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S

om bilaga till tidningen
Bioenergi finns nyhetsbre
vet Förnybart från kampanjen Svensk Torv. Avsikten är
att vi i ett nyhetsbrev som beräknas komma ut ca 4 gånger per år
skall spegla torvens klassificering
som biobränsle, biologisk mångfald etc. Vi intervjuar också personer som arbetar med torv eller
på annat sätt kommer i kontakt
med detta biobränsle. I nyhetsbrevet har vi intervjuat torvutredaren Olof Johansson och Rolf
Johansson VD Mölndal energi.
I Kampanjen Svensk Torv är
arbetet just nu i full gång med två
större konferenser i juni och augusti om hållbar torvanvändning
som är en central fråga enligt regeringens torvdirektiv. Frågan

som avses är hur en rimlig avvägning kan se ut mellan ekologiska, kulturella, ekonomiska och
sociala aspekter vid användning
av torv.
I Svartå utanför Örebro i juni
kommer vi att uppmärksamma
ekologiska frågor kopplat bl.a.
till efterbehandling vid Västkärr
och i augusti i Storuman kommer vi att belysa sysselsättning
och regionalpolitiska aspekter.
Det Naturliga Steget kommer
att vid dessa konferenser att redovisa sin syn på hållbar torvanvändning med utgångspunkt i de
sk systemvillkoren.
Miljömålsproppen
Den av många emotsedda miljömålspropositionen kom härom-

dagen och ett av målen som berör oss är Myllrande våtmarker.
Regeringen ger tämligen stort
utrymme åt STPF som i sitt remissyttrande markerar sin vilja
att medverka i att ta fram en strategi för skydd och skötsel av våtmarker. STPF motsatte sig inte
att våtmarkerna i dagens Myrskyddsplan MSP ges ett långsiktigt skydd, men pekade samtidigt
på behovet av att det kan skapas
klarare förutsättningar för torvbranschens långsiktiga råvaruförsörjning.
Miljöbalken
Ett problem som flera av våra
medlemsföretag har kommit att
påverkas av, är den nya Miljöbalken som nu successivt börjat an-

vändas för torvtäkter.
Det ingår också i direktiven till
torvutredningen att utreda lagstiftningsfrågor med torvanknytning.
Det finns både hos våra medlemsföretag och hos länsstyrelserna osäkerhet om hur Miljöbalken och Torvlagen skall tillämpas. För balken gäller det bl.a.
frågan om de nya tillåtlighetsreglerna, specialregler rörande täkter, Miljökvalitetsnormer som är
något helt nytt i lagstiftningssammanhang samt
Miljökonsekvensbeskrivningar
som regleras mycket hårdare i
den nya lagstiftningen. Vi arbetar just nu tillsammans med Stiftelsen Svensk Torvforskning
med att ta fram ett underlag åt

Bioenergiguiden

Vi har 14 20 st i drift från 150 kw till 10 MW

• Vi levererar och producerar förädlade trädbränslen.
MELLANSKOGS BRÄNSLE AB
Box 1049, 818 21 Valbo

Tel: 026 -13 46 30
Fax: 026 -13 14 40

www.vts.nu

www.mellanskog.se

www.
bioenergyinternational.com

: info@vts.nu

TORVUTRUSTNING
För produktion av frästorv för energi- och växttorv
• Automatkomprimatorer
för torv och spån
• Matning sönderdelning
• Siktutrustningar

• Brikettpressar RUF
• Omkringutrustningar

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

Salixflis

trädbränsle av jämn kvalitet till rimligt pris

• Ingen sten eller stora bitar
• Ingen finandel
• Lokalt producerat
• Jämn fukthalt
www.agrobransle.se

Tel: 0171 - 85 129 Tel : 019 - 217880
Tel: 0155 - 215005 Fax: 019 - 270863
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torvutredningen i lagstiftningsfrågor.
Parallellt skall vi ta fram en
handbok för branschen som skall
ge vägledning åt torvföretagen
för att utarbeta Miljökonsekvensbeskrivningar och ansökningar om torvutvinning. Härigenom underlättar vi för företagen att långsiktigt trygga sin råvarubas.
Lagstiftningsfrågorna kommer
att tas upp vid de regionala konferenserna och i Torvutredningen. Vi har inbjudit både ordföranden, experterna och sekretariatat till Örebro och Storuman.
Och det är nog så som Olof Johansson mycket riktigt konstaterar i artikeln i Nyhetesbrevet att
det är dags att utreda torvens roll
i ett uthålligt energisystem.

EU och USA i
samarbete om
energiforskning

E

nligt ett avtal som under
tecknades den 14 maj, ska
man bedriva gemensam forskning om energi som inte bygger
på kärnkraft. Både EU och USA
bedriver avancerad forskning på
energiområdet och vill kunna
lära sig av varandra.
Huvudintresset ligger på
forskningen om bränsleceller,
teknologi för att framställa väte,
solenergi och bioenergi.

Vårbudgeten

I

vårbudgeten föreslår regering
en att det till 2004 satsas 400
miljoner kronor för stöd till investeringar som leder till minskaMagnus Brandel de koldioxidutsläpp och som
främjar energihushållning. Mer
detaljer om denna satsning kommer regeringen att presentera i en
klimatproposition hösten 2001.

Konkurrensverket yttrar sig om
fjärrvärme marknaden

K

onkurrensverket har till re
geringen yttrat sig över rapporten ”Fjärrvärme på värmemarknaderna”. Konkurrensverket menar bland annat att distribution av hetvatten är ett naturligt monopol. Det innebär att
sett ur kundens synpunkt är konkurrensen från andra uppvärmningsformer starkt begränsad på
kort sikt, främst på grund av de
höga kostnaderna för att byta
uppvärmningssystem.
Det skriver Konkurrensverket
i nyhetsbladet Konkurrens Nytt
nr 4 2001.
I rapporten finns bland annat
ett förslag om att utreda möjligheterna för fjärrvärmekunder att
klaga på priser och leveransvillkor.

Verket anser att förslaget är
otillräckligt och menar att det i
stället finns ett behov av att direkt kunna påverka fjärrvärmetaxorna i syfte att skydda konsumenterna från oskäliga prishöjningar.
Konkurrensverket tillstyrker
förslagen om att ytterligare undersöka möjligheterna att genomföra ett tredjepartstillträde
till fjärrvärmenäten och om särredovisning alternativt att krav
om att fjärrvärmeverksamhet
bedrivs i separat juridisk form
bör utredas. Samtidigt framhåller verket att fjärrvärmeverksamheten organisatoriskt och funktionellt bör skiljas från övrig
verksamhet, bland annat i syfte
att förhindra förekomsten av
korssubventionering.
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EKAB

Ju förr desto bättre

RECYCLING

• Krossar
• Sorterar
• Levererar returbränsle

Energikross i Västerås AB
Box 319, 721 07 Västerås
e-post: info@energikross.se
Tel: 021 - 12 40 15 Fax: 021 - 12 43 47

BALT-SCAND BIOENERGI AB
BROCKMANN & PARTNERS AB

Nu är det dags att tänka om.
Att börja elda biobränslen, precis som
farfar och alla generationer före honom,
men med modern teknik och distribution.
Ju förr desto bättre.

ÅTERVINNINGSFLIS
Import i fartygslaster om 4.000 - 10.000 m3
Stortorget 4, 252 23 Helsingborg, Tel: 042-24 20 10,
Fax: 042-24 20 11, E-post: balt-scand.bioenergi@telia.com

BrikettEnergi
SBE Svensk BrikettEnergi AB
Box 5 · 561 21 Huskvarna · Tel. 036-38 78 70 · Fax 036-38 78 90

TRÄPELLETS – FRAMTIDENS BIOBRÄNSLE
FÖR UPPVÄRMNING.

Du har framtiden i dina händer...
Vi är en av Sverige

Vi är säkra leveran-

största tillverkare

törer till alla.

av träpellets med

Från stora värme-

lång erfarenhet och

verk till små villor.

erkänt god kvalité.
BIOENERGI I NORRLAND AB
Varvsallen 13, Härnösand
Tel: 0611-244 26 Fax 0611-191 22

500 000 eller 500 000 000 kWh
Biobränsle - Vår vardag - Din dagliga värme

• Enköping
Box 833
745 26 Enköping
0171 - 85 120
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• Falun
Box 1931
791 19 Falun
023 - 755 200
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