
KONTAKTUPPGIFTER
Energimyndigheten stödjer omställningen till 
effektivare och mer förnybar energi. På före-
tagssidorna på webbplatsen hittar du mycket 
information om detta. 

www.energimyndigheten.se

De regionala energikontoren driver projekt och 
informations-insatser mot olika målgrupper 
som företag, hushåll, kommuner mm. 

www.energikontorensverige.se 

Din kommunala energi- och klimatrådgivare 
hjälper dig med råd och information. De nås via 
kommunens växel eller kan sökas via: 

www.energimyndigheten.se

 

En av nutidens största miljöfrågor är jordens klimat och växthuse-
ffekten. Att använda biobränslen istället för fossila bränslen och el 
minskar denna påverkan.

Bioenergi har använts under 100-tals år för uppvärmning av fas-
tigheter. Idag finns många olika system och produkter och pas-
sar i stort sett alla fastigheter. Allt från ved- och pelletskaminer till 
funktionella system för hela husets behov. Oavsett vilket man väl-
jer sparar man pengar och miljö.

Frågan om vilken typ och system handlar förstås både om teknik 
och kostnader men också om vad som passar bäst utifrån bygg-
naden och hur enkelt man vill ha det. Man kanske vill komplettera 
med solenergi eller ha extra, och skön värme under kallare dagar då 
värmepumpen inte räcker.

Robusta system för ved ger låga kostnader men kräver lite mer ar-
bete. Moderna pelletskaminer och pannor är betydligt enklare att 
sköta men har lite högre energikostnader. För större fastigheter kan 
också träflis vara ett alternativ.

OM BROSCHYREN BIOENERGI I FASTIGHETER

Broschyren ”Bioenergi i fastigheter” är tänkt att fungera som in-
spiration och vägledning för de som funderar på om bioenergi kan 
vara ett alternativ för att minska sina kostnader och miljöpåverkan.

På åtta sidor ges en överblick på saker att tänka på innan övergång 
till bioenergi, olika typer av användning, tekniska lösningar och 
bränslen. Dessutom finns information om ekonomi och drifts-
kostnader.

Checklistan tar upp vad som är viktigt att tänka på och reda ut 
innan man går vidare. Vad passar er bäst?

Till sist kan du få inspiration av andra som satsat på bioenergi.
Se lista över exemplen på följande sida.

Bioenergi – 
det naturliga valet
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EKONOMI

För att göra en ekonomisk bedömning så bör man räkna in alla ko-
stnader för olika typer av system. Den totala kostnaden för energin 
kan grovt indelas i tre delar:

1. Kapitalkostnad: Avskrivning och ränta för investeringen.
2. Driftskostnad: Kostnad för arbete, service och reparation.
3. Bränslekostnad: Viktigt beakta olika bränslens energiinnehåll 
 och systemets verkningsgrad.

Bränslekostnaden är i vanliga fall den allra största posten och 
eftersom bioenergi kan vara betydligt billigare än el, olja och 
gas kan även stora investeringar vara lönsamma. 

PELLETS & SOL – EN 
PERFEKT KOMBINATION

Thomas Svensson, Gudhem utan-
för Falköping, bestämde sig för att 
komplettera sin pelletspanna med 
solfångare som placerades på frig-
geboden. Kombinationen mellan 
pellets och sol är för mig optimal. 
Under sommarhalvåret sköter solen 
om varmvattenförsörjningen och 
resterande tid stöttar de min pellet-
spanna, säger Thomas.

VED – MODERNT OCH 
TRADITIONELLT

Att elda med ved är både modernt 
och traditionellt. Att ta ut ved från 
skogen är en viktig del i skogs-
bruket. Med moderna vedpannor 
kopplad till en rejäl ackumulatortank 
har man ett system som är effektivt 
och ekonomiskt. Kopplar man in 
solfångare till tanken så slipper man 
elda sommartid och veden kan torka 
vidare för användning under vintern.

Den moderne vedeldaren har rätt 
verktyg och utrymme för att också 
hantera veden rationellt vilket min-
imerar arbetet. Detta tillsammans 
med den moderna anläggningen ger 
stor flexibilitet och väldigt låga drift-
skostnader

EFFEKTIVT OCH FLEXI-
BELT KOMPLEMENT
I ett hus med elpanna eller värme-
pump innebär de kalla vinterdagarna 
dyra elräkningar. En öppen plan-
lösning kan också medföra att det 
är svårt att placera en vedkamin 
då skorstenen bör planeras nära 
nocken på huset. Lösningen är en 
pelletskamin. Med en vägghängd 
skorsten kan man placera den mot 
vilken yttervägg som helst och man 
får en snygg och automatisk kamin 
som kapar elräkningen markant.

GODA EXEMPEL

*Inklusive skatter och moms. Priset varierar beroende av 
marknad, årstid och volymer man köper. Verkningsgrad 
på 85% inkluderas i kostnaden för pannor (ej elpanna 
och värmepump). **Priset på ved är köpt torrt och färdig 
kluven i 30 eller 50 cm längd. ***Självkostnadspris, vid 
egen skog och arbete blir kostnaden betydligt lägre. 

Energikontor Sydost 
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Mer information finns i broschyren BIOENERGI I FASTIGHET och på www.energimyndigheten.se

Bränsle /energikälla Handelsenhet
Energiinnehåll

per handelsenhet
Pris/enhet (kr) Energipris (öre/kWh)*

Ved  (25% fukthalt) m3t (travad ved) ~1300 ~450** / 100 *** 47** / 9***

Pellets ton 4850 ca 2500 61

Flis  (ca 35% fukthalt) m3s (stjälpt mått) ~1200 - 41-47

Olja m3 9950 13500 159

Gas kWh 1 0,8 94

El kWh 1 1,40 140

Värmepump (värmefaktor 3) kWh 1 0,47 47


