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SNEDsegling med energipolitiken
men utredningarna fortsätter

V

lig information om ersättning av
fossila bränslen och att bedöma
bioenergins framtida roll i energisystemet”.
Ännu en utredning skall nu
utreda potentialer och möjliga
uttag ur våra skogar och ställa
detta mot andra behov såväl regionalt som på riksnivå. Trädbränsleföreningen kommer när
detta publicerats att ha träffat
utredningen. Vi anser att frågan
har utretts tillräckligt och att det
viktigaste är att de spelregler som
nu gäller får stå fast så vi får fasta spelregler för branschen. När
efterfrågan nu är god på trädbränslen måste entreprenörer
och företag som verkar i branschen kunna lita på att reglerna

i kan med tillfredställelse konstatera att det förslag som SNED lagt på
förändringar i energiskatterna
förpassats till byrålådan. Alla som
bidragit med insatser såväl regionalt som centralt och i alla olika organisationer och företag
som arbetat med frågan ska ha all
heder av detta arbete. Vi ska
dock inte tro det är lugnt med
detta utan utredningarna fortsätter i detta ärende.
SLU har fått regeringens uppdrag att ”analysera de ekonomiska och miljömässiga förutsättningarna för en fortsatt ökad
användning av biobränslen i
Sverige” Man skall därvid bl a
”granska och analysera tillgäng-

ligger fast så vi kan få företag att
satsa på biobränslen. Jag menar
då företag i produktionsledet där
lönsamheten varit mycket låg
under andra halvan av 1990-talet och början av 2000-talet. Vi
menar att fasta spelregler kommer att göra att investeringar i
produktionskapacitet kommer
till stånd och att vi då kommer
att kunna möta den ökande efterfrågan med volymer till rimliga priser.
Trädbränsleföreningen ska
kommande verksamhetsår fortsätta att prioritera de näringspolitiska frågor som rör tillgångar
och beskattning av de produkter
vi tillverkar och säljer.
Sture Karlsson, ordförande
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Spara pengar
värm upp med
bränslepellets

Kompletta säkra systemlösningar för större fastigheter,
industrier, skolor och andra
kommunala anläggningar.
För mer information ring oss
eller besök www.mafa.se

Tel. 0431-44 52 60
Fax 0431-41 15 01
E-mail: mafa@mafa.se

Pelletpressar mm
PELLETSPRESSAR OCH
KOMPLETTA
ANLÄGGNINGAR
PELLETSPRESSAR MED
SKIVMATRIS FÖR PELLETERING
AV BIOBRÄNSLEN
För sågspån, bark, halm, torv,
pappersavfall, industriavfall
och mycket annat.

CPM/Amsterdam B.V.
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NL-1031 HD Amsterdam,
Nederländerna
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www.fbp.se

Bengt Nilsson AB
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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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