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Ny skatter på energi

Barsebäck 2 stängs 2003

id årsskiftet höjdes koldioxidskatten med 17 procent. Dess
utom justeras koldioxid- och energiskatten enligt index.
Koldioxidskatten höjs därmed med 17,7 procent. Koldioxidskattelättnaden för tillverkningindustrin samt jordbruks-och skogsbruksnäringar höjs till 70 procent.
För eldningsolja och andra flytande bränslen har svavelskatt tagits
ut om svavelskatten överstigit 0,1 viktprocent. Detta gränsvärde
sänks nu till 0,05 viktprocent. Vid bestämning av skatten på grund
av svavelinnehållet, mätt som viktprocent svavel i bränslet, ska avrundningen göras uppåt till närmaste tiondels viktprocent. Om svavelinnehållet överstiger 0,05 viktprocent men inte 0,2 viktprocent
skall dock avrundningen göras till 0,2 viktprocent. Skatten är oförändrad, dvs. 27 per kubikmeter olja för varje tiondels viktprocent
svavel.
För torv, kol, petroleumkoks tas svavelskatt ut med 30 kr per kg
svavel i bränslet.
För att få en aktuell skattetabell vidare www.svebio.se

iksdagen har beslutat att Barsebäck 2 stängs vid utgången av
2003. Villkoren för en stängning, som beslutades år 1997,
var ”att bortfallet av elproduktion kan kompenseras genom
tillförsel av ny elproduktioin och minskad användning av el”. Regeringen menar att villkoren ännu inte är uppfyllda, men gör bedömningen att de är det om två år.
Vänsterpartiet och centern, som stöder energiöverenskommelsen
från år 1997, framförde att de ville ha en stängning under år 2002.
Kristdemokraterna, folkpartiet och moderaterna stöder inte beslutet om att stänga reaktorn år 2003. Partierna lade ner sina röster.

V

Lena Sommestad miljöminister

L

ena Sommestad, chef för Institutet för framtidsstudier, blir vik
arierande miljöminister under tiden som Kjell Larsson är sjuk
skriven. Statsminister Göran Persson har också lovat henne en
plats i en eventuell ny regering i höst.
- Med Lena Sommestad tar framtiden plats i regeringen och hon
kommer att få en stark och viktig roll, sa Göran Persson i en kommentar till utnämningen.
Lena Sommestad har ingen erfarenhet av miljöfrågor. Hon är samhällsvetare och historiker. Hon tycker själv att miljödebatten ibland
är för mycket inriktad på kemi och biologi. Hon vill se miljöfrågorna mer integrerade i framtidspolitiken.
Det blir Lena Sommestads uppgift att fortsätta förberedelsen inför det viktiga miljömötet i Johannesburg den 2-4 September som
kallas ”World Summit on Sustainable Development”. Det är en fortsättning på miljömötet i Rio år 1992. Under mötet förväntas bland
annat Kyotoprotokollet bli ratificerat.
Denna gång har mötet ett bredare upplägg. Delegaterna kommer
bland annat att behandla hur stödet till u-länder skall kunna samordnas. Mötet beräknas samla 50 000 personer.

Finska regeringen sa ja till
kärnkraftsreaktor

F

inska regeringen har givit
klartecken för ytterligare en
kärnkraftreaktor. Bakom förslaget står socialdemokraterna, samlingspartiet och Finlands moderater.
I maj skall riksdagen fatta det
definitiva beslutet. Enligt uppgift
är 69 ledamöter för en utbyggnad medan 60 är emot. 64 ledamöter har dock ännu inte bestämt sig. År 1993 röstade riksdagen med mycket liten marginal nej till en ny reaktor.
Ett ja i riksdagen innebär att
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Finland har fem reaktorer. Reaktorn på 1000- 1600 MW kommer att uppföras i Olkiluoto eller i Lovisa i sydöstra Finland,
vilket är cirka 10 mil från Helsingfors. Blir det ett ja kommer
Industris Kraft, som kommer att
uppföra reaktorn, att bestämma
definitiv storlek, typ, plats och
leverantör under år 2004. Reaktorn kommer att tas i drift år
2008. Kostnaden beräknas uppgå till mellan 16 och 24 miljarder kronor.

R

Regeringen utreder det långsiktiga
energipolitiska program

R

egeringen har beslutat att tillsätta en utredare för att se över
det långsiktiga energipolitiska program som riksdagen
beslutade om 1997. Syftet med översynen är att gå igenom
vilka statliga insatser som behövs för att genomföra omställningen
till en långsiktigt hållbar energiförsörjning.
1997 års energipolitiska beslut omfattade ett sjuårigt långsiktigt
forsknings-, utvecklings, och demonstrationsprogram på sammantaget 5,6 miljarder kronor. Målet med programmet är att sänka kostnaderna för och introducera ny energiteknik för förnybara energikällor och effektivare energianvändning.
- Jag är mycket nöjd med beslutet att tillkalla en särskild utredare
som skall granska och utvärdera de pågående insatserna, säger näringsminister Björn Rosengren.
- Ambitionen är att arbetet skall ge underlag för att informera om
möjligheter och problem på energiområdet för en hållbar utveckling
i Sverige.
- Fokus kommer inte bara att ligga 10-20 år framåt i tiden utan
också 50 år framåt. Utredaren kommer i detta sammanhang att belysa de förnybara energikällornas roll och energieffektiviseringens
möjligheter att tillgodose de mål som ställts för energipolitiken.
Energimarknaderna har blivit mera internationella samt att åtgärder inom miljö- och klimatområdet måste ske i samarbete med andra länder. Därför kommer utredaren också att analysera behovet av
förstärkta insatser för att underlätta harmoniseringen av energimarknaderna i närområdet.
Kristdemokraterna, folkpartiet och moderaterna stöder inte beslutet om att stänga reaktorn år 2003. Partierna lade ner sina röster i
Riksdagens votering.

Principförslag för att minska
utsläppen av klimatpåverkande
gaser inom energiintensiv industri

E

tt principförslag till långsiktiga avtal med energiintensiv in
dustri för att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser har
presenterats av en förhandlare tillsatt av regeringen.
Programmet syftar till att effektivisera energianvändningen i denna sektor och bidra till uppfyllande av det svenska klimatmålet. Förslaget innebär att företag inom den energiintensiva industrin bland
annat skogs-, järn-, stål- och metall- samt kemisk industri skall erbjudas att träffa avtal med staten om energieffektivisering för en
period av 5-10 år.
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Konferenser 2002

9 -10 april
SVEBIOs vårkonferens med årsmöte
Svenska Mässan i Göteborg
Eftersom vi arrangerar en internationell pelletskonferens i
september slår vi ihop den nationella pelletskonferensen med
vårt årsmöte/vårkonferens
2-4 september
1st World Conferens on Pellets, Norra Latin, Stockholm
För mer information: www.pellets2002.com
5-6 september
Study tours on pellets
I samband med ”1st World Conferens on Pellets” arrangeras en
studieresa som bl a visar pelletstillverkning
och pelletsanvändning
Oktober/November
Årets Bioenergidagar
Konferenssamarbete diskuteras med den internationella
konferensen ”Market Expansion Strategies for Biofuels
in Europe”, som hålls i Skellefteå i början av november.
www.svebio.se
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