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Utdrag ur brev till Regeringen
Ang. konkurrens från kommunalt understödd bränsleproduktion
..........
Bränslena till den svenska
marknaden levereras dels i relativt oförädlad form som flis, spån
etc och dels i växande omfattning i förädlad form som pellets,
briketter och pulver.
Branschen har under den senaste tiden noterat att det finns
växande möjligheter till export av
förädlat biobränsle till länder
med nyväckt intresse för biobränsle. För att utveckla produktionen för en sådan exportmarknad krävs dock en normalt fungerande hemmamarknad.
Några svenska kommuner har

genom dotterbolag engagerat sig
i förädlingsledet. ....... Omfattande investeringar har därvid
gjorts i nya förädlingsanläggningar för biobränsle. Branschen
har därigenom drabbats av ett
kapacitetsöverskott på nära
100%.
Problemet i sammanhanget är
att de kommuner som engagerat
sig i förädlingsledet genom olika
former av kapitaltillskott subventionerar den löpande förädingsverksamheten. Dessa företag
pressar trädbränslepriserna i konkurrens med företag utan sådan
möjlighet till subventioner. Resultatet är att lönsamheten är
uomordentligt svag i produktionsledet vilket naturligtvis

hämmar en teknisk och ekonomisk utveckling av verksamheten. Privata anläggningar med
stor och effektiv kapacitet har
tvingats stoppa produktionen.
Trädbränsleföreningen har
uppdragit åt professor Wiweka
Warnling-Nerep att gå igenom
den lagstiftning som reglerar
kommunernas engagemang i
kommersiell produktion av exempelvis bränsle som bjuds ut
och/eller konkurrerar med
bränsle på den öppna marknaden. Av Nereps redovisning
framgår att det rättsliga systemet
på detta område är komplext,
”mycket vagt i konturen och
med många angreppspunkter”.
Så länge som den subventione-
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rade kommunalabränsleproduktionen fortgår kommer det att
vara utomordentligt svårt att vidareutveckla produktionsledet.
Trädbränsleföreningen hemställer
att regeringen vidtar åtgärder så att
en normal konkurrenssituation kan
upprätthållas i landets trädbränsleproduktion. Samtliga företag på
denna marknad skall ha möjlighet
att konkurrera på lika vilkor.
Slutligen skall nämnas att föreningen tacksamt noterat de debattinlägg i konkurrensfrågor
som Mona Salin gjort i början av
månaden. Föreningen ser detta
som ett tecken på öppenhet och
beredskap hos regeringen för de
frågor vi har tagit upp.
Svenska Trädbränsleföreningen
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TotalVärme – bekymmersfri värme
• 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

Att hålla din värmeanläggning i trim kräver både tid och kraft. För
många är lösningen att låta oss på Sydkraft helt och hållet ta hand
om värmebehovet. Vi kallar det TotalVärme, en energilösning som
utgår från dina villkor och behov.
Med TotalVärme behöver du inte bekymra dig för drift, service,
underhåll och installationer, du får helt enkelt värme färdig att
använda för god komfort. Tiden du får över, används troligen bättre
i din kärnverksamhet.
Vi berättar gärna mer om TotalVärme. Hör av dig till din personliga
säljare på Sydkraft eller ring 020-45 05 50.

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

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
36

Nr 4 2000

