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Pelletskaminer 2001
Bengt-Erik ryter till
Skärp miljökraven NU !
När skall vi få den
skärpning av miljökraven
för
vedpannor som alla vill
ha och som alla
väntar på? Såväl
branschföretag
som
kommuner och tillverkare
vill
ha
skärpta
miljökrav.
Det finns egentligen
ingen som är emot.
Men varför händer
det inget?

N

aturvårdsverket har ett
flertal gånger föreslagit
regeringen att utfärda
bemyndigande för verket att utfärda nya föreskrifter som även
innefattar krav på landsbygden
och förbud mot nyinstallation av
föråldrad teknik. Men ingenting
händer. Regeringen har ännu inte
tillgodosett Naturvårdsverkets
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önskemål utan skjuter beslutet
på framtiden. Enligt den senaste tidsplanen skall ett förslag presenteras under hösten. Det är
just avsaknaden av beslut som är
det sämsta tänkbara scenariot.
Det skapar vacuum.
Regeringen talar om omställning av energisystemet och att
växthuseffekten måste hejdas.
EU:s vitbok innebär likaså att
koldioxidutsläppen skall minska
med 8 procent och användningen av bioenergi inom EU skall
öka med 500 TWh.
Samtidigt förblöder vedpannebranschen därför att
marknaden avvaktar kraven som
kommer att ställas.
Världsledande
Svenska tillverkare är än så länge
världsledande inom småskalig
pelletsteknik, vi ligger i topp när
det gäller vedeldningsprodukter
och vi har lång erfarenhet av ackumulatorsystem. Teknik som
hela Europa allt mer börjar ropa
efter.
Vi skulle kunna vinna stora
exportframgångar med svensk
teknik. Men utan en hemmamarknad kommer vi att bli akterseglade.

Jag har inför denna eldningssäsong samtalat med många företrädare för de tillverkande företagen. Även om man ser ett
ljus i tunneln så är man allvarligt oroad.
Marknaden i Sverige ligger
ungefär 40procent under vad
den borde vara och detta trots
rekordhöga oljepriser och förväntade elprishöjningar.
Försäljningen av oljepannor
har gått ned med en tiondel
under det senaste året och försäljningen av dubbelpannor har
tappat mer än en tredjedel under samma period.
Elpannorna har på ett år ökat
försäljningen med nästan 30%
trots att politikerna säger att vi
måste avveckla elvärmen och
stänga kärnkraftverken.
Vi installerar värmepumpar
för att ersätta dyr oljevärme
forts sid 34

Innehåll i
Villspecialen nr 6
Nu ger vi årets stora
översikt av pelletskaminer. 19 kaminer i
prisklasser från 16.000
till 63.000 kronor presenteras.
Pelletskaminer är en
helautomatisk fullgod
och bekväm värmekälla som numer t om
kan fås med fjärrkontroll.
Dessutom ger vi
aktuella branschnotiser och Bengt Erik
Löfgrens skarpa
angrepp mot beslutsförlamningen som
stoppar upp den
nödvändiga omställningen av vedpannemarknaden.

Jag vill tacka alla nya och gamla villakunder för det gågna året. Det är ett nöje att arbeta tillsammans med så kunniga och
trevliga människor. Speciellt vill jag tacka alla er som gett feedback, tips, råd, ris och ros.. Det är sådant som bygger upp en
allt bättre och starkare Villatidning för varje år som går. Hoppas att ni har haft ett lika bra och roligt år som vi på redaktionen
har haft.Visst kan det kännas tungt ibland men nu har vi alla tid att vila upp oss ordentligt och ladda batterierna inför den
kommande vår och sommarsäsongen.
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR TILL ER ALLA !!

BIOENERGI Villa distribueras med
BIOENERGI, KRETSLOPP samt
som fristående i 60.000 exemplar per
år. Utgivning 6 ggr / år
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