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SNED saboterar miljöpositiv utveckling

E

n del av vårens arbete i
branschföreningarna bestod i att bilda sig en
uppfattning om den så kallade
SNED-utredningen. En utredning som, kom vi i PiRs styrelse
fram till, genomförd i den form
som den presenterades kan leda
till stora negativa konsekvenser
för pelletstillverkarna. Och
dessutom gick emot tidigare inriktning på miljöpolitiken,
främst i Sverige men också för
Europa och övriga världen.
PiRs remiss på utredningen inlämnades i tid till remissmyndigheten. Vi har avstyrkt att förslagen genomförs. Nu återstår att
invänta remissammanställningen
och bevaka den fortsatta utveck-

lingen av beslutsprocessen.
Åtminstone här uppe i norr
har sommaren varit enastående
torr och varm. Detta har lett till
låga nivåer i vattenmagasinen
med åtföljande höjda elpriser.
Då oljepriserna också fortsätter
att vara höga borde detta leda till
att pellets får en ökad efterfrågan,
främst hos de små kunderna. Där
är lönsamheten väldigt god i att
konvertera från el och olja till
brännare och kaminer.
Då våra fabriker går bättre och
bättre är tillgången god på pellets. Höga el-och oljepriser, god
tillgång på pellets ger oss i branschen en unik möjlighet att ta
nya marknadsandelar i uppvärmningen. Att förstöra denna trend

genom att införa SNED vore att
sabotera en miljöpositiv utveckling om vi arbetat för en lång
följd av år i Sverige. Och där Europa nu börjar att komma ikapp
oss i tänkandet.
Under nio dagar på NOLIA,
en mässa med 125000 besökare
i Umeå, kan jag för egen del konstatera ett stort intresse för att
installera pelletsbrännare i villapannorna här uppe i norr. Ett
ökat intresse för att komplettera
direktelen med en pelletskamin
kan också skönjas.
Det vi själva kan göra för att nå
ut med mera pellets till potentiella användare understöds av
marknadskrafterna. Den möjligheten bör vi ta, enskilt och som

bransch. Sen måste vi på samma
sätt påverka myndigheternas
oförmåga att lägga spelregler som
underlättar för branschen att genomföra den energiomställning
som har inletts. Det är ju ingen
nyhet att det är så, tydligen får vi
leva med det än en tid.
Här är det viktigt att branschen är sammanhållen. PiR som
förening är här ett viktigt redskap
för att påverka omgivningen och
teknikutvecklingen i branschen.
Hjälps vi alla åt så ska vi lyckas,
men det krävs arbetsinsatser för
att bli vinnare. Tillsammans med
våra kunder ska vi bli det, för
miljöns och ekonomins bästa.
Nils-Erik Westermark,
ordförande PiR
Bioenergiguiden
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IQR arbetar med återvinning,
materialhantering och energiutveckling i hela Europa. Vi samarbetar idag med regeringsorgan,
myndigheter och privata bolag.

Läs mer på www.iqr.se
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Vi är en av Sveriges
största tillverkare av

Sveriges ledande tillverkare av
pellets och briketter
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