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Fjärrvärmeskatt!?

E

nligt vad jag erfarit kommer SNED-utredningen
om energiskatter att föreslå en schablonmässig skatt på
fjärrvärme med 3 öre per kWh +
moms för hushåll och offentlig
förvaltning.
Vad är syftet och principen
bakom att lägga en sådan skatt
på ett av de mest angelägna utvecklingsområdena för svensk
energiförsörjning? Det kan ju

knappast vara att driva på en
fortsatt positiv utveckling av
fjärrvärme och kraftvärme utan
det måste rör sig om motsatsen
det vill säga att resa hinder.
Kan det röra sig om ett allmänt fiskalt behov av medel till
statskassan eller speciellt för finansiering av SNED:s dyrbara
förslag i övrigt? Knappast. Fiskala skatter brukar man lägga ut så
brett som möjligt för att inte

konkurrenssnedvrida (till exempel moms) eller som lyxskatter på
prisokänsliga eller skadliga företeelser (alkohol och tobak) men
man lägger dem inte snävt på ett
angeläget utvecklingsområde.
Rör det sig om en miljöstyrande skatt? Nej, i så fall motsatsen.
Vad är då motivet? SNED- utredningen är minst sagt otydlig
på den punkten.
Sven Hogfors

forts från sida 38
nadsbegränsningar inom kort!
Persson och Blair efterlyste, i
DN, konkreta åtgärder för att
minska koldioxidutsläppen inom
transportsektorn. Det gäller då

att börja ”i det egna huset” och
övertyga ministrar och tjänstemän om att den ”gröna visionen”
från april 1997 fortfarande lever
och att den skall vara ett en driv-

Spara pengar
värm upp med
bränslepellets

Kompletta säkra systemlösningar för större fastigheter, industrier, skolor och
andra kommunala anläggningar. Lätta att bygga in.
För mer information ring oss
eller besök www.mafa.se

kraft och ett långsiktigt rättesnöre för besluten.
Jan Lindstedt

Bioenergiguiden

Tel. 0431-44 52 60
Fax 0431-41 15 01
E-mail: mafa@mafa.se

PELLETSPRESSAR MM
PELLETSPRESSAR OCH
KOMPLETTA
ANLÄGGNINGAR
PELLETSPRESSAR MED
SKIVMATRIS FÖR PELLETERING
AV BIOBRÄNSLEN
För sågspån, bark, halm, torv,
pappersavfall, industriavfall
och mycket annat.

CPM/Amsterdam B.V.
Diestelweg 89
NL-1031 HD Amsterdam,
Nederländerna
Tel: +31 20 49 46 111
Fax: +31 20 636 42 94

www.fbp.se

Bengt Nilsson AB
Glimmervägen 23, S-653 50 Karlstad
Tel: +46-(0)54-53 69 87
Mob: +46-(0)70-333 97 87
Fax: +46-(0)54-53 18 43
E-mail: bengt.nilsson@fbp.se

Amandus Kahl GmbH & Co
www.akahl.de

Tel: 031-292040
Fax: 031-291156

www.rcprocess.se

YOUR PERFORMANCE IN MIND

Processutrustning – pelletering
Bühler erbjuder utrustning
såväl som kompletta
anläggningar.
Pelletpressar, kvarnar, kylare,
siktar, kedjetransportörer, elevatorer, skruvar, stofthanteringsutrustning, cellmatare m.m.
Bühler AB,
Drottninggatan 1D, 212 11 Malmö
Tel. 040-24 59 00, Fax 040-24 59 90
www.buhlergroup.com
Nr 2 2003

39

Bransch aktuellt

Svenska Torvproducentföreningen
Redaktör: vd Magnus Brandel, Torsgatan 12, 111 23 Stockholm. Tel: 08-441 70 73 Fax: 08-441 70 89
email: magnus.brandel@torvproducenterna.se

Torv + elcertifikat = sant

E

n kall vinter har följts av
en underbar vår. Branschen stretar vidare och
hoppas på ett år som inte står
efter förra året vad gäller vädret
- vi behöver det.
Riksdagen fattade i början av
april beslut om att torv skall
komma i åtnjutande av elcertifikat. Beslutet ligger helt i linje
med Olof Johanssons torvutredning. Skälet är enligt riksdagens
beslut miljömässigt - om torv
inte blir certifikatsberättigande
kommer torven som bränsle i
kraftvärmeverken att konkurreras ut av kol med effekten ökade
miljöstörande utsläpp. Enligt

utskottets bedömning föreligger
ingen risk för att torv skall tränga
ut användningen av biobränslen,
eftersom torv inte utgör något
alternativ till biobränslen. Alternativet till torv är nämligen enligt riksdagens beslut ökad kolanvändning. Eftersom frågan om
torv inte har aktualiserats gentemot EG-kommissionen bör regeringen omedelbart göra en anmälan dit i denna frågan. Därefter bör regeringen – senast hösten 2003 – återkomma till riksdagen med förslag om att torv
skall utgöra elcertifikatsberättigande bränsle. Detta anmodas
regeringen att genomföra genom

ett särskilt tillkännagivande. Det
finns en betryggande majoritet
bakom beslutet i riksdagen. Det
enda parti som direkt gick emot
att torv skall komma i åtnjutande av certifikat var miljöpartiet.
Det förhållandet att det finns
en så stor uppslutning i riksdagen om elcertifikat för torv är
mycket glädjande. Det kommer
att kunna leda till att man ytterligare kan förstärka introduktionen av biobränslen i Sverige och,
som riksdagen också påpekar,
minska användningen av kol och
andra fossila bränslen. Fördelarna med att använda inhemska
bränslen har fått en särskild ak-

Bioenergiguiden

Magnus Brandel
VD Svenska Torvproducentföreningen
BRÄNSLEN

TRÄBRIKETTER
• Vi levererar och producerar förädlade trädbränslen.
MELLANSKOGS BRÄNSLE AB
Box 1049, 818 21 Valbo

Tel: 026 -13 46 30
Fax: 026 -13 14 40

www.mellanskog.se

EURO-SCAND BIOENERGI AB
BROCKMANN & PARTNERS AB

Dalsjö, 590 90 Ankarsrum
Tel 0493-940 63 • Fax 0493-940 43

TRÄBRIKETTER

ÅTERVINNINGSFLIS
Import i fartygslaster om 4.000 - 10.000 m3
Nedre Långvinkelsgatan 17, 252 20 Helsingborg
Tel: 042-24 20 10, Fax: 042-24 20 11, E-post: brockmann@telia.com

Biobränsle
Södra Skogsenergi
Skogsenergi ABAB
erbjuder
Södra
ett komplett sortiment av
bedriver handel med i första
marknadens olika biobränslen
hand biprodukter från Södras
– pellets, briketter,
skogsflis,
industrier,
skogflis och
bränslebiprodukter
från träindustrin,
ved
från medlemmarnas
skogar.
återvinningsflis, frästorv och
stycketorv.
Därutöver
sker handel med pellets
och
samt
Låtbriketter
oss talas vid
omproduktion
dina
och försäljning av torv.
bränslebehov!
Södra
Skogsenergi
AB
Södra
Skogsenergi
AB
Tel
0457-45
50 22 Ronneby
Box
103,54372

Tillverkning och försäljning
LIDA TIMBER AB 330 26 BURSERYD
TEL. 0371-503 85

Salixflis
– det kostnadseffektiva trädbränslet!

019–605 17 80 • www.agrobransle.se
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tualitet i tider som denna med
krig i Irak.
Som redovisats på annan plats
i tidningen genomförde STPF en
torvdag i Stockholm den 18
mars. Under dagen redovisades
många värdefulla synpunkter på
torvplanering och torvförsörjning och på kvällen genomförde
vi vår traditionella vårfest på
Operaterassen.
Vi vill tacka alla Er som deltog
för att det blev en så lyckad dag.
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Tel. 0457-45 54 50

www.sodra.com

