Än mer lönsamt att byta ut oljeeldningen

40 procent mer koldioxidskatt 2001
R

egeringen
har
i
samarbete med vänsterpartiet och miljöpartiet utarbetat en strategi för skatteväxling
som inleds med årets budgetproposition.
Strategin innebär att skatteväxlingen skall genomföras
stegvis och varsamt. Det finns
ett utrymme för skatteväxling
som motsvarar 30 miljarder
kronor under perioden fram
till 2010.
3,3 miljarder
År 2001 föreslås en skatteväxling på 3,3 miljarder kronor i
höjda skatter på energi och
motsvarande sänkningar i första hand på skatten på arbete.
Arbetsgivaravgifter sänks med
0,1 procent och grundavdraget
höjs till 10.000 kronor.
Energiskatten minskas med
8 procent och skattemässig
kompensation sker med höjning av koldioxidskatten med
25 procent. Skälet är att energiskatten styr användningen av
fossila bränslen fel ur miljösyn-

punkt. Statens skatteinkomster påverkas inte.
Kyotoprotokollet
Därutöver höjs koldioxidskatten med ytterligare 15
procent. Skälet är bland annat att uppfylla Sveriges åtaganden enligt Kyotoprotokollet. Dock sker ingen höjning för industrin samt jordbruks- och skogsnäringarna,
där ligger skatten kvar på
18,5 öre per kg koldioxid.
För att motverka en övergång till el höjs elskatten
med 1,8 öre per kWh.
Skatten på eldningsolja är
idag 1801 kr per kubikmeter
och i januari 2001 blir den
enligt vår kalkyl 2165 kr/
m3.
Med nuvarande priser på
t ex pellets och olja så får
man tillbaka investering i
ett byte av brännare samt
byggandet av ett nytt bränsleförråd på cirka tre år om
man byter bränsle från olja
till pellets.
Lennart Ljungblom

Från årskiftet när koldioxidskatten höjs med 40 procent blir det än mer lönsamt att gå över från olja till biobränsle i villor, värmecentraler
och värmeverk. Med nuvarande olje- och pelletspriser får man tillbaka investeringen i en pelletsbrännare med förråd på cirka tre år.

Hur är läget i brännarbranschen? Vi har frågat 4 företag
Naturenergi , IWABO
– Nu har det äntligen lossnat,
säger Janne Nordbakken! Alla
inom företaget arbetar så mycket dom bara orkar. Vi har denna säsong varit tvugna att lägga
ut en del av tillverkningen för
att hinna leverera. Volymerna
har ökat 6 gånger jämfört med
förra säsongen.
– Viktigt att tänka på fortfarande, är dock att öka samarbete mellan brännar- och pelletstillverkare. Hela branschen
måste bli bättre på information
och samarbete för att det i fram-

tiden skall bli så smidigt som
möjligt.
Sahlins EcoTec
– Pluggen är ur, säger Lars
Sundström! Det har lossnat ordentligt nu tack vare det höga oljepriset samt vår eget mångåriga
trägna arbete. Vi har dubblerat
vår omsättning både på villabrännare och större fastighetsbrännare. Det viktigaste just nu
är att fortsätta utbilda installatörer samt sprida informationen.
Scand Pellet, PellX

– Nu har det tveklöst lossnat,
säger Jörgen Niesel. Det svåraste är att hinna med tillverkningen. Vi har fyrdubblat antalet order denna säsong. Det viktigaste att tänka på nu och i framtiden måste vara att värna om kvalitén och inte bara tänka på volymerna.

jämfört med förra året. Tillverkningen går för fullt och vi har i
olika omgångar satt in extra personal .
Det är viktigt att prisskillnaden mellan fossil- och biobränslen även i fortsättningen hålles
markant.

En varning!
SBS Janfire, Janfire
Branschen måste se upp med
– Nu är nivån bra, säger Ro- produkter utan kvalitetsmärkbert Ingvarsson! Marknaden har ning, de kan ge dåligt rykte för
förstått att pellets är någonting alla.
Intervjuat av
att räkna med. Vi har tredubblat
Sofie Samuelsson.
vår orderingång denna säsong
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