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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-
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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
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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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