Svebios sida

Positiv
biobränsleutveckling

E

fterfrågan på olika biobränslen ökar hela tiden. Detta
gör naturligtvis att vår bransch uppmärksammas, att
viss fokusering på biobränslebranschen sker. Denna
gratisreklam tar vi tacksamt emot. De uppriktigt oroliga måste vi givetvis lugna genom ett ansvarsfullt agerande.
En del ifrågasätter om miljöfrågorna beaktas i tillräcklig omfattning, krav på ordnad- till och med lagstiftad - askåterföring har väckts igen, vissa aktörer talar om faran för en överhettning och det är ingen tvekan om att vi befinner oss i en
framgångsrik bransch. Om ingen i vår omvärld reagerar, då är
det fara å färde.
När det gäller substansen i oron ska vi naturligtvis ta åt oss
berättigad kritik. Vi har ju tidigare på många orter tillsammans
med Naturskyddsföreningen tagit fram regler för skogsuttag.
Detta har också Träbränsleföreningen gjort. Nu när vi återigen ökar GROT- uttaget är det kanske dags att tillsammans
se över reglerna. Vad beträffar införandet av system för askåterföring bör vi nog öka takten.
Fossil gas

T

rots att biobränsleanvändningen hela tiden ökar, kan
vi inte vara helt lugna. Vi befinner oss i en dynamisk
tid. Med en 75 procentig skattesubvention på koldioxidskatten på fossilbaserad värmeproduktion från kraftvärmeverk kommer kol att kunna ersätta förädlade biobränslen där
man har tillstånd för detta. Villkoren för andra fossila bränslen, som gas, förbättras också drastiskt. Vi ser nu ett förnyat
intresse av gas söder ifrån, både från Danmark och kanske från
Rostok, till Stockholm. Ett alternativ går norr om Vättern och
ett söder om. Ända till Gävle och Borlänge finns det planer på
gasledningar. Det andra stora gasdistributionssystemet, från
Ryssland via södra Finland vidare i Östersjön till Rostok i
Tyskland har åter fått ny näring. Därifrån tänker man sig avgreningar till Stockholm och kanske Östergötland.
Allt detta hälsas naturligtvis med tillfredsställelse av många
av Svebios energiverksmedlemmar. Konkurrensen inom bränslesektorn ökar ju, och med den pressen på bränslepriset. Ska
biobränslebranschen undvika att slås ut måste vi helt enkelt
vara bättre och effektivare än gasen.
Det känns möjligen lite konstigt att acceptera att principen
att ”förorenaren ska betala” inte längre ska gälla för all användning av fossila bränslen. Det är ju denna princip som gjort den
industri som tillverkar biobränsleutrustning så lycksam. En ytterligare expansion och då främst på exportmarknaden, där
även förädlade bränslen har en stor potential, skulle kunna bli
en mycket intressant tillväxtsektor för svensk industri. Om vi
inte dribblar bort korten.
En utökad skattesubvention av fossilbränslen vore till exempel mycket olyckligt för biobränslenas fortsatta expansionsmöj-

ligheter. Därför måste vi ägna mycket uppmärksamhet åt den
pågående skatteutredningen.
Elcertifikat

I

nförandet av elcertifikat för förnybar elproduktion för
senas till den 1 maj 2003. Detta av administrativa skäl.
Lagrådets förnyade behandling beräknas inte vara klar
så att regeringsbeslutet kan tas före slutet av december eller
i början av januari.
Enkelt kan man beskriva systemet så, att var och en som
producerar 1 MWh förnybar el (storskalig vattenkraft undantas) får 1 certifikat, som kan säljas direkt till en kvotpliktig
kund, eller på en från elbörsen separerad börs.
Kvotplikten innebär i sin tur, att elförbrukare åläggs att
köpa certifikat för en viss andel (kvot) av sin elförbrukning
- för år 2003 6,7%, som sedan ökar genom riksdagsbeslut
varje år till förväntade 15,6% år 2010.
Det finns dock en obalans i det förslagna systemet. Nämligen att elcertifikaten har en obegränsad giltighet i tiden,
medan kvotplikten kräver att en konsument måste visa upp
att han köpt tillräckligt många certifikat senast den 31 mars
året efter aktuellt år. Detta datum kommer naturligtvis efterfrågan på certifikat att vara stor, och priset därmed högt,
om producenterna väntar med att sälja. 1 april inträder nämligen en sanktionsavgift, som föreslås bli 150% av genomsnittspriset. Varför denna obalans föreslås är svårt att förstå,
liksom varför inga protester hörs från renodlade kundorganisationer.
Vardagsproblem

R

ubriken på den här lilla snutten på slutet är denna
gång missvisande. De senaste två månaderna har det
tuffat och gått i mitt pelletssystem utan några som
helst problem. Jag har för första gången haft besök av sotaren - helt odramatiskt. Han ska tydligen enligt regelverket
komma var 16:e vecka. Innan dess hade jag själv sotat pannan, bara för att se att det inte är några konstigheter. Askan
brukar jag tömma en gång i månaden nu under eldningssäsongen. Inte så mycket för att det är nödvändigt utan mer
därför att jag vill titta till allting. Allt väl från hemmafronten alltså.
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