
      
      
      
      
      

Skellefteå Kraft avslutar 
pelletsförsäljningen  

 

Skellefteå Krafts styrelse har fattat beslut om att avbryta viloläget av 
pelletsfabriken i Storuman och definitivt lägga ner pelletsprodukt-
ionen vid bioenergikombinatet i Storuman. Dessutom kommer all 
direkt försäljning av pellets till företag och privatpersoner avslutas 
sommaren 2014.  
 
Produktionen av pellets i bioenergikombinatet i Hedensbyn, Skellefteå, fortsätter, 
men endast till egna pannor med förädling till fjärrvärme. Omställningarna ska 
vara klara 31 augusti 2014. 
 
Marknaden för pellets är överetablerad. Detta i kombination med höga råvaru-
kostnader och låga elpriser gör att andra uppvärmningsformer blir mer  
attraktiva då pelletspannorna byts ut. 
 
– Sammantaget ser vi inte möjligheter för Skellefteå Kraft att konkurrera och tjäna 
pengar på pellets. De senaste åren har pelletsaffären gått med stora förluster och vi 
ser inte heller att förutsättningarna kommer att ändras på sikt. Vi anser därför att 
det är rätt att lämna marknaden, säger Hans Kreisel, koncernchef på Skellefteå 
Kraft. 
 
Cirka 25 personer i verksamheten i Storuman, Hedensbyn och även på kontoret i 
Skellefteå kommer att beröras direkt. I dagsläget är det för tidigt att säga om nå-
gon behöver sägas upp. Kartläggning och samtal påbörjas nu. 
 
Kunder kan fortsätta att beställa pellets fram till april 2014. Vi arbetar med att 
göra övergången till andra leverantörer så smidig som möjligt.  
 
Bioenergikombinatet i Storuman kommer att köras den här säsongen. Idag finns 
en fungerande fjärrvärmelösning för Storuman och Stensele. Beslut kring framtida 
fjärrvärmelösning kommer att tas under våren. Arbetet med att hitta en framtida 
affärslösning för anläggningen i Storuman går vidare. 

PRESSKONTAKT 
Hans Kreisel 
Koncernchef Skellefteå Kraft 
070-2956662 
hans.kreisel@skekraft.se 
 
INFORMATIONSCHEF 
Catarina Hägglund  
Skellefteå Kraft  
070-511 11 55 
catarina.hagglund@skekraft.se 
 
 
Läs mer på webben under Press: 
www.skekraft.se 

Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter, med egna produktionsanläggningar för vindkraft, 
vattenkraft, värme och bioenergi. Verksamheten består av såväl teknisk utveckling som försäljning och 
leverans. Skellefteå Kraft har egna elnät och erbjuder energi- och underhållstjänster. Dessutom bedrivs 
verksamhet inom fastighetsuthyrning och bredband. Bolaget är helägt av Skellefteå kommun och 2012 var 
omsättningen 4,6 miljarder kronor. 
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