
BIOENERGI FRA  
SKANDINAVISKE  

SKOVE.
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TO STORE HISTORIER. 
EN STØRRE FREMTID.

Lantmännen Agroenergi, en del af Lantmännen-koncernen, og 
Neovapellets, med den finske Vapo-koncern som ejer, var i mange 
år de to førende aktører på det skandinaviske bioenergimarked. 

I 2014 blev de to virksomheder slået sammen, og dannede 
Agroenergi Neova Pellets AB. Dermed var Sveriges største selskab 

inden for fast forædlede træbrændsler skabt.

I 2016 skiftede virksomheden navn og blev til Scandbio, hvilket 
sammenfatter både vores geografiske arv og vores produkters 
biologiske oprindelse. Med vores nye navn fortsætter vi med at 
lede og styrke branchen som en integreret del af Skandinaviens 

fremtidige energimix.
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VI DRIVER SKANDINAVIEN
Vores produkter er til gavn på flere områder over 

hele Sverige. De varmer private husstande, giver 

energi til kommunale og statslige virksomheder 

og driver produktionen i små og store industrier.

DET ER SCANDBIO.

Scandbio er Skandinaviens største virksomhed inden for fast 
forædlede træbrændsler. Vores virksomhed er baseret på én  

ting – bioenergi fra skandinaviske skove.

FORRETNINGSIDÉ
Vores forretningsidé er at ud-

vikle, fremstille og markedsføre 

kundetilpassede løsninger inden 

for fast forædlede biobrændsler, 

hovedsageligt træpiller.
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TÆT PÅ DIG
Scandbios produktion er fordelt på syv fabrikker 

rundt omkring i Sverige og en i Letland. Vi har 

 et veludbygget distributionsnetværk, samt 

branchens største salgsteam i marken. Vi har  

også en moderne e-handelsløsning, der gør, at 

du som kunde kan få kontakt med os 24/7. Det 

indebærer, at leveringstiderne er korte, og vi har 

desuden over 400 forhandlere, hvor du kan finde 

vores produkter.

NATURLIG ENERGI
Træbrændsel er en 100 % vedvarende energikil-

de. Vores produkter består kun af sammenpresse-

de restprodukter fra skov- og savværksindustrien, 

såsom flis og forskellige typer spåner.
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BÆREDYGTIG ENERGI
I skov- og savværksindustrien opstår der 

biprodukter under fremstillingsprocessen i form 

af forskellige typer spåner. For Scandbio er det 

dog ikke et biprodukt, men en grundlæggende 

forudsætning for alle vores produkter. Vi forædler 

de biprodukter, der opstår, til en 100% fornyelig 

energiform, der er let at distribuere og benytte for 

kunden.

Når træbrændslet brændes, frigives en mængde 

kuldioxid, der svarer til den mængde, træet har 

optaget under sin vækst. Når et nyt træ vokser op 

igen, optages den samme mængde kuldioxid igen. 

Sveriges skove har i dag en nettotilvækst, og vi 

køber kun råvarer fra ansvarlige leverandører, der 

sikrer genvækst og er certificeret i henhold til FSC 

og PEFC.

NATURLIG VARIATION
Træ er let levende materiale, der varierer i 

farve alt efter sort og oprindelse. Vi arbejder 

med biprodukter af gran og fyr fra lokale 

savværker, uden bark. Ved træpilleproduktionen 

kan træfibrene få en mørkere farve under 

tørreprocessen. Det færdige produkts farve varierer 

naturligt efter råvaren og har intet med produktets 

energiindhold eller brændbarhed at gøre.

URKRAFT FRA 
SKOVEN

Kilden til vores træbrændsel er ansvarligt 
skovbrug. Her er der energi, som indgår i det 
naturlige kredsløb, og som ikke belaster vores 

fremtidige miljø.
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BRED LEVERANDØR.

Scandbios aktiviteter strækker sig over Sverige, Letland og 
Danmark. Blandt de kunder, vi forsyner med energi, findes 

private husstande, små og store industrier samt kommunale 
og statslige virksomheder.
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Bio betyder liv, og bioenergi kan med rette beskrives som 

livets energi. Scandbio er en stor del af livet via de forskelli-

ge kunder og virksomheder, som benytter vores produkter 

til lokal varme i industrier og private husholdninger, til 

procesenergi i fremstillingsindustrien og til dyrehold. Små 

og store brugere er gået fra mindre miljøvenlige alterna-

tiver i form af fossile brændstoffer, såsom olie, kul og gas, 

til i stedet at benytte faste, forædlede biobrændsler af både 

miljømæssige og økonomiske årsager. Disse vedvarende 

alternativer har en lavere udgift pr. megawatttime, et meget 

stabilt prisbillede takket være god indenlandsk tilgænge-

lighed og bidrager i sidste ende til lokale job og et levende 

samfund i landområderne. Godt for dig. Godt for miljøet. 

Godt for kommende generationer.
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VORES PRODUKTER.
 

Vores mål er at lave træbrændsel, som altid har de samme 
egenskaber. Så får du mindst muligt behov for at omstille din 

brænder. Hele fremstillingsprocessen, fra råvare til færdigt 
produkt, overvåges løbende, og sammen med 30 års pro-

dukterfaring, brug af akkrediterede kvalitetsinstitutter, samt 
støtte fra Sveriges skorstensfejerforbund, mener vi, at vi har 

et  brancheførende produkt.

TRÆPULVER
Scandbios træpulver fremstilles af tørrede savspåner, 

som formales til finere fraktioner i henhold til kundernes 

ønsker. For industriforbrugere, der ligger tættere på en 

fabrik, er dette et alternativ, der mindsker anlægsinves-

teringen og samtidig tilbyder større manøvredygtighed 

mellem høj og lav effekt. 

Energiindhold ≥ 4,8 MWh/ton

Volumenvægt 180 kg/m³.

Askeindhold ≤ 0,5 vægtprocent

Fugtindhold ca. 6 vægtprocent

TRÆPILLER
Scandbios træpiller fremstilles af savspåner eller 

høvlspåner og benyttes i alt lige fra villaer til store 

varmeværker. Vi fremstiller ENplus-, FSC- samt 

SBP-certificerede træpiller i både premiumkvalitet 

og industrikvalitet, og vi tilbyder også træpiller. 

Træpiller leveres til private forbrugere i småsække 

på 16 kg eller i ønsket mængde i løsvægt til dit 

lager via bulklastbil. Til industrikunder leveres 

træpillerne i den ønskede mængde i løsvægt via 

bulklastbil eller tipvogn. 

Energiindhold ≥ 4,8 MWh/ton

Volumenvægt 640-680 kg/m³

Holdbarhed ≥ 97,5 % 

Askeindhold ≤ 0,5 vægtprocent

Fugtindhold 6-8 vægtprocent
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FÆRDIG VARME
Vi leverer færdig varme fra vores 

fabrikker, både direkte og indirekte. 

Direkte ved at en del af den spildvarme, 

der opstår i vores fremstillingsproces, 

opvarmer brugsvandet for forbrugere i 

nærheden. Indirekte ved at vi forsyner 

ejeres anlæg til færdig varme rundt 

omkring i landet med brændsel.



Udvikling står altid i fokus hos Scandbio. Det er 

vores miljøarbejde et tydeligt eksempel på. Gennem 

årene har vi arbejdet kontinuerligt med at mindske 

vores miljøindvirkning i så høj grad som muligt. Det 

er derfor, at produktionen på alle vores fabrikker er 

 certificeret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

Vi stiller desuden krav til, at vores transportører kører 

lastbilerne på mere miljøvenlige drivmidler. Siden 2009 

har det resulteret i, at vi har mindsket CO2- udslippet 

med 46% ved transport af færdige produkter. Også 

vores egne maskiner, som benyttes på fabrikkerne, 

kører på miljøvenligt brændstof.

Vores stræben efter altid at blive bedre var også en 

anledning til, at vi udviklede den unikke Niveauvagt. 

Denne tjeneste effektiviserer vores transporter og tilby-

der samtidig kunderne en betydeligt lettere hverdag. 

Læs mere om Niveauvagtens fordele på næste side.

 

VI SKUER ALTID  
FREMAD.

 
Hos Scandbio er vi tilfredse med vores produkter, tjenester 
og vores miljøarbejde. Det betyder dog ikke, at vi slår os 

til ro på nogen områder. Tværtimod.
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NIVEAUVAGT.

Kontrol af træpilleniveauet og bestilling af nye 
træpiller har været noget, vores kunder selv har skullet 
gøre. Med den unikke tjeneste, Niveauvagten, klares de 

forskellige tiltag automatisk.

Niveauvagten er en innovation fra Scandbio, og 

den placeres på træpilleanlæg hos vores virksom-

hedskunder. Her overvåger den løbende træpille-

niveauet og sender et signal til ordremodtagelsen, 

når niveauet er lavt. Ordremodtagelsen meddeler 

så transportøren, som kører ud og fylder træpiller 

på, uden at du som kunde har været nødt til at 

gøre noget. Det effektiviserer transporterne, sikrer, 

at der altid er træpiller i anlægget og eliminerer 

risikoen for dyre akutleverancer. Sikkert, enkelt og 

økonomisk.

Siloen begynder at løbe tør for træpil-

ler. Niveauvagten registrerer det med 

det samme og sender et signal...

 ...til ordremodtagelsen. Her 

registreres oplysningerne, og nu 

kontaktes…

I den tid har driften kørt som nor-

malt, og ingen har bemærket noget. 

Let og problemfrit, ikke sandt?

..transportøren, som med det 

 samme kører ud og fylder 

 træpiller på siloen.

1.

3.

2.

4.
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VORES ANLÆG

Scandbios produktion finder sted på vores otte egne fabrikker. 
Hver fabrik forsyner nærregionen og effektivt tilgængelige 

eksportmarkeder med træbrændsel. Det giver os fuld kontrol 
over kvalitet, udvikling og leverancer.

NORBERG
Norberg/Insjön fremstiller træpiller i bulk og sæk, briket-

ter, pulver, strøpiller og færdig varme. I dag fremstilles ca. 

100.000 tons træpiller/år i fem forskellige træpillepresse-

re, og derudover leveres der 24 GWh færdig varme.

ULRICEHAMN
Ulricehamn fremstiller træpiller i bulk og sæk, træpulver 

og leverer færdig varme. I dag fremstilles ca. 85.000 tons 

træpiller/år i tre træpillepressere, og derudover leveres der 

55 GWh færdig varme pr.  år.

MALMBÄCK
Malmbäck fremstiller træpiller i bulk, briketter og træ-

pulver. I dag fremstilles ca. 90.000 tons træpiller/år i tre 

træpillepressere.

VAGGERYD
Vaggeryd fremstiller træpiller i bulk og sæk. I dag fremstil-

les ca. 115.000 tons træpiller/år i fem træpillepressere.

FRÄMLINGSHEM
Främlingshem fremstiller træpiller i bulk. I dag fremstiller 

fabrikken ca. 65.000 tons træpiller/år i to træpillepressere.

FORSNÄS
Forsnäs pelletsfabrik fremstiller træpiller i bulk og sæk. I 

dag fremstiller fabrikken ca. 85.000 tons træpiller/år i tre 

træpillepressere.

FREDERICIA
Importlager hvor vi indskiber varer fra vore Skandinavis-

ke fabrikker per skib. Fredericia forædler ca. 50000 ton 

årligt ved udlevering af soldede bulk varer og opsækkede 

varer.

LJUSNE
Ljusne fremstiller træpiller i bulk. I dag fremstiller fabrik-

ken ca. 35.000 tons træpiller/år i to træpillepressere.

TALSI, LETTLAND
SBE Latvia LTD i Talsi fremstiller træpiller i bulk og sæk. I 

dag fremstilles ca. 80.000 tons træpiller/år. Størstedelen af 

produktionen eksporteres til lande inden for EU.

LJUSNE

FRÄMLINGSHEM

ULRICEHAMN

TALSI

NORBERG

JÖNKÖPING (HK)
KAMMARP

VAGGERYD
MALMBÄCK

EKSPORTFLOWS

FREDERICIA
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WWW.SCANDBIO.COM

Ansvarligt skovbrug er 

vigtigt for os. Derfor har  

vi benyttet papirtypen 

 Munken Pure til denne 

tryksag.
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