upp till
några MW medan den storskaliga kraftvärmen består av
ett fåtal riktigt stora användare.
Många företag och bostadsföreningar konverterar för närvarande bort från fossilbränslen
tack vare bidrag via Klimatklivet. Det är ingen tvekan om att dessa bidrag varit till stor nytta
för vår bransch. Mer om klimatklivet kan du läsa här.
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Export och Import
Sverige har genom tiderna varit både en av
världens största tillverkare, största användare
och samtidigt också en stor nettoimportör av
pellets. För det första halvåret (jan- juni) har
importen ökat med 35 927 ton, samtidigt som
exporten minskat med 38 013 ton jämfört med
samma period 2016.
För landet som helhet importerades 179 993
ton och 97 740 ton exporterades. Det ger en
nettoimport på 90 446 ton som hamnat på den
svenska marknaden. Statistiken för export och
import hämtas från SCB:s redovisning som
månadsvis presenteras på kod KN 440131.
Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att användningen av pellets i Sverige har, med undantag av toppåret 2010, varit relativt konstant, om än med en något sjunkande trend. Den uppbromsning vi ändå ser kan till stor del förklaras som klimatrelaterad, men även på en ökad
konkurrens från värmepumpar och fjärrvärme.

Drygt 90 % av den totala volymen som producerats i Sverige uppskattas baseras på verkliga
produktionssiffror som lämnats in till PelletsFörbundet. Om vi till den totala användningen
lägger till det importöverskott som hämtas från SCB så ger detta en total användning av
uppemot 840 000 ton för första halvåret 2017.

Med vänlig hälsning

Bengt- Erik Löfgren
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