Svebio
i en ny roll
S

å har då årets bioener gi
dagar genomförts. I år
hade vi förlagt konferensen på
Pite Havsbad med studiebesök på ETC i Piteå, pelletsfabriken i Luleå och ett par närvärmecentraler som Luleå
Energi har byggt.
Arrangemanget var alltigenom lyckat och vi tackar alla
som hjälpt till. Deltagarantalet var rekordartat med nära
180 personer, varav 20 studenter vilket lovar gott för
branschens återväxt och fortsatta expansion.
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Den brittiska ambassaden
kommer att identifiera lämpliga samarbetspartners till de
svenska företagen i syfte att
identifiera affärsmöjligheter
och bygga allianser som gör
företagen starkare på respektive marknad och/eller på tredje
marknad.
När det gäller mässdeltagande har Svebio via Miljöteknikdelegationen fått finansieringen ordnad för att tillsammans med OPET bygga en
flexibel monter på 100 m2. Vi
ansöker därutöver om stöd till
själva mässdeltagandet, för att
företagens kostnader för deltagandet ska kunna sänkas.
Ett annat projekt vi planerar är en engelskspråkig folder, där svenska bioenergiföretag presenteras. Foldern ska
spridas via svenska ambassader och beskickningar utomlands. Vi har presenterat idén
för UD.
Ytterligare ett projekt som
vi tagit upp med Energimyndigheten är en Internetpresentation (möjligen interaktiv) av våra bioenergiföretag.
Därifrån kan sedan länkas till
företagens hemsida, om man
så vill.
Om dessa internationella
projekt faller väl ut, dvs att
våra medlemmar är positiva,
ikläder sig Svebio en ny roll.
Detta självklart utan att ge
avkall på vår övriga verksamhet. Ge oss gärna någon spontan reaktion!

i presenterade där en för
Svebio ny verk samhet.
Vi tänker erbjuda våra medlemmar hjälp med en internationell exponering. Hjälpen
kan bestå av hela kedjan eller
vissa moment runt ett deltagande i en internationell mässa eller i kontakter med olika
utländska organisationer.
Som exempel kan nämnas ett
samarbetsprojekt mellan Miljöteknikdelegationen och
Storbritanniens ambassad i
Stockholm.
Man efterlyser svenska företag som vill medverka i projektet och har lösningar som
skulle kunna hjälpa brittiska
företag att uppfylla de nya
strängare miljökraven i Storbritannien. Nyinvesteringarna uppskattas till mellan 3
och 4 miljarder kr /år och
projektet fokuserar på svenska företag inom bland annat
områdena förnybar energi, avfallshantering och mätutrustag kan också med till
ning/övervakning. M a n
fredsställelse meddela att vi
lockar också med ett stort nu fått en lämplig storlek på
kontaktnät mot tredje land. kansliet i och med att vi nyan-
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ställt 2 medarbetare, Sara
Gunnarsson och Lars-Erik
Larsson.
Lars-Erik började den 15 oktober en 40% tjänst som förstärkning av Svebios handläggande funktion främst inom
forumdelen men även på det
näringspolitiska området.
Han är geolog och har ett förflutet som byråchef på SGU
och är därefter känd från olika verksamheter inom torvbranschen.
Sara börjar den 1 december
en 100% administrativ tjänst
med ekonomiassistentfunktionen som en av de viktigaste delarna. Den största delen
av sin yrkesliv har Sara jobbat
som engelsklärare vid ett kinesiskt universitet och har därefter genomgått en ekonomutbildning.
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skogs- och åkerarealer och
klara resten av sitt åtagande
genom att köpa utsläppsrättigheter från stater som inte
behöver dem. Detta skulle
medföra att USA (det land
som utan jämförelse släpper
ut mest koldioxid per invånare) på papperet skulle klara
sitt åtagande i enlighet med
Kyotoöverenskommelsen
utan att över huvud taget
minska på utsläppen.
Miljöminister Kjell Larssons
kommentar var att det skulle
innebära att vi globalt inte
kommer att uppnå mer än
hälften av den sänkning på
5,2% från 1990 till 2010,
som Kyotoöverenskommelsen anger. Skulle sedan alla de
fyrtiotal industriländer som
förbundit sig att minska sina
utsläpp resonera som paraplygruppen skulle vi naturligtvis
inte få se några minskningar
alls. Lyckligtvis finns en motpol i EU, som anser att huvuddelen av utsläppsminskningarna ska ske inom respektive land. Sedan är frågan hur
långt EU når.
Efter detta kan det inte vara
lätt att övertyga den tredje
världen om att vi, som ställt
till huvuddelen av den växthusgasökning vi ser i dag,
verkligen med krafttag försöker sänka emissionerna. Vi får
därför hoppas att de länder
som ännu inte undertecknat
överenskommelsen inte följer
vårt exempel.
Vi kommer nu förmodligen
att se en ökning i stället för en
minskning! På sidan 48 kan ni
läsa om Margot Wallströms
och Anders Wijkmans funderingar inför COP6. Man får
nog säga att vi åtminstone har
identifierat en ödesfråga för
hela jordens befolkning här.

OP6, FNs klimat över
läggningar i Haag, bröt
samman som väntat. Det visade sig att EU och USA stod
alldeles för långt från varann.
Även om amerikansk industri
är intresserade och allmänheten är hyfsat medveten är administrationen hopplöst negativ till att försöka åstadkomma en utsläppsminskning av
växthusgaser.
De flesta förstår nog att enda
sättet att minska växthuseffekten är att drastiskt minska
användningen av kol, olja och
fossil gas. Ändå är USA, Kanada, Japan och de övriga paraplyländerna ovilliga att göra
Med Svebionågot åt sina egna nationella
hälsningar
utsläpp. Man vill i stället ha
Kent Nyström
rabatt genom att räkna upptaget av koldioxid i sina stora
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