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Signaler i budgetproppen m m

I

budgetpropositionen för
2004 (2003/04:1) säger re
geringen att man har för
avsikt att senare, det vill säga
under år 2004, återkomma med
förslag (”besked”!) om en långsiktigt hållbar utformning av de
ekonomiska styrmedlen på energiområdet.
Först måste emellertid utformning och samordning av energibeskattning, utsläppshandel , elcertifikat och långa avtal studeras. Det skall främst ske i en beredningsgrupp mellan berörda
departement där regeringspartiet (s) och stödpartierna (v och
mp) är representerade. ”Målet

skall vara att främja utbyggnaden
av miljövänlig fjärr- och kraftvärme. Biobränslenas konkurrenskraft skall särskilt beaktas”
....”Beträffande servicesektorn
bör utgångspunkten vara att beskattningen även i fortsättningen
skall ske på i huvudsak samma
nivå som för hushållen”.
Sådana är alltså budgetpropositionens skrivningar om den
”långsiktiga” energipolitiska styrning som beräknas vara klar att
träda i kraft den 1 januari 2005.
Det ligger i linje med vad vår
förening sagt i remissvaret på
SNED. SNED:s ”generella näringslivsmodell” är i så fall inte

längre aktuell.
För kraftvärme läggs nu åter
regeringens gamla förslag fram
sedan EU-kommissionens notifiering erhållits under sommaren. Förslaget befrämjar en allmän utbyggnad av kraftvärme
vilket är bra. Men det befrämjar
också eldning med kol och olja
och i viss mån fossilgas vilket vi
anser vara fel med tanke på klimateffekter och sinande tillgångar av främst olja och gas. Utformningen försvaras med att ”vi
kan höja kraven på elcertifikat
för förnybar el för att stävja fossilt bränsle i kraftvärmeverk”. Vi
anser att detta är ett långsökt lap-

Bioenergiguiden

pa-och-laga- resonemang. Betydligt rakare och enklare är det att
sätta kraftvärmerabatten i direkt
relation till mängden producerad
el.
Trädbränsleleveranserna
i
Sverige ökade i fjol med fem procent enligt föreningens statistik.
Efter årsskiftet stärktes efterfrågan ytterligare. Med budgetpropositionens skrivningar kan vi se
fram mot fortsatt expansion på
hemmamarknaden. Det hindrar
emellertid inte att export av trädbränsle till Västeuropa kan vara
ett konkurrenskraftigt alternativ.
Sven Hogfors
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