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Grön skatteväxling?

E

fter ett års ihärdigt lobb
ande lyckades de som vill
ha in mer fossilgas i det
svenska energisystemet övertyga
politikerna om att det är bra och
hur det kan ordnas. Energiproppen föreslår att fossila bränslen
skall få 70 % rabatt på koldioxidskatten i kraftvärmeverk (elproduktionen har redan 100 % rabatt).

Våra beräkningar visar att det
inte blir fossilgas som blir vinnare utan kol och olja på bekostnad
av biobränsle.
Proppen säger att frågan skall
snabbutredas så att ett preciserat
förslag till temporär lösning kan
läggas i höstens budgetpropp.
Proppen talar lite oklart om befintliga och planerade verk vid
gasledningen i södra Sverige.

Proppen konstaterar att EU:s
statsstödsregler kan bli ett hinder. De kräver att alla kategorier
näringsverksamhet skall behandlas (beskattas) lika annars är det
otillåtet statsstöd till kategorierna med lägre skatt. Vad som i
detta sammanhang konstituerar
olika kategorier är ingen enkel
fråga. Vissa undantag med hänvisning till exempelvis allmänna

miljösträvanden inom EU är ibland också möjligt.
Kanske hittar man en väg genom detta. Om inte så utsträcks
kanske koldioxidrabatten till att
omfatta alla.
Allt tal om kretslopp, klimat,
förnyelsebar energiomställning
och fortsatt grön skatteväxling
blir väl då något som hänförs till
förra seklets politiska retorik.
Sven Hogfors
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BRÄNSLEN

En komplett lösning.
ÅTERVINNING

LOGISTIK

KROSSNING

SORTERING

FÖRBRÄNNING

IQR arbetar med återvinning,
materialhantering och energiutveckling i hela Europa. Vi samarbetar idag med regeringsorgan,
myndigheter och privata bolag.

Läs mer på www.iqr.se

EKAB

Sveriges ledande tillverkare av
pellets och briketter

RECYCLING

• Krossar
• Sorterar
• Levererar returbränsle

Levererar till alla slag av
fastigheter

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

Hyreshus · Bostadsrättsföreningar Kommunala
servicebyggnader Skolor · V illor
· Missionshus/kyrkor
Fastigheter utanför tätor ter
Även fär dig vär me

BALT-SCAND BIOENERGI AB
BROCKMANN & PARTNERS AB

ÅTERVINNINGSFLIS
Import i fartygslaster om 4.000 - 10.000 m3
Nedre Långvinkelsgatan 17, 252 20 Helsingborg
Tel: 042-24 20 10, Fax: 042-24 20 11, E-post: brockmann@telia.com

SBE Svensk BrikettEnergi AB
Box 5, 561 21 Huskvarna
Tel 036-38 78 70. Fax 036-38 78 90
E-post: info@brikettenergi.se
www .brikettener gi.se

Vi är en av Sveriges
största tillverkare av

Träpellets
God kvalité och
lång erfarenhet är
våra kännetecken.
Tel: 0611-244 26 Fax: 0611-191 22 www.bionorr.com

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