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Vedeldnings-Guiden 2004
Egen härd värmer bäst
Det finns dom som tvekar att installera bioenergi och tror att det
snart blir skatt på biobränsle och/eller att
bioenergin ändå inte
kommer att räcka.
Så går man på pumpen istället, och glömmer bort att den behöver el – massor med el,
för att fungera.
En el som inte bara
blir dyrare och dyrare
men som numer också
tycks ha en tendens att
försvinna just när den
som bäst behövs. Med
biovärme behövs bara
ett bilbatteri och en omformare för några
hundralappar för att
klara strömavbrottet.
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loka villaägare inser att
Biovärme är ett tryggt
alternativ. Valet står
mellan pellets- och ved. Alla kan
få tag i pellets. Det är bara att
lyfta telefonen och beställa. Priset är hälften mot olja/el. Det
man inte tänker på är att det kan
vara lika lätt att köpa ved, huggen eller ohuggen.
Vedpanneförsäljningen slår
också mycket riktigt nya rekord.
Tillgång
Många har ved som man kan
bärga näst intill gratis om man
sätter den egna arbetsinsatsen på
motionskontot.
Men vad vi ofta inte tänker på,
är att även köpt ved är billigare
än både olja, el och pellets.
Tremeters stamved är en handelsvara som normalt betingar
ett pris på ungefär 250 kr per
kubikmeter, ett energipris som
motsvarar ungefär halva pelletspriset eller 1/4 av oljepriset.
Energirikt lövträ är dessutom
oftast billigare än den barrved
som industrin använder. Dessutom finns stora mängder färdigsågad ved som ratas av industrin
för att den är missfärgad eller
skadad på annat sätt.
Skatter
Om staten förlorar skatteintäkter
på minskad olje- och elförsälj-
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Kretsloppet och vedeldningen
1. Veden som vi eldar kommer från träd.
2. Trädet växer när koldioxid från luften med hjälp av
solenergin reagerar med vatten (fotosyntesen).
3. När veden eldas upp, eller när en vedpinne blir kvar
på marken och sakta förmultnar, frigörs samma mängd
infångad koldioxid och vatten.
Alltså ett äkta kretslopp.
ning så kommer man att kompensera detta med andra skatter.
Men detta kommer inte försämra bioenergins konkurrenskraft.
Det skulle ju äventyra hela omställningen mot det hållbara
samhället och överenskommelsen om grön skatteväxling.
Bekväm eldning
Hur ofta vill du elda, varje dag

eller en gång varannan vecka,
bestämmer du själv. Stor panna
och stor ackumulatortank = bekvämlighet. Kombinerar du
med solfångare så får Du det ultimata moderna miljöriktiga,
bekväma, trygga och ekonomiska värmesystemet. Om du har
möjlighet – varför tveka?
Bengt-Erik Löfgren
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Vår stora vinnare är förstås den som själv äger skog MEN även vi
vanliga icke-skogsägare har mycket att tjäna på vedeldningen i jämförelse med alla andra alternativ ! Lycka till med den nya pannan.
// Sofie
E-post: sofie@novator.se

edeldningen fortsätter att öka i landet och med
det även suget efter kunskap. På vår Bioener
gi Dialog på nätet märks tydligt att det finns
mycket funderingar, kreativa lösningar och en hel del
erfarenhet att ta tillvara på, välkomna ni också;

BIOENERGI Villa distribueras med
BIOENERGI, KRETSLOPP samt
som fristående i 90.000 exemplar
per år. Utgivning 6 ggr / år

Fotosyntesen ger biobränsle så länge solen lyser.
Källa: VEDPÄRMEN 08-441 70 90
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