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Svenska Trädbränsleföreningen
den måste vara förberedd på en
sådan utveckling år efter år framöver.
Dessutom växer både mellanoch storskalig marknad i snabb
takt. Att klara av denna snabba
ökning av pelletsmarknaden är
en utmaning för branschen men
också ett stort ansvar för en fortsatt positiv utveckling. Men visst
klarar vi detta !!!
En bättre grund för nästa års
evenemang är väl svårt att hitta så
samla krafter till den första
världskonferensen med pellets
som tema den 9-13 september
2002 i Stockholm .
Att stärka samarbetet över
gränserna samtidigt som affärskontakter knyts är Sveriges chans
till en fortsatt ledande roll i utvecklingen av pellets som bränslealternativ.
För mer information www.pellets2002.com. Välkomna till Stockholm 2002.
Jan-Erik Dahlström
18 år med pellets och fortfarande lika övertygad.

Redaktör: Sven Hogfors. Telefon: 08-787 59 04

HELA HAVET STORMAR

J

ust nu är det många politiska bollar i luften när det
gäller energi och klimat. Både i
Sverige och inom EU.
Förslagen till svensk politik
för att stödja småskalig förnyelsebar elproduktion, de så kallade gröna certifikaten, är mycket
svaga. Det blir tvärstopp för nya
investeringar i vindkraft. Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, SERO, kämpar vidare
i snålblåsten och behöver allt
stöd de kan få.

G

asintressena har lobbat
hela året och det senaste
utspelet är att kraftvärme skall få
industrins rabatter på energiskatterna.
Kraftvärme är bra och för
tjänar en bättre skattesituation.

Industrins rabatterar är emellertid inte rätt lösning. Det skapar
bara fel miljösignal och leder till
nya och större gränsdragningsproblem gentemot övriga värmeanläggningar. SVEBIO:s skattemodell är lösningen nu på kort
sikt för kraftvärme och en bra
inkörsport när klimatstyrningen
tar över om några år.

E

U börjar ta trevande steg
för att sjösätta sin klimatpolitik. I klimatförhandlingarna har
man haft högre ambition än andra världsdelar men när det kommer till åtgärder på hemmaplan
är förslagen spretiga och svaga.

värmeunderlagen i Europa är
mer spridda än i Sverige, vilket
försvårar en snabb utbyggnad av
kraftvärme. Vi saknar förslag för
övrig värmeproduktion.
Vi saknar också förslag för hur
bränslepotentialen i Europas
skogar och från Europas skogsoch träindustri skall komma till
användning. Jordbruk och biodrivmedel är fokuserat men den
stora skoliga potentialen är borttappad i EU-administrationen.
Sven Hogfors

Kraftvärme skall få ett eget
direktiv nästa år och det ser vi
fram mot. Men vi vet också att
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