Vårmötet 2002 i Göteborg

Försäljningsmål och
resultat

Pelletsfabriker

F

lera föredrag diskuterade
råvarutillgångar
och
marknaden. Bengt Hillring prefekt på Bioenergiinstitutionen på SLU, gav en beräkning på möjliga volymer pellets
och redovisade 3,5 miljoner ton
med traditionella råvaror. Det
kan ge 17 TWh.
Ingvar Fernström ordförande i
Pelletsindustrins riksförbund PIR
berättade att föreningens medlemmar har 19 fabriker i Sverige
idag samt att man före 2001 inte
lyckats nå branschmålen någon
gång. Nu är man dock plötsligt i
nivå med målen för 2004.
– Av självklara skäl omarbetar
vi nu marknadsmålen, säger Ingvar Fernström.
Dagens svenska kapacitet ligger
straxt under 1 miljon ton pellets.
För att stärka marknadsbedömningarna på den småskaliga
sidan har man etablerat en arbetsgrupp tillsammans med
SBBA Swedish Boiler Burners
Association, Mekanförbundet.
För tillfället ligger bedömningen på ytterligare 100 000 ton till
den småskaliga marknaden 2002.
Bo Rydén från projektet Nordleden redovisade delar av det stora omfattande projektet som
analyserar Nordens framtida energiförsörjning.
Bioenergin är vinnaren om
miljömålen står fast, men regeringens huvudmål, enligt Bo Rydén är att förnya elproduktionen. Det är därför man föreslår
gröna certifikat istället för att lägga förslag på utsläppsrättigheter.
Enligt Bo Rydén så klarar
Sverige elomställningen bäst
med gas och biobränsle. Biobränslet får dock vänta och däremellan släppa fram rejäla mängder gas - något som förstås inte
var självklart för närvarande
konferensdeltagare.
Text och bild Lennart Ljungblom

Anders Östergren
SBBA berättade
om småhusmarknaden

David Jackson

Hedersmedlemmen Sixten Olof
Regestad
ställer skarpa
frågor.

”Storbrittanien blir en bra
svensk bioenergimarknad
där finns små alternativ”
Forskarna diskuterar vid
kaffekoppen

Fredrik Lagergren promotade
pelletskonferensen i september

Ny ordförande i Svebio

S

vebio höll sitt årsmöte andra
dagens morgon. Ett fyrtiotal
medlemmar närvarade och fattade bland annat beslut om att utse
en ny ordförande. Sittande ordförande Eddie Johansson hade
avböjt omval med hänvisning till
alldeles för mycket arbete i Enköping där han är energiverkschef.

Ny ordförande blev Tomas Kåberger som suttit
med i styrelsen några år
nu. Han är välkänd sakkunnig på energi och miljöområdet med en bakgrund bl a i Naturskyddsföreningen.

Avgick gjorde också styrelsens
meste medlem Jarl Mared vilken
avtackades av Eddie Johansson.
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