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Abstract 
 

Quality assurance of fuel pellets - systems and experiences 
 

The principles and fact basis for a cost-efficient and reliable Quality Management system 

for fuel pellets have been developed. Existing QM systems and standards at national and 

international levels have been invented, analyzed and compiled. Experience from and 

opinions on existing QM systems have been surveyed in contacts with manufacturers and 

in a questionnaire. The questionnaire shows that a system which is suitable for the 

Swedish market can be elaborated built on a Swedish/European standard for pellet quality 

– to some extent improved – together with general requirements in line with ISO 9001.  
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Förord  
 

Föreliggande arbete har ingått som ett arbetspaket i projektet ”Förbränningsteknisk 

utvärdering av pelletkvalitet” som genomförts av SP – Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut i samverkan med Umeå Universitet, Luleå Tekniska Universitet, 

Energiteknisk Centrum i Piteå samt Sveriges Lantbruksuniversitet.  

 

En väsentlig del av arbetet har bestått i genomförandet av en enkät om behovet av 

kvalitetssäkringssystem för bränslepellets, där en rad tillverkare och nyckelpersoner inom 

branschen deltagit. Vi tackar alla Er, ingen nämnd och ingen glömd, för Er tid och Ert 

engagemang som gett ett gott underlag för våra slutsatser. 

 

Borås i september 2011 

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

Enheten för Energiteknik 

 

 

Lennart Gustavsson och Sven Hermansson 
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Sammanfattning  
 

Inom detta arbetspaket har principer och underlag för ett kostnadseffektivt och 

tillförlitligt kvalitetssäkringssystem för pellets tagits fram. Systemet skall säkerställa att 

det bränsle som levereras till kund möjliggör stabil och fullgod förbränningsteknisk 

funktion och inte förorsakar driftsstörningar eller stopp. Befintliga 

kvalitetssäkringssystem och standarder på nationell och internationell nivå har 

inventerats, analyserats och sammanställts. Kontakter har tagits med ett större urval 

pelletstillverkare och nyckelpersoner med insikt i området, och deras erfarenheter av och 

synpunkter på kvalitetssäkringssystem har kartlagts dels i form av telefondiskussioner, 

dels i form av en enkät. 

 

Vid analysen av befintliga system har tonvikten lagts på främst det nya europeiska  

ENplus-systemet, det tysk-österrikiska DINplus-systemet, det nordiska 

miljömärkningssystemet Svanen och det nya amerikanska PFI-systemet. Omfattning och 

gränsdragningar, strukturell uppbyggnad och ingående krav avseende råvaror, processer, 

produkt och hantering har analyserats och jämförts. Slutsatserna är att systemen har 

väsentliga likheter men också skillnader som kan vara väsentliga. Det system som 

bedöms vara mest näraliggande att anknyta till är ENplus-systemet, dock inte 

nödvändigtvis i alla detaljer eller kravnivåer. 

 

Den genomförda enkäten visar att det stora flertalet av de tillfrågade pelletproducenterna 

arbetar aktivt med kvalitetsfrågor, samt att dessa tillsammans med tillfrågade 

nyckelpersoner inom pelletkedjan är positivt inställda till ett frivilligt certifieringssystem 

riktat mot villasegmentet. En direkt anslutning till ENplus-systemet tolkas dock som icke 

önskvärt. Systemet anses för kostsamt och byråkratiskt för en certifiering av något som 

idag redan uppfylls på den svenska marknaden. Däremot anser merparten att man genom 

anpassningar – främst beträffande administration, avgifter och strykning/tillägg av olika 

kravdelar – kan skapa ett system som är lämpat för den svenska marknaden. Ett sådant 

system kan bygga på svensk/europeisk standard för pelletkvalitet – till vissa delar 

förbättrat – samt generella krav i linje med ISO 9001, i vilka råvarukvalitet, 

produkttransport och produktion bör utgöra de viktigaste länkarna.  

 

För att få en bred acceptans för ett svenskt QA-system är det enligt enkätsvaren av stor 

vikt att en mer ingående jämförelse mellan ENplus, PFI och EN 15234 genomförs 

tillsammans med representanter från branschen, så att en modifierad version anpassad för 

den svenska marknaden kan utkristalliseras. Det utfärdande organet bör därför vara väl 

förankrat i branschen och ha god transparens. Som utfärdare föreslås därför Svebio. 

Enkätsvaren antyder också att vissa av parametrarna i de europeiska standarderna för 

produktkvalitet är lågt satta jämfört med svensk normal kvalitetsnivå – exempelvis 

asksmältpunkten. Ett svenskt QA-system skulle därmed kunna utgå ifrån europeisk 

standard – A1, A2 och B – men även innefatta ett högre kvalitetssteg för svenska 

produkter. En viktig del i ett QA-system är definiering av långsiktiga kvalitetsmål, samt 

hur dessa skall uppnås. Detta ingår inte i något av de befintliga systemen, men blir 

troligen aktuellt för att kunna bibehålla hög och jämn produktkvalitet vid breddad 

råvarubas, exempelvis skogsavfall och agrara produkter.  

 

I samtalen med PiR och i enkätsvaren har tydligt framkommit att branschen efterfrågar ett 

motkrav på brännarutrusning (villasegmentet) om ett QA-system skall bli aktuellt. Man 

menar att högre krav borde ställas på EN/P/kvalitetsmärkning, kontinuerlig trimning av 

driften samt införande av O2-styrning för att en hög och jämn pelletkvalitet skall vara 

motiverad.   
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Summary 
 

Within this work package, the principles and fact basis for a cost-efficient and reliable 

Quality Management system for fuel pellets have been developed. The purpose of the 

system is to safeguard that the fuel which is delivered to the customer facilitates a stable 

and adequate function of the burner an do not cause operational problems or shut-downs. 

Existing QM systems and standards at national and international levels have been 

invented, analyzed and compiled. Contacts have been taken with both a greater selection 

of pellet producers as well as some key persons with good insight in the area, and their 

experience from and opinions on QM systems have been surveyed in phone discussions 

and in a questionnaire. 

 

In the analysis of existing systems, the focus has been on the recent issued European 

ENplus system, the German-Austrian DINplus system, the Nordic Environmental 

Labelling system “Svanen” and the new American PFI-system. The scope and the 

boundary lines, the structure as well as the requirements set up concerning raw materials, 

processes, product and handling have been analyzed and compared. The conclusion is 

that the systems have many similarities but also differences which may be important. The 

system which is deemed to be most attractive to link up with is the ENplus system, 

however not necessarily in all details and all requirement levels. 

 

The questionnaire shows that most of the pellet manufacturers actively work with quality 

assurance issues, and that they, as also the key persons consulted, are favourably disposed 

to a voluntary QA system addressed to the domestic sector. A direct association to the 

ENplus system is however interpreted as not desirable. The system is considered as too 

costly and bureaucratic for a certification of something that is already fulfilled on the 

Swedish market. However, most of the interviewed is of the opinion that through adap-

tations – primarily concerning administration, fees, and deletions/amendments of certain 

requirements – a system which is suitable for the Swedish market can be elaborated. Such 

a system may be built on a Swedish/European standard for pellet quality – to some extent 

improved – together with general requirements in line with ISO 9001, in which the raw 

materials quality, production and transport should constitute the most important parts. 

 

In order to achieve a broad acceptance of a Swedish QA system it is, according to the 

questionnaire answers, important that a more thorough comparison between ENplus, the 

PFI system and EN 15234 are made together with representatives from the manufacturers, 

in order to modified version, adapted to the Swedish market could be elaborated. The 

body issuing the certificates must have a strong support among the manufacturers and 

show a high degree of transparency. As the issuing body, Svebio is therefore proposed. 

The questionnaire answers indicate that requirements for some of the parameters in the 

European standards for product quality are set quite low compared to the normal 

Swedish quality level, e.g. for the ash melting temperature. A Swedish QA system may 

therefore start from the classes A1, A2 and B in the European standard, but also include a 

class with more stringent requirements for Swedish products. An important part of a QA 

system is defining long-term quality goals and how these should be attained. This aspect 

is not included in any of the present systems, but will presumably be important in order to 

keep up a high and constant quality level when the raw materials base is broadened, e.g. 

with forest residues and agricultural products. 

 

In the discussions with PIR and the manufacturers it has been clear that there is a demand 

for a corresponding requirement on the combustion equipment if a QA system for pellets 

is being realized. The opinion is that more stringent requirements should be put on EN- or 

P-marking, continuous optimization of the combustion as well as O2 control if a high and 

constant pellet quality should be motivated. 
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1 Syfte 
 

Det övergripande målet för detta arbetspaket har varit att ta fram principer och underlag 

för ett kostnadseffektivt och tillförlitligt kvalitetssäkringssystem för pellets. Systemet 

skall säkerställa att det bränsle som levereras till kund möjliggör stabil och fullgod 

förbränningsteknisk funktion och inte förorsakar driftsstörningar eller stopp. 

 

2 Bakgrund 
 

För en fullgod funktion hos en förbränningsanläggning krävs att det bränsle som används 

och förbränningsutrustningen är lämpliga för varandra. Om så inte är fallet kan 

driftstörningar och i värsta fall driftstopp riskeras, och ofullständig förbränning och i 

längden onormalt högt slitage/korrosion på anläggningen uppstå. För att undvika detta 

måste bränslets egenskaper vara kända och dessutom inte variera på ett oförutsett sätt. För 

bränslepellets kan det konstateras att detta idag inte gäller fullt ut, och att den i framtiden 

nödvändiga bredare råvarubasen med delvis andra egenskaper än stamved av trä medför 

ökade svårigheter att uppfylla dessa krav.  

 

Ett redskap för att möjliggöra en någorlunda konstant bränslekvalitet är att arbeta med 

kvalitetsstyrningssystem. I detta fall måste systemet omfatta hela kedjan från intag av 

råvara till leverans av färdig produkt. Idag tillämpar många tillverkare åtminstone delar 

av ett sådant system, medan andra inte anser sig ha nytta av detta. Mot bakgrund av en del 

erfarenheter som gjorts, där skulden till och ansvaret för driftstörningar och andra 

problem hos kunden i vissa fall har ”bollats” mellan bränsle- och utrustningsleverantörer, 

har det bedömts angeläget att försöka utarbeta principer och underlag för ett 

kostnadseffektivt och tillförlitligt kvalitetssäkringssystem, som kan användas generellt. 

Resultatet av detta arbete redovisas i denna rapport. 

 

Arbetet har innefattat följande delar: 

 

1) Inventering av befintliga kvalitetssäkringssystem och standarder för pellets och ev. 

andra relevanta bränslen. Inventeringen görs både på nationell och internationell nivå.  

2) Kontakter med ett urval pelletstillverkare och nyckelpersoner om deras erfarenheter av 

och synpunkter på QA-system i form av en enkät 

3) Identifiering och beskrivning av de kritiska processerna från råvara över tillverkning 

och distribution till brännare och hur dessa kan kontrolleras i ett QA-system. 

4) Bearbetning av resultat från WP1, och senare WP 2 resp. 3 ur QA-synpunkt. 

5) Utarbetande av förslag till struktur för QA-system.  
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3 Kvalitetssystem – uppbyggnad och begrepp 
 

För att kunna föra en begriplig och systematisk diskussion inom området kvalitetssystem 

är det viktigt att använda en vedertagen begreppsapparat och ett gemensamt synsätt på 

vad som är vad. Den begreppsapparat och det synsätt på vad kvalitetssystem innebär som 

här används bygger på de internationella standarderna ISO 9000:2005, ”Fundamentals 

and vocabulary” samt ISO 9001:2008, Quality management and requirements”.  

 

ISO 9001:2008 ger en översikt av de systemkrav som bör ingå då ett QM-system 

utarbetas (QM = Quality Management = kvalitetsstyrning). Ett 

kvalitetsstyrningssystem i allmänhet bygger på fyra grundpelare, nämligen: 

 

Quality Assurance (QA) = kvalitetssäkring 

Quality Control (QC)  = kvalitetskontroll 

Quality Improvement (QI) = kvalitetsförbättring 

Quality Planning (QP)  = kvalitetsplanering 

 

Tillämpningen av dessa pelare och de olika åtgärder som vidtas i respektive pelare beror 

på vilken process eller vilket problem eller frågeställning som systemet skall appliceras 

på. En allmän beskrivning av de fyra pelarna är följande: 

 

- QA: Den del av QM som fokuserar på förtroendeskapande åtgärder för att 

kvalitetskraven skall vara uppfyllda. 

 

- QC: Den del av QM som fokuserar på att uppfylla kvalitetskraven. 

 

- QI: Den del av QM som fokuserar på att öka förmågan att uppfylla 

kvalitetskraven. 

 

- QP: Den del av QM som fokuserar på att sätta kvalitetsmål och att specificera 

nödvändiga driftprocesser och resurser för att uppnå kvalitetsmålen. 

 

Varje pelare har sin egen uppsättning möjliga åtgärder och arbetssätt, och tonvikten 

mellan de olika pelarna kan variera mycket mellan olika applikationer.  

 

Då principen tillämpas på en leveranskedja för bränslepellets kommer tonvikten naturligt 

att hamna på dels kvalitetssäkring (QA), dels på kvalitetskontroll (QC). Åtgärder för 

kvalitetssäkring skall i första hand uppfylla några generella krav enligt följande: 

 

- de skall vara enkla att tillämpa/använda 

- de skall inte medföra onödig byråkrati 

- de skall ge kostnadsbesparingar för både producenter och användare. 

 

Åtgärder för kvalitetskontroll innefattar i en tillämpning på produktion och leverans av 

fasta bränslen i första hand val av och implementering av metoder för provtagning, 

reduktion av provmängd (neddelning) samt analys- och provmetoder. Det är viktigt att 

vid utarbetande av dessa åtgärder komma ihåg att provtagning och analys är aktiviteter 

som normalt är kostsamma och som därför skall tillämpas ”så lite som möjligt” utan att 

produktens slutkvalitet äventyras. Ett väl utformat QA-system kan reducera behoven av 

QC-åtgärder och därmed kostnaderna väsentligt. Åtgärder för kvalitetskontroll är centrala 

för att avgöra egenskaperna hos bränslet men påverkar inte kvaliteten direkt. 
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Kundbegreppet 

 

Varje kvalitetssäkringssystem har som målsättning att genomföra sådana åtgärder att 

förtroende skapas för att de kvalitetskrav som ställs uppfylls kontinuerligt. Om dessa krav 

uppfylls blir kunden nöjd, vilket är det övergripande syftet för hela kvalitetsstyrningen. 

 

I produktions- och leveranskedjan för bränslepellets ingår ett antal steg och processer som 

tillsammans påverkar slutproduktens egenskaper, dvs. kvalitet, hos slutkunden. Men 

dessa steg eller processer kan försiggå hos olika aktörer, t.ex. råvaruleverantörer, 

tillverkare och leverantörer. Den totala kedjan kan ofta delas upp i flera delkedjor, där 

olika aktörer kan ansvara för var sin delkedja. En enkel uppdelning enligt detta synsätt 

kan vara följande: 

 

- Delkedja 1: Identifiering, hopsamling, ev. preparering samt transport av 

råmaterial 

 

- Delkedja 2: Tillverkning, paketering, märkning samt lagring av den färdiga 

produkten 

 

- Delkedja 3: Försäljning och leverans av produkten. 

 

Pelletstillverkaren är då beroende av vilken kvalitet det råmaterial som levereras in till 

fabriken har, dvs han är kund för råmaterialleverantören. I andra änden är antingen en 

bränsledistributör eller en slutanvändare kund för pelletstillverkaren. Ur ett 

kvalitetssäkringsperspektiv kan det alltså finnas flera kunder längs kedjan, t.o.m. kan det 

ibland vara lämpligt att betrakta olika avdelningar hos tillverkaren som kunder till 

varandra eftersom den ansvarige för varje steg är beroende av det material som han/hon 

får in i sitt produktionsavsnitt. 

 

En väsentlig del av kundens roll i utvecklingen av ett kvalitetssäkringssystem är, förutom 

att ställa kraven, är att kommunicera sitt missnöje i det fall kraven inte uppfylls (och 

kanske även sin tillfredsställelse när de uppfylls…). Detta innebär ju en återkoppling att 

något inte har fungerat fullt ut i det befintliga systemet, och ger underlag för åtgärder och 

förbättringar. 

 

Kvalitetsbegreppet 

 

Eftersom ett QA-system i slutändan alltså är ett redskap för att säkerställa kundnöjdheten, 

är förhoppningsvis insíkten om att det inte bara är produktkvaliteten som avgör denna 

inte långt borta. Produktkvaliteten definieras av ett antal egenskaper som beskriver 

lämpligheten hos produkten för en viss applikation, t.ex. användning i en villapanna eller 

i en pelletskamin. Dessa kriterier behöver inte nödvändigtvis överensstämma med en 

fastställd standard, men däremot med kundens förväntningar vad gäller funktion etc. 

 

Utöver produktkvaliteten så påverkar även tjänstekvaliteten hur nöjd kunden blir. 

Exempel på faktorer som påverkar tjänstekvaliteten är följande: 

 

- Företagets specifika kostnader per enhet av produkten 

- Företagets förmåga och rutiner att definiera och tillfredsställa kundernas behov 

- Företagets förmåga att genomföra sina uppgifter effektivt och korrekt 

- Förmågan att hantera ev. kundklagomål korrekt och effektivt 

 

Det är uppenbart att i vissa fall kan tjänstekvaliteten vara minst lika avgörande för ett 

företags framgång som produktkvaliteten, förutsatt att denna har en rimlig nivå. 
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4 Kvalitetssystem i användning 
 

4.1 Nationella system 
 

Under de år som användningen av pellets som bränsle expanderat i Europa och på andra 

håll har ett antal nationella kvalitetssäkringssystem utvecklats. Aktörerna bakom dessa är 

av olika karaktär; i en del fall är det professionella certifieringsorgan som arbetar med 

många olika typer av produkter och/eller ledningssystem, och i andra fall är det 

branschorganisationer eller motsvarande. Omfattningen, dvs. vilka delar av kedjan från 

råvaror och tillverkning till leverans hos kund varierar mellan de olika systemen, liksom 

genomslaget på marknaden. I vissa fall är det svårt att dra en gräns mellan 

kvalitetssäkringssystem, produktstandard eller miljömärkningssystem. För att ge en så 

fullständig bild som möjligt har det inom WP 4 tillämpats en vid definition av begreppet 

kvalitetssäkringssystem. Kriteriet är snarast att ”systemet” inte enbart utgör en 

specifikation av slutprodukten, utan att det på något sätt innefattar krav inom något eller 

några av följande aspekter; råvaror, tillverkningsprocess, hantering och distribution samt 

miljöaspekter. I Tabell 4.1 ges en förteckning av de kvalitetssäkringssystem i denna 

mening som kunnat identifieras. I avsnitten 4.1.1– 4.1.5 ges därefter korta beskrivningar 

av respektive system. 

 

Tabell 4.1: Nationella kvalitetssäkringssystem för bränslepellets 

 

Land Namn, beteckning ”Scope” Ansvarig 

    

Sverige, Norge, 

Danmark, Finland 

Svanen Miljömärkning av 

pellets, dock även 

med kvalitetskrav 

Nordisk 

Miljömärkning 

Tyskland DINPlus Wood Pellets for 

Use in Small 

Heating Systems 

DIN CERTCO 

Tyskland/Österrike ENPlus Wood pellets for the 

end consumer 

market 

Deutsches 

Pelletsinsitut 

USA PFI QA/QC 

Program 

 Pellet Fuel Institute 

Irland Wood Fuel Quality 

Assurance 

Logs, chips, pellets 

and briquettes from 

clean wood 

Irish Bioenergy 

Association 

 

 

4.1.1 Nordisk Miljömärkning Svanen – de nordiska länderna 
 

Svanenmärkning av pellets inbegriper krav vid tillverkning, transport och lagring, och får 

användas i de nordiska länderna. Kriterierna gör det möjligt att Svanenmärka pellets 

som är lämplig för användning i små till mellanstora pannor och kaminer för privat 

användning. Syftet med märkningen är att peka ut den bästa kvaliteten ur miljö- och 

hälsosynpunkt. Pelletsen ska vara bra och lätt att använda så att konsumenterna vill kon-

vertera sin värmekälla för uppvärmning till pellets. Det innebär att pelletsen måste ha en 

hållbar och jämn kvalitet samt storleksmässigt vara anpassad till eldstaden. De fysikaliska 

egenskaperna som täthet, storlek och fukthalt får inte variera alltför mycket. 

Energiåtgången vid tillverkningen av pellets har begränsats för att säkerställa 

energieffektivisering. Kvalitetssäkringsarbetet för certifiering enligt Svanenmärkning är 

ett fristående system som inte är organiserat efter existerande standarder eller certifikat, 
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frånsett specifika delar rörande råvaru- och provtagningsspecifikationer. 

Svanenmärkningscertifikatet innefattar följande delar (för mer ingående spec, se Nordisk 

Miljömärknings fulla specifikation): 

 

Tillverkning: 

- Miljö- och kvalitetssäkring – ansvarig person, dokumentation, kvalitet, planerade 

och oförutsedda ändringar, spårbarhet av råvara. Finns inga specificerade krav 

om hur man skall arbeta med dessa, bara att man ska rapportera in hur man gör 

det.   

- Myndighetskrav – retursystem för produkt och emballage samt att företaget följer 

gällande lagar och förordningar för säkerhet, arbetsmiljö, miljö och 

anläggningsspecifika krav. 

- Råvaror – enligt CEN/TS 14961-1, ursprung, skogsbrukscertifierad råvara 

(>70%), underleverantörers hantering, tillsatsmedel. 

- Energianvändning – vid tillverkning, växthusgaser, uppföljning. 

- Löpande kontroll av kvalitet – daglig och årlig (i princip i linje med CEN/TS 

14961-1 och 2 för pellets för icke-kommersiellt bruk). 

- Leverans av produkt – krav på fordon och tappning vid bulkleverans.  

 

Kvalitetsspecifikation i lager: 

- Provtagning av ackrediterat laboratorium. Samma krav som ovan. 

 

Information till kund: 

- Följesedel/etikett med produktspecifikation samt info om tillverkare och 

transportör. 

 

De övergripande intrycken från Svanenmärkningen är att strukturen utgör en användbar 

bas för grundläggande kvalitetssäkringsarbete. Till stor del ställer man även samma krav 

som den europadominerande CEN/TS 14961-1. Dock är själva arbetsförfarandet för 

kvalitetssäkringsarbetet godtyckligt och lämnar stort utrymme för tolkning till Nordisk 

Miljömärkning om vad som är tillräckligt gott kvalitetssäkringsarbete. 

 

4.1.2 DINplus - Tyskland 
 

DINplus är ett kvalitetssäkringssystem som omfattar hela kedjan från tillverkning till 

användning av bränslepellets. Systemet drivs av ackrediteringsorganet DIN CERTCO. 

Systemet består av fyra delar enligt följande: 

 

- DINplus – kvalitetssäkringssystem för träpellets 

- DIN CERTCO ”Qualified Enterprises” – leverantörer och transportföretag 

som uppfyller bestämda kvalitetskrav genom hela logistikkedjan 

- DIN-gepruft for Pellet Storage – garanterar kvaliteten vid lagring 

- DINplus – kvalitetssäkringssystem för pelletpannor. 

 

I det följande beskrivs huvuddragen i de tre första delarna. DINplus för pelletpannor 

anses ligga utanför ramen för detta arbete. 

 

4.1.2.1 DINplus för träpellets 
 

Kvalitetssäkringssystemet DINPlus för träpellets omfattar dels pellets för användning i 

småskaliga uppvärmningssystem, dels pellets för användning i större värmeanläggningr, 

s.k. industripellets.  Det förra finns beskrivet i "DINplus Certification Scheme – Wood 

pellets for use in small furnaces, Ed. July 2010“ och det senare i "DINplus Certification 

Scheme – Industry pellets“ Systemet består av tre huvuddelar: 
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- Provning av produktegenskaper av ett erkänt laboratoriumi anknytning till en 

inledande kontroll, uppföljande kontroll och efter ändringar i tillverkningen som 

kan förväntas påverka väsentliga produktegenskaper 

- Internt system för kvalitetssäkring i produktionen 

- Tredjepartsövervakning av kvalitetssäkringen i produktionsanläggningen vid 

årliga kontroller, inklusive provtagning 

 

Kraven på produktegenskaper är för „villapellets“ desamma som ställs i 

Europastandarden EN 14961-2 och för „industripellets“ desamma som ställs i EN 14961-

1. I Tabell 4.2 återges dessa krav. 

 

Tabell 4.2: Egenskapskrav för certifiering av pellets enligt DINplus 

 

Egenskap Enhet Krav för 

”villapellets” 

Krav för 

”industripellets

” 

Diameter mm 6 ± 1,0 

8 ± 1,0 

6 ± 1,0 

8 ± 1,0 

Längd mm 3,5 ≤ L ≤ 40 3,5 ≤ L ≤ 40 

Fukthalt % ≤ 10 ≤ 10 

Askhalt
4) 

% ≤ 0,7 ≤ 3,0 

Mekanisk hållfasthet i 

leveranstillstånd 

% ≥ 97,5 ≥ 96,5 

Finandel* vid fabriksporten % ≤ 0,5 (småsäck) 

≤ 1,0 (storsäck 

och bulk) 

≤ 1,0 

Effektivt värmevärde
4)

 MJ/kg 

kWh/kg 

16,5 till 19,0 

4,6 till 5,3 

16,0 till 19,0 

4,4 till 5,3 

Bulkdensitet i leveranstillstånd kg/m
3
 ≥ 600 ≥ 600 

Tillsatsmedel för pressning % ≤ 2 ≤ 2 

Kvävehalt % ≤ 0,3 ≤ 1,0 

Svavelhalt % ≤ 0,03 ≤ 0,04 

Klorhalt % ≤ 0,02 ≤ 0,03 

Arsenik mg/kg torrt ≤ 1 ≤ 1 

Kadmium mg/kg torrt ≤ 0,5 ≤ 0,5 

Krom mg/kg torrt ≤ 10 ≤ 10 

Koppar mg/kg torrt ≤ 10 ≤ 10 

Bly mg/kg torrt ≤ 10 ≤ 10 

Kvicksilver mg/kg torrt ≤ 0,1 ≤ 0,1 

Nickel mg/kg torrt ≤ 10 ≤ 10 

Zink mg/kg torrt ≤ 100 ≤ 100 

Asksmälttemperatur °C Skall anges Skall anges 

 

 

Utöver dessa krav på fysikaliska och kemiska egenskaper gäller också att för 

”villapellets” får som råvaror endast obehandlat trä eller obehandlad bark, eventuellt med 

tillsats av presshjälpmedel, användas. Detta innebär bl.a. att följande material inte får 

användas: trä som innehåller biocider eller impregneringsmedel, lim och/eller plast samt 

lack eller andra ytbehandlingsmaterial. För ”industripellets” får främmande ämnen 

förekomma så länge de inte innehåller några tungmetaller eller halogenerade organiska 

ämnen som ett resultat av impregnering eller ytbehandling. 
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- Fina partiklar som uppstår under tillverkning måste avskiljas innan produkten lämnar 

produktionsstället. Avskiljningen kan senareläggas om det kan visas att finandelen 

avskiljs på ett annat ställe i kedjan. 

 

Provtagning skall ske enligt Europastandarden EN 14778-1. Detta kan ske antingen i 

strömmande produkt eller i stationärt parti. I det förra fallet skall provtagningen ske så 

sent som möjligt i produktionskedjan. I det senare fallet kan provtagning ske i bulklager, 

transportfordon, på pall med säckar eller i container. I båda fallen skall minst fem delprov 

på minst 2 kg tas ut så jämnt fördelat som möjligt. 

 

Som metoder för provning av produktegenskaper används tillämpliga EN-standarder 

eller EN/TS.  

 

Märkningen skall innehålla följande uppgifter: 

 

- Namn eller registrerat varumärke för tillverkare eller leverantör  

- Diametern i mm, t.ex. Träpellets – diameter 6 mm 

- Nominell vikt hos förpackningen 

- Asksmälttemperatur 

- Anvisning om att pelletsen under transport och lagring måste skyddas mot fukt 

- Anvisning om att pelletsen endast får användas i anläggningar som är lämpliga och 

tillåtna för denna typ av bränsle 

- En entydig märkning av produkten eller förpackningen med identitetskod och/eller 

serienummer. Denna skall kunna ge information om tillverkningsår och tillverkningsställe 

med hjälp av kodnyckel som skall vara tillgänglig för DIN CERTCO 

- certifieringsmärke ”DIN-plus” alt. ”DIN-gepruft Industriepellets” samt motsvarande 

registeringsnummer 

- för industripellets uppgift om endast kemiskt obehandlat råmaterial ingår (ja/nej) 

 

Proverna för bestämning av produktegenskaperna enligt ovan tas ut vid en inledande 

kontroll på tillverkningsstället. Vid denna kontroll gås tillverkarens rutiner och 

dokumentation för kvalitetssäkring igenom och bedöms. 

 

Den interna kvalitetskontrollen kan utföras i form av en intern produktionskontroll som 

fokuseras antingen på produkten i sig eller på produktionen och kan också säkerställas 

inom ramen för ett QA-system som uppfyller kraven i ISO 9000-serien. 

Produktionskontrollen innefattar följande delar: 

 

1. Ankomstkontroll av råvaror i form av visuell inspektion och kontroll av 

dokumentation från leverantören att materialet uppfyller kraven på renhet 

 

2. Avskiljning av finmaterial genom sållning 

 

3. Produktkontroll som genomförs en gång varje skift av kvalificerad personal och 

innefattar följande: 

 

- Bestämning av fukthalt 

- Bestämning av mekanisk hållfasthet 

- Bestämning av bulkdensitet 

- Beskrivning av typ och kvantitet av använt tillsatsmedel för pressning 

 

De metoder som används för produktionskontrollen behöver inte vara de som används vid 

den inledande kontrollen av det ackrediterade laboratoriet, men metodernas likvärdighet 

skall ha visats. 
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Resultaten från den interna produktionskontrollen skall dokumenteras och granskas 

därefter av det ackrediterade laboratoriet vid tredjepartsövervakningen. 

 

4. Dygnsprov på minst 1,5 kg skall tas ut en gång per dygn och märkas entydigt så att 

eventuella kundklagomål kan härledas till relevant produktionstidpunkt. Provet skall 

sparas i minst 1,5 år. 

 

Tredjepartsövervakningen innebär en kontroll av produkten baserad på ett avtal om 

övervakande kontroll. Denna skall utföras på varje producerande anläggning och utan 

föregående anmälan. I den övervakande kontrollen ingår följande element: 

 

1. Granskning av tillverkarens interna produktionskontroll i anläggningen  

2. Granskning av typ och kvantitet av använt tillsatsmedel för pressning i förhållande till 

producerad mängd 

3. Provtagning av respektive produkt enligt ovan 

4. Analys av proverna enligt referensmetoder 

 

Om en avvikelse från produktkraven konstateras vid tredjepartskontrollen beslutar 

laboratoriet om tidsfrist för att åtgärda avvikelsen. Denna får dock vara maximalt sex 

veckor, varefter en ny tredjepartskontroll sker. Om då ytterligare kvalitetsbrister 

konstateras dras rättigheterna att använda DINplus-märket in. 

 

I september 2011 finns 125 st certifikat enligt DINplus avseende pellets för användning i 

småskaliga uppvärmningssystem utställda. 

 

4.1.2.2 DIN CERTCO ”Qualified Enterprises” 
 

Detta system skall säkerställa kvaliteten hos hela logistikkedjan från tillverkare till 

slutanvändare, och innebär en certifiering av företag som ingår i denna. Krav ställs 

avseende hantering, transport och leverans. Dessa finns dokumenterade i ”DINplus 

Zertifizierungsprogramm – Presslinge aus naturbelassenem Holz – Holzpellets 

Qualitätssicherung in der Transport- und Lagerlogistik” och överensstämmer med den 

österrikiska standarden ÖNORM M 7136 med samma titel.  

 

I dagsläget (september 2011) finns 6 st företag certifierade. 

 

Kraven är uppdelade i följande delar: 

 

1. Allmänna krav 

2. Krav på mellanlager 

3. Krav på transportfordon för leverans till slutkund 

4. Krav på kvalificering av personal 

 

För samtliga krav beskrivs också hur dessa skall övervakas. 

 

De allmänna kraven  

 

De allmänna kraven innefattar krav på dokumentation (hänvisning till DINplus-

certifieringen), krav på att certifierad pellets hanteras fullständigt skild från annan pellets 

och att bränslet i alla steg lagras och transporteras helt skyddat från fukt. Kravet på skild 

hantering innebär bl.a. att transportfordon som tidigare hanterat icke-certifierad pellets 

måste rengöras noggrant innan certifierad pellets får transporteras. 

 

 

Krav på mellanlager 



16 

 

 

Pellets får endast lagras i hallar med tak och vars underlag har ett tätskikt (asfalt, betong 

el dyl.) eller i slutna silos. Särskild hänsyn skall tas till risken för kondensbildning på 

innertak etc. Ytor där bränslet hanteras måste hållas helt ren från främmande ämnen (jord, 

sand etc.) och skall vara övertäckta. 

 

Vid fyllning av transportfordon skall fint material avskiljas, och finandelen i leveransklart 

material får maximalt vara 1 %. 

 

Krav på transportfordon för leverans till slutkund 

 

Användning av leveransfordonets hanteringsutrustning får inte medföra att finandelen i 

bränslet ökar mer än 1 %. 

 

Om fordonet har en nyttolast på mer än 8 ton skall den vara försedd med vägningssystem 

för bränslet. 

 

Om fordonet är avsett för bulkleverans skall det ha en anordning för utsugning av 

transportluften från bränslelagret. Denna skall ha en kapacitet som överstiger fordoenets 

kompressor. Det får inte uppstå något övertryck i bränslelagret. 

 

Fordonet skall vara försett med en inblåsningsslang på minst 30 m och dessutom lämpliga 

anslutningskopplingar. 

 

Krav på certifiering av personal 

 

Det certifierade företaget skall ha utarbetat en arbetsanvisning, som företagets personal 

skall ha utbildats i och som den arbetar efter.  

 

Anvisningen skall innefatta minst följande punkter: 

 

- transport från mellanlager till mellanlager 

- att kunden skall meddelas om förväntad ankomsttid och att pannan skall stängas 

av i god tid före leverans 

- ifyllande av checklista enligt nedan 

- förberedelser för fyllning av kundens lager 

- anvisningar för så skonsam fyllning som möjligt 

- tekniskt utförande av fyllningen: 

- riktig användning av avsugningsanordningen 

- förhindrande av övertryck i bränslelagret 

- stängning av inblåsnings- och avsugningsstutsar efter fyllning. 

 

 

Checklistan skall fyllas i vid varje leverans till slutkund, och skall innehålla minst 

följande: 

 

- Avstängning av värmepanna el. motsv. JA/NEJ 

- Förslutning av bränslelager JA/NEJ 

- Typ och uppskattad mängd av bränslerester i lagret 

- Använd slanglängd i m 

- Övriga anmärkningar (t.ex. inget påkörningsskydd, dammansamlingar). 

 

Den övervakande kontrollen delas in i egenkontroll och tredjepartsövervakning. 

Egenkontrollen innefattar följande moment: 
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1. Alla leveranser av pellets skall kontrolleras visuellt avseende torrhet, renhet och andel 

finmaterial. Resultaten skall dokumenteras. Om den visuella kontrollen ger anledning till 

tvível på om kvalitetskraven uppfylls skall relevanta provningar göras. 

 

2. Lagringsförhållandena skall kontinuerligt övervakas med hjälp av visuell kontroll och 

genom provtagning och bestämning av fukthalten. Analysresultat och ev. åtgärder för att 

förbättra lagringsförhållandena skall dokumenteras. 

 

3. Alla transportfordon som används för leverans till slutkund skall kontrolleras löpande. 

Alla åtgärder som görs för att upprätthålla fullgoda transportbetingelser (t.ex. byte av 

slangar, kalibrering av fordonets vågsystem, byte av tätningar etc) skall dokumenteras. 

 

All dokumentation från egenkontrollen skall vara tillgänglig för tredjepartskontrollen. 

 

Tredjepartskontrollen innebär en överprövning av att samtliga krav (allmänna krav, krav 

på mellanlager, krav på transportfordon för leverans till slutkund samt krav på 

kvalificering av personal) innehålls samt en granskning av egenkontrollen. 

Tredjepartskontrollen genomförs för varje lagerställe en gång per år,  medan 

transportfordon kontrolleras en gång vart tredje år. 

 

4.1.2.3 DIN-Gepruft for Pellet Storage 
 

Detta certifieringssystem avser industriellt tillverkade pelletlager hos användare i form av 

underjordstankar, silos och inomhuslager. Systemet beskrivs i ”DIN-Gepruft, 

Zertifierungsprogramm, Industriell gefertigte Pelletlagerung beim Endkunden”. I detta 

fastställs krav avseende bl.a. elinstallationer, skydd mot fuktighet och vatten, 

påkörningsskydd, statisk belastning, bottenlutning, inblåsnings- och utsugsstutsar, 

avtappningsmöjligheter för finmaterial, samt påfyllningssystemets utförande. Systemet 

innehåller krav på typprovning och övervakande kontroll, samt definierar när 

tilläggsprovning resp. ritningsgranskning är tillämpligt. 

 

I september 2011 finns två st certifierade produkter. 

 

 

4.1.3 ENplus – först Tyskland och Österrike, nu Europa 
 

ENplus är ett certifieringssystem för produktion av och handel med bränslepellets inom 

Europa. Det har utvecklats av DEPI (German Pellets Institute), men fr.o.m. 2011 äger 

European Pellet Council (EPC), som sorterar under AEBIOM, licensrättigheterna till 

ENplus-systemet. EPC arbetar genom att vidareföra rättigheterna till systemet till 

nationella intresseorganisationer. I dagsläget är ENplus det mest expansiva 

certifieringssystemet för bränslepellets i Europa. Ett antal europeiska länder har förbundit 

sig till att införa systemet (UK, IE, ES, PT, IT, CH, BE) och inom AEBIOM och inom 

EU-projektet Pell-Cert arbetas aktivt med att skapa ett EU-kompatibelt system för även 

för industriell kvalitet.  

 

Systemet har fyra delfokus: produktion och kvalitetssäkring; produkt; märkning, logistik 

och mellanlagring; sluttransport. Det står med foten i tre standarder/system: ISO 9001, 

EN 14961 och EN 15234 (även EN 14778 tillämpas vid provtagning). Utfärdare är DEPI 

(German Pellets Institute) i samarbete med ackrediterade certifieringsorgan.  

 

I beskrivningen definieras utfärdare, certifieringsorgan (certification bodies), stödorgan 

(System support organisation), certifikatsägare och ackrediterade testcentra. Strukturen 

verkar lämplig; utfärdare och stödorgan utgörs av europeiska och nationella intresseorgan 
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(European Pellet Council och DEPI). Certifieringsorgan garanterar att 

certifieringsprocessen fortgår enligt normativa standarder, och dessa finns tillgängliga på 

svenska marknaden. Ackrediterade testlaboratorier garanterar att mätningen av kvalitet 

och kvalitetsarbete görs enligt definierade standarder. 

 

Certifieringsarbetet är i princip en utgångspunkt till arbete med EN 15234 – vilka 

grundläggande krav man har bedömt måste ställas för att kvalitetskontroll och 

kvalitetssäkring skall kunna utövas. Produktkvaliteten ges i tre olika klasser, vilka är helt 

i enighet med klassningen i EN 14961-2 (träpellets). Certifieringen är uppdelad i två 

parallella spår: ”Certifiering av produktion” och ”Certifiering av handel (trade)”. 

Definitionerna av dessa finns ej beskrivna – vilket visserligen kanske inte heller behövs 

då det är rätt så självinstruerande. Varje del i den totala ”kedjan” av transport, produktion 

och handel måste vara certifierad enligt ENplus (det är dock inte 100 % klart var kedjan 

börjar). Certifieringen är indelad i följande arbetsmoment: 

 

- Inledande procedur (ansökan, kontakt med testcenter, inspektion (utförd av 

testcentret - för certifiering av handel krävs ej inspektion) samt resulterande 

rapport). Kriterierna är i princip tillämpade eller tolkade ur kap 6 prEN 15234-

1:2010 (Kvalitetssäkring och kvalitetskontroll) - spårbarhet (kap 6.3) och 

produktionskrav (kap 6.4) 

- Utfärdande av certifikat. Hänsyn tas till: ansökan och inspektion. Görs av 

certifieringsorganet. 

- Fortlöpande kontroll. Årlig kontroll, utfört av ackrediterat testcenter (endast för 

produktion), samt icke föranmälda inspektioner (ber av antal klagomål).  

- Märkning och spårning. Rätt till användande av certifieringsmärke, krav på 

specifikationsmärkning, id-nummer för spårning inkl provtagning (sampling) vid 

leverans. 

- Klagomål; beträffande utfärdande av certifikat och/eller inspektionen vid denna; 

procedur vid klagomål på produkt/tjänst från certifierad aktör.  

- Avgifter för uppbärandet av systemet. Fast avgift för certifierings- och 

kontrollkostnader. Rörlig avgift (ber av produktion/handelskapacitet) för 

användning av certifieringsmärkning.. 

 

Kvalitetssäkringsarbetet består av (1 = endast för produktion, 2 = endast för handel): 

 

- krav på teknisk utrustning och process 

- rapportering av produktionsmängd
1
. 

- kvalitetsansvarig anställd 

- interndokumentation 

- egenkontroll 

 

Teknisk utrustning/process: 

 

- ”Adekvat” utrustning för produktion
1
, lastning

1
, ev packning

1
, lagring

2
 och/eller 

transport
2
 samt för kvalitetstestning

1
. Hur bedöms vad som är ”adekvat”? 

- Vid driftproblem
1
 får produkt som producerats under identifierad tid för 

problematiken ej säljas som certifierad vara. Efter åtgärd – producerad vara skall 

genomgå intern kvalitetsinspektion. 

- Förorening av råvara eller produkt för ej förekomma (sten, grus, säd m.m.). 

Produkten får ej utsättas för fukt (vatten, snö, kondens). Hanteringslokaler, silos, 

transportband m.m. skall regelbundet inspekteras och, om nödvändigt, rengöras. 

Ansvaret ligger hos levererande part. Gäller även transportfordon, såvida dessa ej 

uteslutande används för pellets av aktuell klass (annat kan dock stipuleras i 

kontrakt
1
).  
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- Sammanblandning av olika pelletkvaliteter skall undvikas genom 

processplanering, åtskiljd lagring och/eller transport
2
. 

- Transportfordon skall vara utrustat med skonsamt (betr. fraktionering av pellets) 

vacuumtransportsystem
2
. Separation av finfraktion (resultat: max 1%) måste 

genomföras vid lastning
1
, transport till slutkund

2
 samt överföring mellan fordon

2
 

eller delar av fordon
2
. Dock kan annat stipuleras vid överlåtelse mellan olika 

parter (retailers)
1
. Vid lastning skall lastaren/föraren försäkra sig om bränsle 

kvaliteten genom en visuell inspektion
2
. Vid leverans till slutkund skall 

referensprov tas
2
 och specificerad checklista ifyllas

2
.  Om leveransen sker med 

silobil skall denna även vara utrustad med inbyggt vägningssystem
2
 samt ha 

möjlighet att föra bort tillförd luft
2
. Vid leverans till slutkund skall 

överföringssystemet och förvaringen inspekteras
1
 samt aktuell lagernivå noteras

2
. 

Ev fel, brister och damningstendenser skall dokumenteras och bekräftas av 

kunden
2
.   

- Personal skall genomgå årlig kvalitetsutbildning
1
. Personal som genomför 

testning skall inneha adekvat kunskap
1
. 

 

Rapportering av produktionsmängd: 

 

- Varje månad.  

 

Kvalitetsansvarig (KA): 

- Skall vara en erfaren anställd som är väl införstådd i inverkan av de olika 

processtegen på produktkvaliteten. Dessutom skall KA delta i minst en extern 

kurs inom kvalitetssäkring
2
. 

- Skall utföra interndokumentation, arkivera referensprov, utföra egeninspektioner 

samt agera som kontaktperson mot anställda inom företaget vid ev. 

kvalitetsproblem i respektive delprocess.  

- Utbilda personal inom deras respektive områden. Vid leverans till slutkund är 

föraren ansvarig kontaktperson
2
 och skall utbildas av kvalitetsansvarig. 

- Kan delegera övervakning och dokumentation, såvida mottagarparten instrueras 

och övervakas. 

 

Interndokumentation:  

 

KA skall ansvara för dokumentation och utvärdering av de processer som påverkar 

kvaliteten hos pelletprodukten: 

 

- Råvara (datum, kvantitet, leverantör; additiv: typ)
1
, (datum, pelletkvalitet, 

kvantitet, leverantör)
2
 

- Tillsatta additiv
1
 (datablad, dosering) 

- Certifierad pellets / icke-certifierad pellets (period, kvalitet, kvalitet) 

- Utgående gods (datum, pelletkvalitet, kvantitet, kund, transportfordon – vad som 

transporterats tidigare, såvida inte fordonet är avsett endast för aktuell kvalitet) 

- Problem i samband med lagring och transport (datum, typ av problem, motåtgärd, 

inverkan på kvalitet samt vilken mängd bränsle som påverkats och var bränslet 

finns) 

- Underhålls- och/eller reparationsarbete som kan inverka på produktkvalitet 

(datum, typ) 

- Internutbildning i produktionens inverkan på produktkvalitet (datum, 

medverkande, typ, inverkan på kvalitet
2
 samt vilken mängd bränsle som 

påverkats
2
 och var bränslet finns

2
, alternativt intyg på att bränslekvalitet ej 

påverkats
2
) 

- Personalens ansvarsområden 
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- Leverans till slutkund
2
 (kvalitet, störningar och uppskattad lagernivå vid lastning 

med silobil, notering av ”inblåsningstrycket” samt slanglängd.  

- Egeninspektion (dokumentation, utvärdering) 

- Kundklagomål   

 

Egenkontroll: 

KA ansvarar för regelbunden inspektion av produkt för att säkerställa kvaliteten. Minst en 

gång om dagen
1
/veckovis

2
, utfört enligt EN 14961-1 eller motsvarande: 

 

- bulkdensitet
1
 (efter produktion, före lagring) 

- fukthalt
1
 (efter produktion, före lagring) 

- mekanisk
1
 hållfasthet (efter produktion, före lagring) 

- andel finfraktion
1
 (sista utpost före utlastning) 

- visuell inspektion
2
 av lagrad pellets och lagringsfaciliteter, enligt i förväg fastlagt 

inspektionsplan  

 

 

Testcentra skall vara ackrediterade för ISO/IEC 17025 att testa enligt prEN 19461-2 

(dead line under första året). Ansökan sänds till certifieringsorgan; listning av ansvariga 

anställda med erfarenhet från inspektion inom pelletsbranschen samt checklista för 

inspektioner (adekvat utrustning, inspektionsförfarande, definition av allvarliga fel och 

brister som kan leda till ominspektion eller återkallning av certifieringstillstånd). 

 

I september 2011 finns 11 st producenter med ENplus-certifkat. 

 

4.1.4 PFI QA/QC Program - USA 
 

The Pellet Fuel Institute, PFI, i USA är en icke vinstdrivande branschorganisation för 

tillverkare och leverantörer av bränslepellets (densified fuel) samt tillverkare av 

värmeutrustning för pellets. PFI utvecklade i mitten av 1990-talet en serie standarder för 

bränslepellets, men bestämde sig 2005 för att revidera dessa eftersom flera 

nyckelkomponenter saknades. De nya standarderna som även innefattar kvalitetssäkring 

och certifiering godkändes i juli 2008, började tillämpas i februari 2009 och uppdaterades 

i oktober 2010.  

 

PFI-systemet för produktspecifikation, kvalitetssäkring och certifiering består av tre 

delar: ”PFI standard specifications for residential/commercial densified fuel” (Pellet Fuels 

Institute, 2010-1), “PFI Residential/Commercial Densified Fuel QA/QC Handbook” 

(Pellet Fuels Institute, 2010-2) och ”PFI North American Certification of 

Residential/Commercial Densified Fuel” (Pellet Fuels Institute, 2010-3). Specifikationen 

fastställer kriterier för tre klasser av bränslepellets (premium, standard, utility) och anger 

metoder (ASTM) för att bestämma de aktuella parametrarna. QA/QC-handboken 

innehåller främst en förteckning över de kvalitetssäkringsåtgärder förknippade med 

produktionen som tillverkare (ej transportörer!) skall vidta kontinuerligt för att försäkra 

god produktkvalitet, samt hur kvalitetskontrollen skall byggas upp. 

Certifieringsprogrammet är industrigemensamt och reglerar ingående hur 

certifieringsprocessen skall gå till; certifieringsorgan, ackreditering av granskande parter 

och testlaboratorium samt regelverk för tillhörande märkning. 

 

Strukturmässigt är PFI:s system relativt likt ENplus och DINplus. Den långsiktiga 

kvalitetssäkringen är definierad i följande punkter: kvalitetsansvarig, utbildning, 

dokumentation, datalagring, tillvägagångssätt vid förändringar i produktion, 

råvarukontroll, utrustning/drift och kvalitetskontroll av produkt. Beskrivningen av varje 

enskild del upplevs tillräcklig för att den enskilde producenten självständigt skall kunna 

tolka kraven och göra de åtgärder som krävs. Jämfört med ENplus (kap 4.1.3) är dock 
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beskrivningen mindre detaljerad, vilket i vissa fall kan lämna utrymme för tolkningar. 

Vidare är vissa av de centrala produktspecifikationerna lågt satta (jämfört med europeisk 

standard). Nämnvärt i detta sammanhang är att askhalten för den högsta kvaliteten får 

vara så hög som 1 % och att varken asksmältpunkt eller värmevärde måste specificeras. 

En ytterligare nämnvärd omständighet är att PFI-systemet är helt fristående och inte 

förankrat i ISO9001.   

 

Kuriosa om PFI-systemet, vilket kunde gjort systemet extra intressant, är att man 2009 i 

Maine behandlade ett lagförslag om obligatorisk kvalitetssäkring för pelletstillverkare för 

att få marknadsföra träpellets i delstaten. PFI-systemet skulle då kunna ha blivit ett 

verktyg för att uppfylla detta krav. Lagförslaget föll dock, och det finns inga tecken på att 

man kommer att gå vidare delstatligt. 

 

EPA, det amerikanska ”Naturvårdsverket” arbetar för närvarande med en revision av 

gällande federala utsläppsregler för lokaleldstäder som eldas med fast biobränsle, s.k. 

New Source Performance Standard (NSPS). Ett förslag är ute på remiss under hösten 

2011, och tidplanen är att den reviderade NSPS skall gälla fr.o.m. juli 2012. I förslaget 

ingår nu även pelletseldade förbränningsanordningar, och för dessa föreslås att endast 

kvalitetscertifierad pellets av den typ de godkänts för skall vara tillåten att använda. Med 

detta syfte har EPA aktivt samarbetat med PFI för att förankra och etablera 

certifieringssystemet bland pelletstillverkare och tillverkare av kaminer etc. Idag har 

drygt 25 företag förbundit sig att gå med i systemet så snart detta ackrediteringen för 

inspektörer och laboratorier är klar. Det återstår dock att se hur förslaget till NSPS tas 

emot, och därmed om bindande krav på användning av kvalitetscertifierad pellets blir 

verklighet under 2012. 

 

4.1.5 Wood Fuel Quality Assurance Group – Irland 
 

Wood Fuel Quality Assurance är en organisation som skapats för att utveckla och 

adminstrera ett nationellt kvalitetssäkringssystem för fasta biobränslen. I organisationen 

ingår förutom bränsleproducenter bl.a. den irländska bioenergiföreningen, den irländska 

standardiseringsorganisationen, föreningen för hållbar energi samt 

jordbruksdepartementet. Systemet som togs i bruk under 2010, omfattar både pellets, 

briketter, flis och styckeved. Systemet inkluderar både säkerställande av råvarornas 

ursprung, övervakning av tillverkning, utvärdering av slutproduktens egenskaper samt 

leverans till slutkund.  

 

 

4.2 Svenska och europeiska standarder 
 

4.2.1 Svensk standard SS 18 71 20 
 

Den svenska standarden SS 18 71 20 definierar produktkvalitet i form av 

bränsleegenskaper för träpellets, huvudsakligen i form av storlek, densitet, värmevärde, 

hållfasthet och sammansättning. Standarden indelar produkten i tre kvalitetsklasser. 

Klasserna skiljer sig huvudsakligen åt genom storlek och askhalt. Den högsta 

kvalitetsklassen är främst ämnad för konsumentbruk, d.v.s. för förbränning i villapannor 

och kaminer. De övriga två klasserna avses användas i större pannor. Stor likheter 

föreligger med europeisk standard EN 14961, vilken behandlas nedan. 
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4.2.2 Europeisk standard EN 14961 
 

Europastandard EN 14961 anger och specificerar, likt den svenska standarden, 

kvalitetsklasser för bränslepellets. Därtill innehåller den specifikationer för flera övriga 

bränsleformer, såsom briketter och flis, samt specifikationer för ett flertal råvaror för 

fastbiobränsleproduktion. Enligt mandatet för standardiseringsarbetet, inkluderar 

omfattningen av den tekniska specifikationen (TC335) endast fasta biobränslen som 

kommer från följande källor: 

- Produkter från jordbruk och skogsbruk; 

- Vegetabiliskt avfall från jord- och skogsbruk; 

- Vegetabiliskt avfall från livsmedelsindustrin; 

- Träavfall, med undantag för träavfall som kan innehålla organiska halogenföreningar 

eller tungmetaller till följd av behandling med träskyddsmedel eller ytbehandling, och 

som särskilt omfattar sådant träavfall härstammar från bygg- och rivningsavfall; 

- Fibröst vegetabiliskt avfall från nyfiberpappersmassa och från produktion av papper från 

pappersmassa, om det samförbränns på platsen för produktionen och det värme som 

alstras återvinns, 

- Korkavfall. 

 

Standarden är uppdelad i ett antal delar, av vilka flertalet är under utveckling. Den första 

delen (EN 14961-1) består av generella krav, såsom klassificering av biomassa utifrån 

källa och ursprung.  De övriga delarna EN 14961-2 till 6.  

 

 

4.2.3 Europeisk standard EN 15234 
 

Europeisk standard EN 15234 definierar förfaranden för att uppfylla de kvalitetskrav som 

ställs på fasta biobränslen. Standarden omfattar hela kedjan, från leverans av råvaror via 

produktion till slutleverans hos användaren, och specifikation av biobränslets egenskaper 

och sammansättning görs enligt EN 14 961. Det övergripande syftet med EN 15234 är att 

garantera det fasta biobränslets kvalitet genom hela försörjningskedjan, från ursprunget 

till leverans av fasta biobränslen, samt garantera att angivna kvalitetskrav är uppfyllda. 

Dessutom syftar den till att fungera som ett verktyg för att möjliggöra effektiv handel 

med biobränslen. Sammanfattningvis: 

a) slutanvändaren skall kunna hitta ett biobränsle som motsvarar dess behov; 

b) producenten / leverantören skall kunna producera biobränslet med definierade och 

jämna egenskaper, samt kunna beskriva biobränslets egenskaper för kunden. 

 

Användarna av EN 15234 kan integrera standarden i deras eventuella allmänna system 

för kvalitetssäkring, t.ex. EN ISO 9000. Om företaget inte har ett kvalitetsledningssystem, 

kan EN 15234 användas för att hjälpa leverantören att dokumentera bränslekvalitet och 

skapa tillräckligt förtroende mellan leverantör och slutkund. 

 

 

4.2.4 Europeisk standard EN 303-5 
 

Europeisk standard EN 303-5 beskriver krav på pannor upp till nominell värmeeffekt 500 

kW avsedda för förbränning av fasta bränslen. Standarden innehåller en mängd rigorösa 

krav beträffande produktion/konstruktion, driftsäkerhet och prestanda, och tillämpas 

generellt i Sverige vid provning av pannor och kaminer. I standarden innefattas inga 

specifika krav på bränsle, förutom en rad vida definitioner i form av fukthalt, fysisk form 

och ursprung för att kunna skilja olika bränsletyper åt. Således faller EN 303-5 utanför 

ramen för detta arbete. Ändock kan standarden tänkas vara behjälplig vid framtagandet av 

ett svenskt kvalitetssäkringssystem för bränslepellets då den klargör vilka krav som 
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åligger förbränningssidan och, vidare, vilka krav som då kan vara rimliga för 

bränslesidan.       
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5 Erfarenheter från kvalitetssäkringsarbete 
 

För att få en uppfattning av hur kvaliteten hos bränslepellets mäts, säkras, förbättras och 

certifieras i dagens bränslekedja, samt hur marknaden ställer sig till framtida behov av 

desamma, har tre aktiviteter genomförts: 

 

1) Medverkan vid Pelletsindustrins Riksförbunds (PiR) styrelsemöte 2011. 

Diskussion om dagens och framtidens kvalitetssäkring, certifieringssystem samt 

svenska och europeiska bränslestandarder.   

 

2) Utskick av enkät om kvalitetssäkring av bränslepellets (Bilaga 1) till PiR:s 

medlemmar (13 st) och till ytterligare tre oberoende pellettillverkare i Sverige. 

 

3) Utskick av enkät om kvalitetssäkring av bränslepellets (Bilaga 2) till fyra 

nyckelpersoner ur användarsidan i bränslekedjan, här representerade av 

energirådgivare och industriella bränsleanvändare. 

 

5.1 Diskussion med Pelletsindustrins Riksförbund  
 

Pelletsindustrins Riksförbund (PiR) består av 15 producenter av pellets över hela landet. 

Eftersom PiR arbetar tillsammans med medlemsföretagen med branschgemensamma 

frågor ansågs förbundet vara en naturlig kontaktpunkt för en samlad diskussion om 

kvalitetssäkring inom bränslepelletkedjan. Diskussionen vid styrelsemötet i april 2011 

fokuserade på PiR:s styrelses erfarenheter och åsikter om kvalitetssäkring och standarder 

för pelletstillverking och bränslepelletsspecifikationer samt om existerande 

certifieringssystem för bränslepelletkvalitet. Diskussionen landade i en konsensus om att 

bränslekvalitet är en viktig och naturlig parameter för de producerande företagen. Hela 

bränslekedjans betydelse för god pelletkvalitet betonades, inte minst beträffande den 

slutliga förbränningen av pelletsprodukten där kontinuerlig trimning av brännaren 

kombinerat med O2-stryning ansågs vara viktiga komponenter för att en god 

pelletkvalitet skall ha någon betydelse. Dock indikerades att de representerade företagen 

arbetar med säkring av produktkvaliteten på varierande sätt – vissa utifrån standarder och 

allmänna certifieringsmetoder och andra utifrån egenhändigt framtagna metoder. På 

grund av dessa delvis divergerande uppgifter från PiR:s styrelse ansågs lämpligt att 

tillfråga alla PiR:s medlemmar hur de arbetar med kvalitetssäkring.      

 

I dagsläget är ENplus det enda aktuella alternativet för en eventuell anslutning till ett 

redan existerande certifieringssystem för pellets för slutanvändarmarknaden – se kapitel 

4.1.3. För tillfället ser dock inte PiR:s styrelse att det finns ett behov av ENPlus i Sverige. 

Detta motiveras bl.a. med att ENPlus-kvaliteter i dagsläget inte efterfrågas på den 

svenska marknaden, och då den svenska gränsöverskridande handeln med pellets i 

dagsläget är låg (främst Tyskland och Österrike) blir det sammanlagda marknadsbehovet 

litet. Den standard man producerar i Sverige idag överstiger dessutom, generellt, den 

kvalitet som ENPlus garanterar, vilket inte alltid är fallet i Österrike, Tyskland och flera 

andra länder i Kontinentaleuropa där importerad pellets av varierande kvalitet inte är 

ovanligt. Sammanfattningsvis ställer sig PiR:s styrelse negativ till att underkasta sig 

certifierings- och märkningskontroller till en administrativ enhet med tillhörande kontroll- 

och försäljningsavgifter för en tjänst som man i dagsläget inte finner sig ha behov av. 

Skulle å andra sidan konsumentsidan börja efterfråga ENplus-kvaliteter skulle frågan 

hamna i ett nytt ljus – bedömningen görs att det då heller inte skulle vara några större 

problem att certifiera större delen av den svenska pelletsproduktionen. Slutligen antyddes 

att PIR själva närde idéer om ett eget certifierings- och märkningssystem för 

pelletkvalitet. Dock var dessa idéer endas tankefrön – inge reella initiativ hade hittills 

tagit. 
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För att få en bredare bild av hur de svenska pelletsindustrierna arbetar med 

kvalitetssäkring beslutades att gå ut med en enkät till samtliga PiR:s medlemmar, samt till 

ytterligare representanter inom pelletsindustrin och i dess omgivning. I samma enkät 

beslutades också att tillfråga om mottagarna delar styrelsens uppfattning beträffande 

ENplus-certifieringssystemet.  

 

 

5.2 Enkätutfrågning 
 

5.2.1 Pelletsproducenter 
 

Elva pelletsproducenter svarade på enkätutskicket (svarsfrekvens 69 %). En 

sammanställning av resultaten finns tillgänglig i Bilaga 3. Enkätsvaren avslöjar att 

flertalet (72 %) har någon form av kvalitets- eller produktionskontroll. Dock är endast 30 

% av det totala antalet certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO9001. Generellt 

verkar pelletsproducenterna vara nöjda med sina kvalitetsnivåer – hälften har som mål att 

förbättra kvaliteten varvid resten siktar mot att bibehålla samma nivå – vilket kan tolkas 

som att råvaran i dagsläget inte ställer till betydande besvär för kvaliteten.  

 

Bränsleform och råvarubas anses i stort sett förbli konstanta den närmsta 10-årsperioden; 

pellets och briketter kommer fortsätta att dominera hos alla tillfrågade och trä kommer 

fortsatt användas av alla de tillfrågade som huvudsaklig råvara. Bark används idag som 

delråvara av 40 % (30 % i framtiden), torv av 30 % (40 % i framtiden) och fortsatt 

infasning av energigrödor eller energived i den egna produktionen väntas hos endast av 

30 % av de producenter som svarat på den aktuella frågan (används idag av 20 %). Vidare 

värderar svararna att råvarans kvalitet, transport av produkten samt själva produktionen är 

de tre viktigaste komponenterna i bränslekedjan (inbördes ordning). En svarare påpekar 

dock att det är viktigaste är att man även ställer krav på förbränningsteknisk certifiering. 

Sett till pelletsproduktens kvalitet värderas mekanisk hållfasthet, askegenskaper (mängd, 

smältpunkt) och andel finfraktion som de tre viktigaste parametrarna, både i dagsläget 

och i framtiden, dock med en viss ökning i signifikans för värmevärde i framtiden. Mer 

specifikt så kommenteras jämnhet i kvalitet som viktigare än den absoluta nivån, samt att 

askans egenskaper och smältpunkt är de mest besvärliga egenskapen att bestämma. 

 

Införande av frivilligt kvalitetssäkringssystem för pellets i Sverige med marknadsmässiga 

fördelar för certifikatinnehavare i form av märkning enligt kvalitetsklasser bedömdes som 

positivt av 78 % av de svarande. 55 % av dessa föredrar en anslutning till ett redan 

existerande certifieringssystem, antingen rakt av eller efter anpassning till svenska 

förhållanden, medan 33 % förespråkar ett helt nytt system och resterande 12 % anser att 

svensk standard bör gälla. Fristående kommentarer som lämnats angående 

kvalitetssäkrings- och certifieringssystem berör bland annat de kostnader och 

ledningsfrågor förknippade med ENplus-systemet. ENplus-systemet anses av en svarare 

vara dyrt och byråkratiskt samt att dess positiva inverkan på kvaliteten kan ifrågasättas; 

en annan svarare menar att det inte finns något behov av ett nytt certifikat med en kostnad 

knuten till denna. En annan menar sig vara positiv till frågan, såvida kostnadsnivåerna är 

rimliga. Ytterligare frågeställningar rör vem som skall övervaka och revidera, om inte 

ISO9001 fungerar lika bra samt att man tycker att dagens standarder och krav är fullt 

tillräckliga och inte behöver kompletteras med fler regler.   
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5.2.2 Nyckelpersoner inom bränslekedjan 
 

Alla fyra tillfrågade aktörer svarade på enkäten (svarsfrekvens 100 %). Erfarenheterna 

hos de svarande innefattar pellets och briketter av trä, vilket med visst inslag av bark och 

energigrödor förväntas dominera även i framtiden. Kvaliteten hos dagens produkter anses 

vara god eller mycket god, även om en svarande har uppfattningen att kvaliteten varierar. 

Åsikterna om kvalitetsparametrar och nyckelfaktorer i bränslekedjan går tämligen isär – 

något som till viss del kan förklaras med att energirådgivarna utger sig ha begränsad 

insikt i pelletskedjan samt att användarna representerar anläggningar där utmaningarna 

till stor del skiljer sig från villasegmentet. Även vad gäller ställningstagande till 

eventuella certifieringssystem och kvalitetsmärkning av pelletsbränslen så går åsikterna 

isär. De två energirådgivarna anser att det bör finnas någon form av märkning för att 

garantera konsumenterna kvaliteten, dock med reservationen att det skulle kunna påverka 

negativt på grund av ökat pris. Likt hos pelletsproducenterna anses det även av vikt att 

ställa krav på brännarna så dessa kan anpassas efter pelletstyp. De två representanterna 

från användarsidan är dock negativ inställda till certifiering och märkning. En av de 

svarande poängterar att det kan fungera inom villasegmentet och för små 

närvärmecentraler men att större anläggningar måste formulera specifika krav för 

specifika anläggningar, vilket kan motiveras med de betydligt större resurser som de stora 

bränsleanvändarna har. 

 

 

5.2.3 Sammanfattning av enkätsvar 
 

Enkätsvaren visar att det stora flertalet av de tillfrågade pelletsproducenterna på olika vis 

arbetar aktivt med kvalitetsfrågor, samt att dessa tillsammans med tillfrågade 

nyckelpersoner inom pelletskedjan är positivt inställda till ett frivilligt certifieringssystem 

riktat mot villasegmentet, med marknadsmässiga fördelar i form av produktmärkning. En 

eventuell direkt anslutning till exempelvis ENplus-sytemet tolkas dock utifrån svaren som 

icke önskvärt. Systemet anses för kostsamt och byråkratiskt för en certifiering av något 

som idag i princip redan uppfylls på den svenska marknaden. Däremot anser merparten 

att man genom anpassningar – främst beträffande administrering, avgifter och 

strykning/tillägg av olika kravdelar (red. tolkning) – kan skapa ett system som är lämpat 

för den svenska marknaden. Svaren antyder att ett sådant system mycket väl kan bygga på 

svensk/europeisk standard för pelletkvalitet – till vissa delar förbättrat – samt generella 

krav i linje med ISO9001, i vilka råvarukvalitet, produkttransport och produktion bör 

utgöra de viktigaste länkarna i produktkedjan. Utöver dessa utpekas dessutom krav 

beträffande de förbränningsanläggningar som kunderna använder som en viktig 

komponent för att bränslekvaliteten skall vara av betydelse.   
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6 Förslag till anpassad struktur och 

uppbyggnad för QA-system 
 

 

Utifrån genomgången av tillgängliga QA-system och enkätundersökningssvaren föreslås 

på sikt ett svenskt QA-system, med tillhörande rättigheter till produktmärkning baserat på 

de europeiska standarderna EN 15234-1 och 2 (indirekt ISO 9001). Svanen-systemet 

syftar visserligen delvis till att åstadkomma en produkt av hög och jämn kvalitet, men 

definitionerna är relativt vaga och, framför allt, dess huvudfokus miljöinriktat. Därför bör 

detta system inte användas som utgångspunkt för kvalitetsarbete för svensk 

pelletsproduktion. De ovan nämnda EN-standarderna, däremot, beskriver till stora delar 

redan hur ett kvalitetssäkringssystem, generellt, och för bränslepelletskedjan med 

tillhörande produktklassmärkning, specifikt, bör byggas upp. Därför bör detta regelverk 

användas som bas för ett svenskt systen. Vidare harm det i denna studie ej hittas något 

anledning till att ta fram ytterligare dokument som grund för systemet.  

 

En stor fördel med ett system baserat på EN 15234 är att denna arbetar efter ISO 9001. 

ISO 9001 innehåller de generella kraven på kontinuerligt kvalitetssäkring, vilken i EN 

15234-1 och 2 appliceras på produktion av fasta biobränslen och specifikt för träpellets 

för icke-industriellt bruk. Ytterligare en stark fördel är att produktstandarderna EN 

14961-1 och 2 användas för definition av kvalitetskontroll, genom att beskriva de 

allmänna specifikationer som gäller för fasta biobränslen och specifikt för träpellets för 

icke-industriellt bruk. På den negativa sidan av balansen kan tillföras att tolkningen i EN 

15234 är relativt vid, vilket lär medföra vissa svårigheter för producenter med begränsad 

erfarenhet av etablerade QA-system (majoriteten av enkätsvaren). Häri ligger utmaningen 

således i att formulera ett certifieringssystem som mer ingående beskriver hur branschen 

rent praktiskt skall tillämpa ovanstående föreskrifter – både i dagsläget och i framtiden. 

Detta har till stora delar redan gjorts i, företrädesvis, det amerikanska systemet PFI (dock 

grundat på ASTM-standarder) och, framför allt, i det tyska/europeiska certifikatet 

ENplus. Anslutning till det amerikanska PFI-systemet har i den här studien bedömts som 

icke aktuellt, då ett svenskt system bör grunda sig på svenska eller europeiska standarder. 

Ett tänkbart alternativ är dock ENplus-systemet. Men då enkätsvaren tydligt indikerar att 

en direkt anslutning till ENplus inte är önskvärd – främst på grund av höga kostnader och 

upplevd administrativ tröghet – bör inte heller detta system användas rakt av. Å andra 

sidan, för att inte omöjliggöra ett eventuellt framtida samarbete med det amerikanska och 

europeiska marknade, bör det svenska systemet i största möjliga mån använda sig av de 

delar av ENplus som bedöms vara tillämpbara, samt se till att starka avgränsningar mot 

PFI-systemet undviks.  

 

För att få en bred acceptans för ett svenskt QA-system är det, enligt enkätsvaren, av stor 

vikt att en mer ingående jämförelse mellan ENplus, PFI och EN 15234 genomförs 

tillsammans med representanter från branschen, så att en modifierad version anpassad för 

den svenska marknaden kan utkristalliseras. Samtalen med branschen och enkätsvaren 

andas en tydlig bild: möjlighet till insyn och medbestämmande från branschen, både i 

framtagandeskedet och kontinuerligt efter införandet, är essentiellt för att ett svensk QA-

system för bränslepellets skall kunna få marknadsacceptans.  

 

Enligt diskussionen med PiR och enkätsvaren måste strukturen i from av administration 

och avgifter förändras, jämfört med ENplus, för att kunna uppnå svensk 

marknadsacceptans. Branschföretagen måste kunna känna tillförlit i att systemet existerar 

för branschens och användarnas bästa, och att QA-systemet i sig inte har något 

ekonomiskt eller administrativt egenvärde. Det utfärdande organet bör därför vara väl 

förankrat i branschen och ha god transparens. Som utfärdare föreslås därför Svebio. 

Svebioföretagen är verksamma i hela produktionskedjan och organisationen arbetar på 
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ideell, öppen och bred basis med att främja och utveckla användningen av bioenergi, 

nationellt och internationellt. Dessutom har Svebio redan i dagsläget god insikt i just 

pelletsbranschen, då man agerar som administratör åt PiR. Vidare föreslås i den mer 

ingående granskningen av ENplus-systemet att identifiera vilka administrativa och 

kontrollerande instanser som är nödvändiga, vilka som eventuellt kan strykas eller 

ersättas av effektivare system. Ekonomiskt föreslås QA-systemet vara icke vinstdrivet. En 

avgift inbringas från certifikatinnehavarna för att bära upp kostnaderna för administration 

av systemet, förslagsvis anpassad efter produktionskapacitet – i övrigt bekostas 

certifiering och produkttester av de enskilda företagen själva. Vid eventuella överskott, 

större än nödvändigt för att säkra fortsatt verksamhet, skall dessa användas till att 

antingen utveckla systemet eller återföras till certifikatsinnehavarna. 

 

 

7 Diskussion och slutsatser 
 

 

7.1 Diskussion 
 

Förutom de ovan behandlade spörsmål beträffande struktur och uppbyggnad av det 

föreslagna svenska QA-systemet, visar den här studien på ett flertal ytterligare punkter 

som bör beaktas. Dessa berör framför allt:      

 

1) Definition av produktkvaliteter 

2) Långsiktiga kvalitetsmål 

3) Motkrav på brännarutrustning 

 

 

Enkätsvaren antyder att vissa av parametrarna i de europeiska standarderna för 

produktkvalitet är lågt satta jämfört med svensk normal kvalitetsnivå – exempelvis 

asksmältpunkten. I de amerikanska standarderna är nivåerna, generellt, ännu längre satta. 

Det relativt goda kvalitetsläget som idag råder på den svenska marknaden, till stor del på 

grund av den goda tillgången på bra träråvara, bör vara något som dras fördel av i ett 

svenskt QA-system. Ett svenskt QA-system skulle kunna utgå ifrån europeisk standard – 

A1, A2 och B – men även innefatta ett utökat kvalitetssteg för svensk kvalitet. Vilka 

parametrar som kan vara aktuella för en kravhöjning bör utredas närmare tillsammans 

med svenska pelletsproducenter och övriga aktörer inom bränslekedjan.   

 

En viktig del i ett QA-system är definiering av långsiktiga kvalitetsmål, samt hur dessa 

skall uppnås. Detta finns dock inte upptaget i EN 15234. De aktuella kvalitetsmålen inom 

den svenska pelletsbranschen rör framför allt jämn och hög produktkvalitet från 

stamvedsråvara. Detta är något som i praktiken fungerar relativt bra, och det är endast 

mindre problem och finslipning av kvalitetsparametrar som behövs vidtas. Den största 

utmaningen föreligger i att kunna bibehålla hög och jämn produktkvalitet vid breddad 

råvarubas, exempelvis skogsavfall och agrara produkter. Inom detta område har resten av 

FUP-projektet arbetat aktivt för att ta fram råd och riktlinjer för råvaruval och produktion. 

I den fortsatta diskussionen om kvalitetsmål inom QA-systemet bör denna kunskapsbas 

användas aktivt för att utreda vilka mål som är realistiska och vilka som bör tillägnas mer 

forskningsutrymme. 

 

I samtalen med PiR och i enkätsvaren har tydligt framkommit att branschen efterfrågar ett 

motkrav på brännarutrusning (villasegmentet) om ett QA-system skall bli aktuellt. Man 

menar att högre krav borde ställas på EN/P/kvalitetsmärkning, kontinuerlig trimning av 

driften samt införande av O2-styrning för att en hög och jämn pelletkvalitet skall vara 

motiverad. För att mer noggrant utreda vilka krav som kan vara rimliga att ställa på en 
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villapanna för att, exempelvis, pelletsproducenten genom klassificeringsmärkningen kan 

garantera en problemfri drift bör en avstämning göras med provningsföretag och 

tillverkare. Här bör den europeiska standarden för krav på mindre pannor avsedda för 

förbränning av fasta bränslen, EN 303-5, vara utgångspunkt.  

 

7.2 Slutsatser 
 

Som en del i projektet Förbränningsteknisk utvärdering av pelletkvalitet (FUP) har en 

utredning om förutsättningarna för kvalitetssäkring av bränslepellets på den svenska 

marknaden genomförts. Delprojektet har syftat till att ta fram underlag för och ge förslag 

på struktur till ett kvalitetssäkringssystem för svensk bränslepelletsproduktion utifrån 

dagens och framtidens råvarubas. En inventering av existerande nationella, europeiska 

och internationella QA- och certifieringssystem har gjorts, vilken även kompletterats med 

diskussion med Pelletsindustrins Riksförbund (PiR) och en enkätutfrågning av ett antal 

pelletsproducenter och nyckelpersoner inom pelletsbranschen. Diskussionen och 

enkätutfrågningen av pelletsproducenter och nyckelpersoner visar att majoriteten är 

försiktigt positiva till införandet av någon form av QA/certifieringssystem för 

bränslepellets i Sverige. Av inventeringen av existerade system dras dock slutsatsen att 

det existerande nordiska systemet för miljöcertifiering av bränslepellets, Svanen, inte bör 

användas för kvalitetscertifiering då dess fokus är starkt miljömässigt. Andra system som 

dock kan vara av intresse för den svenska marknaden är, framför allt, det europeiska 

ENplus-systemet och det nordamerikanska PFI-systemet. ENplus-systemet är i dagsläget 

det klart dominerande systemet i Europa och förutspås en stark expansion. Den största 

fördelen med ENplus är att det bygger helt på europeiska standarder och ISO 9001, och 

skulle därför i teorin vara enkel att införa i Sverige. Dock ger diskussionen och 

utfrågningen av marknadsaktörer en tydlig signal om att en direkt anslutning till ENplus 

inte är önskvärd – främst på grund av negativt upplevd administration och avgiftsnivå, 

men även på grund av i dagsläget låg marknadsefterfrågan på ENplus-kvaliteter. Därför 

rekommenderas inte en direkt anslutning till ENplus i Sverige. Diskussionen visar dock 

att aktörerna är positivt inställda till utarbetandet och införandet av ett anpassat svenskt 

QA-system, där positiva sidor hos ENplus kan anammas samtidigt som de upplevda 

negativa sidorna arbetas om. Den samlade slutsatsen blir därför att införandet av ett 

svenskt fristående QA-system, med utgångspunkt i europeiska standarder och ISO 9001, 

rekommenderas som fortsatt arbetslinje. Vidare bör systemet i så stor utsträckning som 

möjligt anpassas till ENplus och PFI. Den förväntade slutprodukten är ett system som 

möjliggör certifiering och märkning av svensk bränslepellets, för säkring av kvalitet och 

märkningsvägledning för konsumenter för både dagens och framtidens råvaror, med goda 

möjligheter till internationell export.      
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