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Usel Lönsamhet- Men varför?

T

räbränsleproducenterna har
länge haft dålig lönsamhet
och den tenderar att bli ännu
sämre. Tidigare andel som nätt
och jämt gått ihop för producenten förnyas på nivåer som kan
ligga 5 - 10 % lägre vilket obörhörligen leder till förlust.
Uppenbarligen finns det producenter som vill klamra sig fast
vid sin marknadsandel i hopp
om bättre tider. Men när kommer dessa bättre tider? När centraleuropa tänkt om vad som
gäller energi- och klimatpolitik
och skrider från ord till handling?
Om nu detta drömläge infin-

ner sig så är vägen lång och förluståren många.
Marknadspriserna pressas av
flera förhållanden:
-Relativt god tillgång på skogsindustribiprodukter med alltför
låg prissättning
- Ökande flöde av returträ från
inhemsk och utländsk renhållning
- Stora potentiella tillgångar i
skogen senast bekräftade av den
så kallade SKA-99- utredningen
- Om en internationell handel
med utsläppsrätten för klimatgasen ersätter svensk CO2 beskattning kan den miljörelaterade
ekonomiska styrmarginalen för

fossila bränslen halveras i Sverige.
- En del kommuner subventionerar egna produktionsbolag för
biobränslen.
Den sistnämda faktorn är synnerligen utvecklingshämmande,
destruktiv och irriterande. Det är
naturligtvis mycket positivit när
kommunerna ställer om till fjärrvärme med förnyelsebart biobränsle. Det är också mycket
lönsamt för kommunerna och
deras invånare.
Men de kommuner som subventionerar kommersiell bränsleproduktion på en hårt pressad
marknad gör sig själva, kommuninvånarna och näringen en

väldig björntjänst. I stället för att
utvecklingen drivs med rationalisering och teknikförbättning så
tvingas producentföretagen till
en ekonomi, baserad på subventioner, fasta och rörliga.
Kommunernas skattebetalare
bör inte acceptera detta. Men
den lagstiftning som styr kommunernas inblandning i kommersiell verksamhet är snårig. En
möjlighet för den enskilde kommuninvånaren är dock att överklaga ansvarsfrihet och kommunala bokslut som innehåller mer
eller mindre förtäckta former av
subventioner till kommunalt ägt
”kommersiell” verksamhet.

BIOENERGIGUIDEN

BRÄNSLEN
BIOBRÄNSLE
SPECIALISTEN

• Vi levererar förädlade trädbränslen.
• Vi har egen produktion av briketter, pellets
och pulver.
• Vi kan bygga, driva och finansiera
värmesystem.
Kontakta gärna: Ingvar Fernström
MELLANSKOGS BRÄNSLE AB
Box 1049, 818 21 Valbo

tel 026-13 46 30
fax 026-13 14 40

• KÖPER-PRODUCERAR-SÄLJER-BIOBRÄNSLEN
• FÖRMEDLAR BIOBRÄNSLEN
Malmö:
205 09 Malmö
Thomas Hammar
Tel 040 25 50 50
Fax 040 25 50 45

Internet: www.sydkraft.se

Salixflis

trädbränsle av jämn kvalitet till rimligt pris

• Lokalt producerat
• Ingen finandel
• Ingen sten eller stora bitar
• Jämn fukthalt
www.agrobransle.se

Tel: 0171 - 85 129 Tel : 019 - 217880
Tel: 0155 - 215005 Fax: 019 - 270863
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Halmstad:
Box 622
301 16 Halmstad
Jörgen Hallberg
Tel 035 18 18 88
Fax 035 18 18 19
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Örebro:
Box 1422
701 14 Örebro
Anders Leidholt
Tel 019 15 93 46
Fax 019 15 93 69

