Bransch aktuellt
också särskilda teknik upphandlingsprogram prövas till exempel
kollektivtrafik och arbetsfordon
t. ex. inom skogsmaskinsektorn.
- Genom miljöbonus som fri
parkering inom vissa områden,
förmånliga regler för bilpooler,
lägre trängselavgifter och förmånsbeskattning, kan inköp av
miljöfordon stimuleras.
- Det är viktigt att jord- och
skogsbrukspolitiken utformas så
att produktion av energigrödor
stimuleras.. Det kan tex. gälla
villkoren för utnyttjade av sk uttagsareal villkor för återplantering mm.
- Genom att identifiera området biodrivmedel som ett led i en
hållbar utveckling och samordna
åtgärder små som stora mot ett
långsiktigt mål med information
till allmänheten om möjligheterna, stärks övriga åtgärder för en
industriell tillväxt. Kan biodrivmedel bli sexigt?
Jan Lindstedt

Svenska Trädbränsleföreningen
Redaktör: Sven Hogfors. Telefon: 08-787 59 04

Öppet brev till Statsministern

I

ett öppet brev till statsminis
ter Göran Persson den 29
april krävde Svenska Naturskyddsföreningen, Greenpeace
Norden, Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska bioenergiföreningen,
Sågverkens Riksförbund och Trädbränsleföreningen klart besked om
hur det blir med koldioxidskatterna.
Vi skrev bl a Lennart Hjalmarssons förslag i Skattenedsättningskommittén, SNED, innebär att de senaste decenniernas
svenska klimatpolitik punkteras.
Utredningen, som presenterades
för en månad sedan, vill sänka
koldioxidskatten på de fossila
bränslena kol, olja och gas för
fjärrvärme och i tjänstesektorn
till en bråkdel av vad den är nu.

Därmed kommer användningen
av fossila bränslen åter att öka.
Medan användningen av förnybart och klimatvänligt biobränsle
går ned. Resultatet blir smutsigare luft och sämre miljö.....
Det är tvärt emot den för
Sverige fullt möjliga målsättningen att ”dubbla den förnyelsebara energin” som Statsministern och brittiske premiärministern Tony Blair skrev om i bland
annat DN den 25 februari i år.
Det är också tvärs emot så gott
som alla de utgångspunkter för
kommittéarbetet som regeringen
angav i direktiven:
• Forsatt grön skatteväxling
• Nedsättning för sektorer utsatta för internationell konkurrens
• Beskattningen av energi i övrigt
så likartad som möjligt inom oli-

Bioenergiguiden

ka samhällssektorer
• Analys av effekterna i föreslagna gränsytor
• Energiöverenskommelsen 1997
• Bibehållen konkurrensförmåga
för biobränsle
• Nationella miljökvalitetsmålen
• Socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling i Sverige
• Budgetneutral omläggning av
skatteuttaget
En sänkning av koldioxidskatt
och energiskatt för fjärrvärme och
tjänstesektor ger ett skattebortfall
på omkring 6 miljarder kronor
per år. Detta, föreslår SNED, ska
finansieras via bland annat höjd
löneskatt och fiskal skatt på fjärrvärme för konsumenterna. Detta
är raka motsatsen till grön skatteväxling och budgetneutral energiskatteomläggning!
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PELLETSPRESSAR OCH
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ANLÄGGNINGAR
PELLETSPRESSAR MED
SKIVMATRIS FÖR PELLETERING
AV BIOBRÄNSLEN
För sågspån, bark, halm, torv,
pappersavfall, industriavfall
och mycket annat.
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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

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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