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Fritt från skatt men förstår inte ett skvatt!

S

å kom då, två minuter i
tolv eller rättare sagt, den
19:e december regeringens beslut att biodrivmedel skattebefrias under 2003. Praktiskt
fungerar det så att intresserade leverantörer har sökt dispens för så
kallade pilotprojekt. Varför regeringen begränsat volymerna
för vissa leverantörer som redan
i dag finns på marknaden, medan helt nya fått samma villkor är
svårt att förstå. Kan det vara så
att ”finansen” ser möjligheten att
behålla reserverade skattemedel?

Risken är uppenbar att nytillkomna aktörer inte hinner leverera så stora etanolvolymer, 40
000 kubikmeter per aktör, redan
under 2003?
Totala marknaden för bioetanol inom transportsektorn i
Sverige var år 2002 ca 75 000
kubikmeter och skall nu öka till
220 000 kubikmeter eller en tredubbling under ett år.
Regeringens bristande förmåga att värdera ansökningarna och
ge ett aktivt stöd till utveckling
av en infrastruktur som styr mot

Bioenergiguiden

långsiktig hållbarhet är uppenbar
och beklagansvärd. Förhoppningsvis inleds nu arbetet för ett
långsiktigare beslut, baserat på
drivmedelsdirektiven inom EU.
Ta som föredöme Tyska förbundsdagens beslut om att skattebefria biodrivmedel till och
med 2008 utan några som helst
förbehåll!
Grundarna till Hägglundsindustrierna i Örnsköldsvik, som
idag är världsledande inom
bandvagnar, fartygskranar, hydraulmotorer mm hade en devis

”Kan dom, kan vi”!
Den inställningen krävs av alla
aktörer, om vi skall bli världsledande och skapa ett internationellt tillväxtområde inom biodrivmedel.
Vi riskerar nu att bli omsprungna på sista rakan!
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Vi kan Bränsleberedning
Shredders • Rivare • Pulverkvarnar
Separering • Materialhantering
www.franssons.se

G&S Handel o Ekonomi AB
Torvmaskiner

Brikett och pelletsmaskiner

• Fräsar
• Sugvagnar
• Täktunderhåll

• RUF kammarpressar
• Begagnade renoverade
pelletspressar
• Kompletta system

Tel. +19-22 55 69
Fax. +19-22 58 55 Mobil. 0705-70 02 42
E-post. gos.handel@telia.com
www.goshandel.se

CHAMPION HAMMARKVARN
Champion en av de ledande tillverkarna av Hammarkvarnar
Champion Hammarkvarnar har stora rotorer
Elmotorer 1500 rpm
Med rotor 54" - periferihastighet 108 m/sek
Unik droppformad malkammare
Höga kapaciteter
Ett flertal redan levererade i Sverige
FBP Bengt Nilsson AB
Glimmervägen 23
653 50 Karlstad
Tel + 46 54 53 69 87
Fax + 46 54 53 18 43 bengt.nilsson@fbp.se www.fbp.se
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Svensktillverkade

Pelletpressar
för småskalig tillverkning av pellets
Vi levererar:
- Kompletta lösningar
- Kringutrustning
Kontakta oss:
Sweden Power Chippers AB
Skaraborgsvägen 35A, 506 30 Borås
Tel: 033-23 97 90, Fax: 033-23 97 91
www.pelletpress.com
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