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SVEBIO:s årsmöte

U

nder Svebio:s årsmöte i Uppsala utdelades Jan Häckners bio
energistipendium. Stipendiet uppgick till 10 000 kronor och
tilldelades Sarah Nilsson, miljöstrateg och Agenda 21-samordnare i
Växjö kommun.
Juryns motivering lyder:
”Sarah Nilsson har entusiastiskt och ihärdigt gått i täten för arbetet med
att göra Växjö till en fossilbränslefri kommun med lokal Agenda-21-strategi. Verksamheten har drivits i samarbete med Svenska Naturskyddsföreningen och i konstruktiv konkurrens med andra kommuner. Sarah Nilsson har under åren utvecklat goda kontakter med internationella miljöorganisationer och genom målmedvetet arbete bidragit till att det som görs
i Växjö kommun blivit känt inom EU och berömt i Japan.
Genom stipendiet vill SVEBIO belöna lokal utveckling av biobränsleanvändningen i en Agenda 21-process med verkliga globala relationer.”
Årsstämman utsåg Sven Stridsberg och Per Olov Nilsson till hedersledamöter i SVEBIO. Sedan tidigare är Hans Hessner, Jan Häckner, Sixten Regestad, Lennart Scotte, Gustav Sirén och Olle Uddgren hedersledamöter.

Hans
Nordström,
Uppsala Energi

Sarah Nilsson bioenergistipendiat lyssnar på motiveringen som läses upp
av Svebios ordförande Eddie Johansson.

Ungdomspanelen

Årsmöteskonferensen

D

en 17-18 mars arrang
erade SVEBIO en
konferens om hur nya
bestämmelser om avfall påverkar
biobränslebranschen.
Björn Ejner, Naturvårdsverket, gick igenom EU:s nya direktiv om avfallsförbränning. Han
berörde bland annat vilka krav
som kommer att ställas på reningsutrustning samt mät- och
kontrollkrav. Han trodde att det
kan bli tufft för anläggningar
under 10 MW att klara de förhållandevis stora investeringar
som krävs för att kunna fortsätta elda returbränslen.
Niklas Berge, TPS Terimiska
Processer AB, gick igenom vad
värmeverken måste göra för förändringar för att klara det nya
direktivet.
Ökad import av RT-flis och
42

ökad förbränning av avfall i
Sverige har inneburit att GROTuttaget i Sverige minskat kraftigt,
vilket påverkat maskintillverkare
och skogsentreprenörer. Anders
Bruks, Bruks Biotech AB, redogjorde för situationen. Han konstaterade att antalet entreprenörer minskat med 20 procent under det senaste året. Han såg också en risk i att uppbyggd kunskap
inom området nu kommer att
försvinna.
Sven Olov Ericsson, Vattenfall
Utveckling AB, höll ett föredrag
om vad som kommer att hända
med importen av avfall till
Sverige. Under de närmaste åren
trodde han att drivkraften för
import av återvinningsbränslen
kommer att bestå. På längre sikt
är det dock inte troligt att bristen
på överensstämmelse i syn och

reglering av energi och restprodukter kommer att bestå på en
sådan nivå att det blir lönsamt att
transportera avfall på långa avstånd.
Jens
Forsmark-Larsson,
Greenpeace, betonade att avfallspolitikens mål är att minska avfallsmängderna. Men att utvecklingen går åt fel håll idag. Anledningen till utvecklingen är att det
saknas incitament att bromsa
avfallsproduktionen och att kostnadsläget för olika behandlingsformer i hög grad främjar förbränning ekonomiskt i förhållande till miljömässigt bättre alternativ.
Greenpeace vill se minskade
avfallsmängder, en stark utveckling av återanvändning, biologisk
behandling och materialåtervinning samt minskning av förbränNr 3 2001

Abborren användes
av Jan ForsmarkLarsson som
symbol för miljön

Sven Olov Ericsson, Vattenfall
ning och deponering.
Konferensen avslutades med en
uppfriskande paneldebatt med
representanter från ungdomspartierna. Samtliga representanter
ville se en ökad andel förnybra
energi. Dokumentationen från
konferensen kan beställas på
www.svebio.se eller ring kansliet.

