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Handel med utsläppsrätter ?

Ä

mnet är ”inne” och jag
återkommer därför till
denna fråga.
Nytt är att SNF från att tidigare ha varit mot en handel nu
ställer sig mer positiv. Orsaken är
svårigheterna att få EU-länderna
att införa en allmän CO2-skatt
och att man då väljer att stödja
ett annat styrinstrument - handel
med utsläppsrätter.

Om det t ex i en svensk fabrik
är svårt och dyrt att ytterligare
sänka CO2-utsläppen (eller att
fabriken vill expandera och öka
sina utsläpp) så kan man köpa en
utsläppsrätt från exempelvis ett
tyskt kolkraftverk som väljer att
gå över till gaseldning. Principen
är att CO2-minskningar skall
göras där det är billigast och mest
effektivt.

Systemet kan vara bra för utvecklingen i energitung och storskalig verksamhet typ kraftverk,
raffinaderier och annan energitung industri.
Men det blir ett system för få
och stora aktörer som är svårt att
beskriva för allmänheten och
som därför inte möter upp mot
eller främjar ett allmänt miljöen-

dagen med en mycket frisk satsning på pellets i småhusen. 500
småhus ska konverteras per år
och 1000 pelletsbrännare har
upphandlats för satsningen.
Kunden får ett bra pris på installation av brännare och ett fast

pelletspris i fem år. En mycket
spännande satsning som kommer att ge fina lärdomar för andra regioners satsningar.
Var det någon som lade märke till att jag använde biopellets
i texten ovan ?Det finns förslag

gagemang. För mer småskalig
och utbredd verksamhet typ bioenergi passar det inte. EU:s målsättning att kraftigt öka bioenergianvändningen kan inte nås
med instrument typ utsläppshandel utan man måste inrikta
sig på kombinationer med andra
mer generella och traditionella
styrmedel.

forts pelletsklubben
SLU har ett spännande EU-projekt som kan hjälpa till att sprida pellets i Europa och SÅBI
sprider sitt House projekt vidare
till småhusen i hela södra
Sverige. Nils Erik Westermark
från Skellefteå Kraft fick avsluta

på att gå över till biopellets hos
branschrepresentanter. Har ni
synpunkter på om det vore bra
med ett namn på bränslet pellets
som skiljer det från andra pelletsprodukter så maila en rad på
jed@algonet.se
Jan-Erik Dahlström

BIOENERGIGUIDEN

BRÄNSLEN

Värmer med • pellets
• briketter
• skogs- o. torrflis
• bark
• såg- o. kutterspån

BIOBRÄNSLE
SPECIALISTEN
• KÖPER-PRODUCERAR-SÄLJER-BIOBRÄNSLEN
• FÖRMEDLAR BIOBRÄNSLEN
Malmö:

SÅBI AB

205 09 Malmö
Thomas Hammar
Tel 040 25 50 50
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Internet: www.sydkraft.se

Tel 036-19 86 00 vx
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Anders Leidholt
Tel 019 15 93 46
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E-mail. Energytrading@sydkraft.se

Fysisk och finansiell handel med alla energiprodukter.
El, fossila bränslen och biobränslen.

• Vi levererar förädlade trädbränslen.
• Vi har egen produktion av briketter, pellets
och pulver.
• Vi kan bygga, driva och finansiera
värmesystem.
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