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Klimatpolitiken

F

rån och med år 2005 har vi
sannolikt stora förändringar
att vänta när det gäller miljöstyrningen.
Då skall en ny klimatpolitik ha
konkretiserats som sannolikt
innebär att delar av nuvarande
CO2-beskattning på bränslen
byts ut mot utsläppscertifikat
(kvoter) som kan köpas och säljas på en fri marknad.
Från 2005
Marknaden för certifikaten kan
redan från år 2005 till viss del
omfatta fler länder i Nordeuropa som vill pröva kvothandels-

modellen på ett tidigt stadium.
Från år 2008 planeras att ha
ett harmoniserat internationellt
handelssystem i drift i EU-länder
och eventuellt även i andra industrinationer som anslutit sig till
Kyotoöverenskommelsen.
Ovanstående riktlinjer har
lagts fram under våren av den
svenska klimatkommittén, av en
särskild svensk utredning om
kvothandel samt i EU-kommissionens grönbok om kvothandel.
Förslagen i de tre utredningarna
är delvis olika men pekar i samma riktning.
Längst går den särskilda utred-

ningen om ett svenskt handelssystem, SOU 2000:45. Utredningarna har nu remissbehandlats.
Framtida CO2 priser
En viktig fråga är hur man bedömer att prisnivån på CO2-utsläpp kan bli på en fri marknad.
Olika bedömare rör sig i ett brett
spann, 5 – 50 öre/kg CO2, med
en tyngdpunkt vid 15 à 20 öre/
kg.
Detta är cirka hälften av nuvarande CO2-skatt för bränslen i
övrigsektorn och i nivå med nuvarande CO2-skatt för svensk
tillverkningsindustri.

Måste kompletteras
För de svenska biobränsleproducenterna framstår det som nödvändigt att komplettera kvothandeln med ramar eller andra styrmedel för att på hemmaplan
upprätthålla en fortsatt positiv
utveckling av branschen i linje
med svensk energipolitik.
Tillsätt en utredning
En särskild utredning behöver
nu tillsättas för dessa frågor.

BRÄNSLEBEREDNING

BRIKETTPRESSAR
AB, Ulricehamn
Tel. 0321-120 10, Fax 0321-413 40
ENERGY BOGMA
TORVUTRUSTNING
För produktion av frästorv för energi- och växttorv
• Automatkomprimatorer
för torv och spån
• Matning sönderdelning
• Siktutrustningar

• Brikettpressar R U F
• Omkringutrustningar

ETS Pelletsystem
• Enkel-Dubbelmaskiner
• För trä-papper-foder-plast-avfall-sopor o. dyl.
• Kompletta system
• Enkel hantering. Minimalt platsbehov
• Efterkylning ej nödvändigt
• Reversering av matriser vid stopp
• Fukthalter upp till 20-25%
• Kan stoppas och startas utan urborrning
• Låg elförbrukning
Maskinsystem AB,
Box 76 560 27 Tenhult
Tel. 036 - 92549 Fax. 036 - 92584

G&S Handel o Ekonomi AB. Mosås Näset, 705 94 Örebro
Tel. +46(0)19-22 55 69 • Fax. 019-22 58 55 • Mobil. 070-570 02 42

Materialhantering – pelletering
Bühler erbjuder utrustning
såväl som kompletta
anläggningar.
Pelletpressar, kvarnar, kylare,
siktar, kedjetransportörer, elevatorer, skruvar, stofthanteringsutrustning, cellmatare m.m.
Bühler AB,
Bruksgatan 1, 211 22 Malmö
Tel. 040-24 59 00, Fax 040-30 70 47
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