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EU-politik motverkar svensk energipolitik

N

u är det en spännande
tid med frågor om utsläppsrätter i allmänhet och utsläppsrätter för torv i
synnerhet som behandlas i riksdagen. Beslut kommer att fattas
den 3 mars och den som lever får
väl se hur det går. Samtidigt förväntar vi oss att riksdagen inom
kort kommer att fatta beslut om
att torv skall erhålla elcertifikat
från och med den första april.
Det är inte utan att man tycker att torvfrågan har hamnat i
långbänk då vi dock sakta men
säkert har lyckats få mer och mer
accept för torven.
Samtidigt vet vi ju att allt samhällsarbete som inkluderar politiker i riksdag och departement
har denna karaktär – det mal

långsamt och obevekligt vidare.
Det som är särskilt karaktäristiskt
med energipolitiken är att den
alltid tycks befinna sig i en flervägskorsning där flera kolliderande krav och önskemål står
mot varandra. Mot de grundläggande energipolitiska kraven –
att det skall vara varmt och lysa
– står krav på ekonomi i form av
skatter och avgifter – energipolitiken skall ju också finansiera en
massa samhällstjänster, miljö i
form av olika randvillkor och
system för planering och prövning samt andra begränsningar.
Sist men inte minst vilket vår
bransch har fått känna på krav
som läggs på oss från Bryssel. Ett
sådant krav är att man i Bryssel
bestämmer att torv i Sverige är

fossilt och att vi på sikt inte längre skall använda torv. Man kan
kanske tycka att ett begränsat
torvbruk i Sverige inte skulle behöva engagera Bryssel – man
borde ha viktigare saker att göra
i EU än att jaga svenska torvproducenter med blåslampa.
Vi skall nu samtidigt inte tro
att vi är ensamma om att utsättas för olika krav och önskemål
nationellt och internationellt. De
idéer om att införa utsläppsrätter
och samtidigt ta bort koldioxidskatten som Flexmexutredningen förfäktat och som SNED-utredningen ursprungligen väckte
utgör ett allvarligt hot mot hela
det fundament som den svenska
energipolitiken bygger på. Härigenom finns det en risk för att
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kostnaderna för kol kommer att
sjunka till den grad att det blir
billigare att elda kol än trädbränsle och torv.
Sannolikt måste nu hela biobränslebranschen samla sig för
att gentemot regering och riksdag med kraft peka på de konsekvenser som en i och för sig angelägen alleuropeisk optimering av energipolitiken kan innebära. Argumentet med kostnadseffektivitet kan mycket väl innebära att den förbättring av växthusgasbalansen som våra biobränslen i Norden medverkar till
på ett billigare sätt kan uppnås i
Italien, Grekland eller Portugal.
Detta kan väl inte rimligen vara
meningen med vår svenska energipolitik..
Magnus Brandel
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