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Tänk tanken, tanka med biodrivmedel

T

ankat biodrivmedel i
sommar? Jasså inte! Då
kanske Du inte visste
om att det på många ställen är 5
procent etanol i bensinen. Inblandningen av etanol i bensin
får allt större spridning, men det
är dåligt med informationen.
Och varför skulle oljebolagen
egentligen informera, eftersom
det faktiskt enligt klassningen, är
bensin du tankar från pumpen.
För oss som kör flexifuel märks
det en stor skillnad från förra
sommaren. Det finns i dag 92
tankställen för e85 (85 procent
etanol och 15 procent bensin) i
Sverige, ungefär en fördubbling
under det senaste året. Vill du
veta var tankställena finns så gå
in på www.sekab.com så hittar
du en lista under knappen etanolbränslen.
Bättre kommer det att bli, för
i början av juli tillsatte regeringen en utredning som ska föreslå

mål och strategier för en fortsatt
introduktion av förnybara fordonsbränslen. Utredningen leds
av Hans Sandebring, tidigare generaldirektör för SMHI.
Utredningen är en överenskommelse mellan regeringen,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet
och har sin grund i det åtagande
som finns i regeringsförklaringen
från 2002.
Utredningen ska föreslå nationella mål och strategier för introduktion av förnybara fordonsbränslen mot bakgrund av den
referensnivå på två procent för
2005 och 5,75 procent för 2010
som antagits i EUs biodrivmedelsdirektiv.
I uppdraget ingår också att utreda frågan om skyldighet för
bensinstationer att sälja minst ett
förnybart fordonsbränsle från
2005. Förslag till hur ett sådant
system lagtekniskt kan utformas
ska lämnas.

Bioenergiguiden

Utredaren ska även analysera
möjligheten att införa någon
form av drivmedelscertifikat, så
kallade gröna certifikat, för att
främja introduktionen av förnybara fordonsbränslen samt hur
ett sådant system lagtekniskt kan
utformas.
Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 31 december
2004. De delar av uppdraget
som rör det nationella målet för
2005 och frågan om skyldighet
för bensinstationer att tillhandahålla förnybara bränslen till 2005
ska dock redovisas med förtur
senast den första februari 2004.
Utredningens direktiv publiceras på Miljödepartementets
webbplats: http://miljo.regeringen.se.
Det är naturligtvis viktigt att vi
BAFF och SVEBIO försöker engagera oss i arbetet så att frågorna blir belysta på ett bra sätt och
att utredaren, tidigt får ett ge-
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nomarbetat underlag att ta ställning till. Erfarenheterna från arbetet med SNED-utredningen
bör kunna vara en god hjälp.
Signalerna från andra Europeiska länder är liknande och man
jobbar intensivt med att hitta
”sin väg” att uppfylla EU direktivet. Eftersom vi i Sverige kommit en bit på den vägen så har vi
många förfrågningar om studiebesök och inviter att hålla föredrag.
Det gäller att vi förvaltar pundet väl och kan göra affärer av
vårt kunnande. En viktig del är
naturligtvis etanolpilotanläggningen som Etek Etanolteknik
bygger i Örnsköldsvik. Projektet
är inne i ett intensivt skede där
det mesta av utrustningen nu levereras och monteras. Sedan skall
ett antal kilometer rör och kabel
dras innan det är dags att börja
rulla i slutet av året.
Jan Lindstedt
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