
BIOENERGI FRÅN  
SKANDINAVISKA  

SKOGAR.
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TVÅ STORA HISTORIER. 
EN STÖRRE FRAMTID.

Lantmännen Agroenergi, en del av Lantmännenkoncernen, 
och Neovapellets, med finska Vapokoncernen som ägare, var 

under många år två ledande  aktörer på den skandinaviska 
bioenergimarknaden. 2014 slogs de båda verksamheterna samman 

och bildade Agroenergi Neova Pellets AB.  Sveriges största bolag  
inom fasta förädlade trädbränslen var skapat. 

2016 bytte företaget namn och blev Scandbio, vilket  
sammanfattar både vårt geografiska arv och våra produkters 
biologiska ursprung. Med vårt nya namn fortsätter vi att leda  

och stärka branschen som en integrerad del av Sveriges  
framtida energimix. 
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VI DRIVER SVERIGE
Över hela Sverige kommer våra produkter 

till nytta på flera områden. De värmer privata 

hushåll, ger energi till kommunala och statliga 

verksamheter, samt driver produktionen i små 

och stora industrier. 

DETTA ÄR SCANDBIO.

Scandbio är Skandinaviens största företag inom fasta  
förädlade trädbränslen.  Vår verksamhet grundar sig på  

en sak –  bioenergi från skandinaviska skogar. 

AFFÄRSIDÉ
Vår affärsidé är att utveckla, 

tillverka och marknadsföra 

 kundanpassade  lösningar för 

fasta förädlade bio bränslen,  

i huvudsak pellets. 
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NÄRA DIG
Scandbios produktion är förlagd till sju fabriker 

runtom i Sverige och en i Lettland. Vi har ett väl 

utbyggt distributionsnät, samt branschens största 

fältsäljkår. Vi har också en modern e-handels-

lösning som gör att du som kund kan ha kontakt 

med oss 24/7.  Det innebär att leveranstiderna är 

korta och vi har dessutom över 400 återförsäljare 

där du hittar våra produkter. 

NATURLIG ENERGI
Trädbränsle är en 100% förnybar energikälla. 

Våra produkter består enbart av sammanpressade 

restprodukter från skogs- och sågverksindustrin, 

såsom flis och olika typer av spån. 
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HÅLLBAR ENERGI
I skogs- och sågverksindustrin uppstår biprodukter 

under tillverkningsprocessen, såsom olika typer av 

spån. För Scandbio är det inte en biprodukt, utan 

en grundförutsättning för alla våra produkter.  

Vi förädlar den biprodukt som faller till en 100% 

förnybar energiform som är enkel att distribuera, 

lagra och använda för kunden.

När trädbränslen förbränns avges motsvarande 

mängd koldioxid som trädet bundit under 

sin uppväxt. När ett nytt träd återväxer binds 

motsvarande mängd koldioxid på nytt. Sverige 

har idag en nettotillväxt i skogen och vi köper 

bara råvara från ansvarsfulla leverantörer som 

säkerställer åter växten och är certifierade enligt 

FSC och PEFC.

NATURLIG VARIATION
Trä är ett levande material som varierar i färg med 

art och ursprung. Vi arbetar med biprodukter av 

gran och fur från lokala sågverk, fritt från bark.  

Vid pelletstillverkningen kan träfibern ta en 

mörkare färg under torkningsprocessen.  

Den färdiga produktens färg varierar naturligt 

med råvaran och har inget med produktens 

energiinnehåll eller brännbarhet att göra.

URKRAFT FRÅN 
SKOGEN.

Källan till vårt trädbränsle är ansvarsfullt 
brukade skogar. Här finns energi som ingår  

i det naturliga kretsloppet och som inte  
belastar vår framtida miljö.
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BRED LEVERANTÖR.

Scandbios verksamhet sträcker sig över Sverige, Lettland och 
Danmark. Bland de kunder som vi förser med energi finns 
privata hushåll, små och stora industrier, samt kommunala 

och statliga verksamheter.
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Bio betyder liv och bioenergi kan med all rätt beskrivas 

som livets energi. Scandbio är en stor del av livet genom de 

olika kunder och verksamheter som använder våra pro-

dukter för lokalvärme till industrier och privata hushåll, 

för processenergi i tillverkande industri, samt för djur-

hållning. Små och stora användare har gått från mindre 

miljövänliga alternativ såsom fossil olja, kol och gas till att 

istället använda fasta förädlade biobränslen av både miljö-

mässiga och ekonomiska skäl. Dessa förnybara alternativ 

har en lägre kostnad per megawattimme, en mycket stabil 

prisbild tack vare god inhemsk tillgång och bidrar slutligen 

till lokala arbetstillfällen och en levande landsbygd. Bra för 

dig. Bra för miljön. Bra för kommande generationer.
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VÅRA PRODUKTER.

Vårt mål är att göra trädbränsle som alltid har samma egenskaper. 
Då får du minimalt med omställningsbehov av din brännare. Hela 
tillverkningsprocessen, från råvara till färdig produkt, övervakas 

löpande och tillsammans med 30-års produktionserfarenhet, 
bruk av ackrediterade kvalitetsinstitut, samt stöd från Sveriges 

Sotarförbund, anser vi oss ha en branschledande produkt. 

BRIKETTER
Scandbios briketter används idag enbart av industri-

kunder. Briketterna tillverkas av torrt sågspån 

eller kutterspån som pressas samman under hårt 

tryck och hålls ihop av trädets egna ämne lignin. 

 Scandbios briketter brinner länge och ersätter kol 

som energi källa. Vi levererar briketterna med flakbil  

eller i  container som även används som förråd.

Energiinnehåll ≥ 4,5 MWh/ton 

Volymvikt ≥ 550 kg/m³ 

Askhalt ≤ 1,5 viktprocent 

Fukthalt ca 12 viktprocent

TRÄPULVER
Scandbios träpulver tillverkas av torkat sågspån som 

mals till finare fraktioner enligt kundernas önske-

mål.  För industriförbrukare inom kortare avstånd 

från fabriken är detta ett alternativ som minskar 

 anläggningsinvesteringen och samtidigt erbjuder  

större manövrerbarhet mellan hög och låg effekt. 

Energiinnehåll ≥ 4,8 MWh/ton 

Volymvikt 180 kg/m³ 

Askhalt ≤ 0,5 viktprocent 

Fukthalt ca 6 viktprocent

PELLETS
Scandbios pellets produceras av sågspån eller 

kutterspån och används i allt från villor till stora 

värmeverk. Vi producerar ENplus-, FSC- samt 

SBP-certifierad pellets i både premiumkvalitet 

och industrikvalitet, och vi erbjuder även pellets 

med och utan stärkelse för ökad hållfasthet. Till 

privata konsumenter levereras pellets i småsäck 

av 16 kg, storsäck av 650 kg eller i önskad mängd 

i lösvikt till ditt förråd via bulkbil. Till industri-

kunder levereras pelletsen i önskad mängd i 

lösvikt via bulkbil eller tippbil.

Energiinnehåll ≥ 4,8 MWh/ton

Volymvikt 640-680 kg/m³

Hållfasthet ≥ 97,5 %

Askhalt ≤ 0,5 viktprocent

Fukthalt 6-8 viktprocent
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LOGGS
Scandbios loggs är framtagna för dig som vill ha 

ett smidigt och bekvämt alternativ till vedeldning i 

din braskamin. Loggs ersätter veden i braskaminer, 

innehåller mycket energi på liten volym och värmer 

länge. Loggsen är förpackade i tiokilospaket med tolv 

loggs i varje. Mycket enkelt att hantera och stapla och 

du behöver inte ha så stort förråd, jämfört med om du 

eldar med ved.  

Energiinnehåll ≥ 4,7 MWh/ton 

Askhalt ≤ 0,5 viktprocent 

Fukthalt ca 10 viktprocent

STRÖPELLETS
Scandbio tillverkar ströpellets som används till 

boxar för hästar och andra djur. Ströpelletsen är 

av premiumkvalitet, gjord på ren pressad kutter-

spån från gran och är helt fri från tillsatser. Mjuk 

och lättmockad med hög uppsugningsförmåga. 

Ströpellets köpes i småsäck av 14 kg.

FÄRDIG VÄRME
Från våra fabriker levererar vi färdig 

värme, både direkt och indirekt. Direkt 

genom att delar av den spillvärme 

som uppstår i vår tillverkningsprocess 

värmer upp varmvatten för närliggande 

förbrukare. Indirekt genom att vi förser 

våra ägares anläggningar för färdig 

värme runt om i landet med bränsle.



Utveckling står alltid i fokus hos Scandbio. Vårt miljö-

arbete är ett tydligt exempel på det. Genom åren har vi 

jobbat kontinuerligt med att minska vår miljöpåver-

kan så långt det är möjligt. Det är därför tillverkningen 

i samtliga våra fabriker är certifierad enligt ISO 9001 

och ISO 14001.

Vi har dessutom krav på att våra transportörer kör 

lastbilarna på miljövänligare drivmedel. Sedan 2009 

har det resulterat i att vi minskat CO2-utsläppen med 

46% vid transporter av färdiga produkter. Även våra 

egna maskiner som används på fabrikerna körs på 

miljövänligt bränsle.

Vår strävan att alltid bli bättre var även en anledning 

till att vi utvecklade den unika Nivåvakten. Tjänsten 

effektiviserar våra transporter och erbjuder samtidigt 

kunderna en betydligt smidigare vardag. Läs mer om 

Nivåvaktens fördelar på nästa sida. 

VI SER ALLTID FRAMÅT.

På Scandbio är vi nöjda med våra produkter,  
tjänster och vårt miljöarbete. Det betyder inte att  

vi slår oss till ro på något område. Tvärtom. 
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NIVÅVAKT.

Kontroll av pelletsnivån och beställning av ny pellets 
har varit något som våra kunder har utfört själva. 

Med den unika tjänsten Nivåvakten, sköts de olika 
momenten automatiskt. 

Nivåvakten är en innovation från Scandbio 

som placeras på pelletsanläggningarna hos våra 

 företagskunder. Där bevakar den kontinuerligt 

pelletsnivån och skickar en signal till order-

mottagningen när nivån är låg. Ordermottagningen 

meddelar då transportören som åker och fyller 

på pellets, utan att du som kund har behövt göra 

någonting. Det effektiviserar transporterna, säker-

ställer att det alltid finns pellets i anläggningen och 

eliminerar risken för kostsamma akut leveranser. 

Tryggt, enkelt och ekonomiskt. 

Det börjar ta slut på pellets i silon. 

Nivåvakten märker det direkt och 

skickar en signal ...

... till ordermottagningen.  

Här registreras uppgifterna  

och nu kontaktas ...

Under tiden har verksamheten 

pågått som vanligt och ingen 

har märkt något. Smidigt va?

... transportören som direkt åker 

och fyller på silon med pellets.

1.

3.

2.

4.
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VÅRA ANLÄGGNINGAR.

Scandbios produktion finns i åtta egna fabriker. Varje fabrik  
försörjer närregionen, samt effektivt tillgängliga exportmarknader 

med trädbränsle. Det ger oss full kontroll över kvalitet,  
utveckling och leveranser. 

NORBERG
Norberg/Insjön tillverkar pellets i bulk och säck,  briketter, 

pulver, ströpellets och färdig värme. I dag  tillverkas  

ca 100 000 ton pellets/år i fem olika pelletspressar  

samt en leverans på 24 GWh färdigvärme.

ULRICEHAMN
Ulricehamn tillverkar pellets i bulk och säck, träpulver 

och levererar färdig värme. I dag tillverkas ca 85 000 ton 

pellets/år i tre pelletspressar, samt en leverans på  

55 GWh färdig värme per år.

MALMBÄCK
Malmbäck tillverkar pellets i bulk, briketter och 

 träpulver. I dag tillverkas ca 90 000 ton pellets/år i  

tre pelletspressar.

VAGGERYD
Vaggeryd tillverkar pellets i bulk och säck. I dag  tillverkas 

ca 115 000 ton pellets/år i fem pelletspressar.

FRÄMLINGSHEM
Främlingshem tillverkar pellets i bulk. I dag tillverkar 

fabriken ca 65 000 ton pellets/år i två pelletspressar.

KAMMARP
Kammarp (tidigare Forsnäs pelletsfabrik) tillverkar 

 pellets i bulk och säck. I dag tillverkar fabriken  

ca 85 000 ton pellets/år i tre pelletspressar.

LJUSNE
Ljusne tillverkar pellets i bulk. I dag tillverkar fabriken  

ca 35 000 ton pellets/år i två pelletspressar.

TALSI, LETTLAND
SBE Latvia LTD i Talsi tillverkar pellets i bulk och säck. 

I dag tillverkas ca 80 000 ton pellets/år. Huvuddelen av 

produktionen exporteras till länder inom EU.

LJUSNE

FRÄMLINGSHEM

ULRICEHAMN

TALSI

NORBERG

JÖNKÖPING (HK)
KAMMARP

VAGGERYD
MALMBÄCK

EXPORTFLÖDEN
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LJUSNE

FRÄMLINGSHEM

ULRICEHAMN

TALSI

NORBERG

JÖNKÖPING (HK)
KAMMARP

VAGGERYD
MALMBÄCK

EXPORTFLÖDEN



WWW.SCANDBIO.COM

Ett ansvarsfullt skogsbruk 

är viktigt för oss. Därför 

har vi använt papperstypen 

Munken Pure till den här 

trycksaken.

  N
Y
.SE


