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”Att de ska va så svårt ...”

E

konomiska styrmedel är i
de flesta fall effektiva och
lättadministrerade verktyg för att genomföra en önskad
politik.
På energiområdet har vi CO2skatt för att minska utsläppen av
klimatgas från de fossila bränslena och därigenom ställa om energiförsörjningen till förnyelsebara energislag.
Omställningen har fungerat
sakta men säkert sedan början av
80-talet. För fjärrvärmeverken
har det varit en utveckling mot
ökad lönsamhet speciellt sedan
CO2-skatten introducerades i
början av 90-talet.
För biobränsleleverantörerna

har det ända till senaste årsskiftet varit en smal och stenig stig
med konstant motlut på grund
av att tillgången varit större än efterfrågan.
Några marginaler för teknisk
utveckling och framåtsyftande
kapacitetsutbyggnad har inte
funnits.
Följaktligen var beredskapen
för att möte den gångna vinterns
ökade efterfrågan svag. För första
gången på tjugo år blev efterfrågan större än utbudet och priserna steg. Under några månader
har nu de flesta biobränsleleverantörerna haft intäkter högre än
de rörliga kostnaderna. Och detta efter tjugo magra år.

Icke desto mindre hörs genast
skall runt skogen på att priserna
blivit för höga. Att värmeverken
tjänat bra i tjugo år har alla tyckt
vara i sin ordning. Men att leverantörerna nu får ekonomiskt
utrymme till utveckling och kapacitetsökning - nej fy!
Sådana tongångar kan dessvärre komma att höras i den Hjalmarsonska utredningen om nedsättningsregler för CO2-skatt m
m.
Syftet med CO2-skatten är att
minska utsläppen av klimatgaser
och driva den hittills framgångsrika svenska politiken på detta
område vidare. Vi är på god väg
och skall inte släppa taget nu.

Bioenergiguiden

De flesta andra EU-länderna
har mycket stora problem att
hålla vad de lovat i Kyoto-processen. EU kommer att tvingas införa betydligt starkare styrmedel
än de som nu diskuteras och planeras om inte klimatpolitiken
skall kapsejsa.
Man skall inte glömma att det
är EU som varit den starkast drivarande kraften i internationell
klimatpolitik.
Till detta kommer att EU
(men inte Sverige) har en mycket svag egenförsörjning med energiråvara som riskerar att ytterligare försämras.
Sven Hogfors
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