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Biodrivmedel hett ämne över hela världen

A

rbetet inom EU - Parla
mentet att utforma skat
te- och volymdirektiv
som stöttar en introduktion av
biodrivmedel pågår för fullt.
ECOFIN, EUs finansministrars
möte beslöt före sommaren att
stödja ländernas möjlighet till en
total skattereduktion för biodrivmedel.
Som alltid blir väl slutdokumenten en kompromiss på kommissionens mycket kraftfulla förslag om skattereduktion och 2 %
biodrivmedel inom transportsektorn till 2005 och 6 % till 2010.
Bundestag har i juni därför antagit en lag som totalt skattebefriar all biodrivmedel t.o.m 2008
under förutsättning att EU´s nya
lagstiftning träder i kraft.

Inriktningen är dock helt klar
vilket ger en signal till företagen
som vill ligga i frontlinjen att satsa. I Kalifornien bevisas detta just
nu genom att först BP och sedan
Shell meddelat att man ersätter
MTBE med etanol. . Shell har
dessutom satsat ca 300 milj kr i
ett utvecklingsbolag för cellulosa baserad etanol. Detta minst ett
år före lagförslagen om utfasning
av MTBE kommer att träda i
kraft.
Ett annat exempel är Fords
satsning på Ford Focus flexifuel
som introducerades i Sverige förra hösten efter en så kallad teknikupphandling. Idag är ca 2
000 Ford Focus levererade till
kunder i hela Sverige. Introduktionen av Ford Focus flexifuel

har inneburit en nytändning för
utbyggnad av tankställen för e85
(85 % etanol och 15 % bensin).
Vi har nu ca 60 pumpar igång
eller under installation. Via
BAFFs hemsida www.BAFF.info
eller direkt på www.sekab.se kan
du kolla läget i din hemtrakt.
Ford kommer att satsa på flexifuel för framtiden och räknar
med en fördubbling av leveranserna under 2003. I slutet av
2003 kommer det sålunda att
finnas ca 10 000 Ford Focus flexifuel på de svenska vägarna. Det
är också naturligt att den kommer på Europamarknaden och i
andra länder som satsar på bioetanol inom transportsektorn.
GM har levererat dryga hundratalet av sin Chevrolet S10 Pick-

up med fyrcylindrig motor i
Sverige. Den är flexifuel och passar säkert många av BIOENERGIS läsare som behöver större
lastförmåga än Ford Focus herrgårdsvagn. I USA kommer det
många nya modeller med flexifuel för alla blandningar mellan
etanol och bensin. Fler och fler
lär dyka upp i Sverige eftersom
modellerna bara tillverkas med
flexifuel-motor. Via länkarna på
BAFF’s hemsida kan du navigera dig ut och titta på alternativen.
Vi satsar stora resurser på att
omarbeta och uppdatera hemsidan, så vissa störningar kan förekomma innan allt har satt sig.
Informationsbehovet inom området är omättligt.
Tänk på att det är bättre att
nyttja alkoholen i bilen än i föraren! Något att tänka på i dessa
kräftfest- och surströmmingstider. Satsa på bioetanol, vilket alternativ du nu än väljer!
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Bjurenwall har en unik
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silor och cisterner för
lagring av vätskor, pulver,
granulat, pellets mm.
Vi levererar även
utlastningssilor för
träpellets.
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