Energipolitik
Tidningen Bioenergi

Tidningen Bioenergi har alltid varit Svebios medlemsorgan.
Den har till och med tidvis ägts av Svebio. Sedan årsskiftet äger
nu Svebio tidningen igen. Lennart Ljungbloms företag Bioenergi Förlag, som både ägt och producerat den under senare år
är kontrakterat att tills vidare sköta produktion och distribution. Detta borgar för att det inte kommer att bli några stora
förändringar. Vi hoppas och tror dock på en del förbättringar
genom att vi nu integrerar våra olika nätverk och därmed breddar informationsbasen.
Bioenergin i ett Europaperspektiv

Jag kommer just hem från Bryssel där jag deltagit i fyra möten:
- Vår europeiska organisations (AEBIOM) Steering Committee beslutade om kommande halvårs verksamhet. Nämligen
utgivningen av vår årliga ”Biomass News” och aktiviteter i
samband med Bonnkonferensen i juni. Dessutom att Biomass
Days 2004 äger rum 26/9-3/10. Vi färdigställer just nu ett
policypapper, som förklarar bioenergibranschens syn på nödvändiga förutsättningar för en lyckosam utveckling av branschen. Vidare beslöts om ett samarbete med WWF om ett
policypapper om potentialen för utökad biobränslebaserad
elproduktion och ett samarbete med ESTIF; EREC och EUBIA om ett policypapper om värme från förnybara energikällor. Vi beslutade att genomföra några EU- projekt och att söka
en del nya. Vidare diskuterades AEBIOMs stöd till Svebios
världskonferens tillsammans med Elmia i Jönköping i juni.
- AEBIOM har en arbetsgrupp tillsammans med Carbon Fix
om klimatfrågan. På FNs klimatmöte COP 9 i Milano bestämdes bland annat att EU kommer att tillämpa Kyotoprotokollets flexibla mekanismer, som till exempel Handel med Utsläppsrätter, oavsett om protokollet blir ratificerat eller ej.
Madeleine Infeldt från kommissionens miljödirektorat berättade om de positiva konsekvenserna för bioenergin då vi börjar använda Handel med Utsläppsrätter. Bernard de Gelembert från CEPI, skogsindustrins europeiska intresseorganisation, redogjorde för den europeiska skogsindustrins negativa
inställning till en expansion av biobränsleanvändningen. Han
såg en svår konkurrens uppstå om skogsråvaran. Slutligen diskuterades upplägget av nästa EBBF- konferens i november, där
alla bioenergiintressenter ska erbjudas möjligheter att direkt
diskutera med eller ställa frågor till olika företrädare för kommissionen och parlamentet.
- Mötet på kommissionens energidirektorat, där Svebio bland
annat fick tillfälle att presentera World Bioenergy 2004, vår
världskonferens på Elmia, klargjorde kommissionens intresse
av information om en uppsplittrad bioenergimarknad. De vill

ha en djupanalys av olika marknadssegment för att kunna
bedöma behovet av skilda bearbetningsaktiviteter. AEBIOM
förklarade sig givetvis villiga att utföra en sådan utvärdering
av olika marknadssegment. Vi ska därvid starta på nationell
nivå för att sedan utvidga analysen till en europeisk nivå. Den
tredje inbjudan till ramprogram 6- projekt, som gäller just biomassa, startar i juni.
-Några av oss avslutade de två Brysseldagarna med att utarbeta nya stadgar för AEBIOM för att kunna bjuda in även företag som medlemmar och göra organisationen till en ”non-profit international association” under belgisk lag.
Bioenergikampanjen

Denna har nu pågått med olika aktiviteter sedan i februari i
fjol. Det som nu ligger närmast framför oss är de landsomfattande informationsträffarna som kommer att äga rum främst
under 3 måndagar i mars/april. 40 orter ska besökas. Mer om
detta under Svebio-sidan i slutet på tidningen.
Energipolitiken i Sverige

På hemmaplan är signalerna inte enbart positiva för bioenergin. Även om SNED- utredningen inte gett upphov till någon
proposition, har resonemangen om en storskalig introduktion
av fossil gas tagit fart. Ska en ledning dras fram genom områden som i dag till stor del försörjs med biobränslen kommer
naturligtvis vår bransch att påverkas negativt. Den fördubbling av bioenergianvändningen som vi kan se, kommer naturligtvis att fördröjas om vi först ska ersätta stora kvantiteter med
gas. Om detta är ett resultat av den svenska energi- och klimatpolitiken är ordet haveri ett understatement.
Vardagsproblem

Min pannleverantör har bytt ut min manöverpanel mot en digitaliserad sådan. Flott värre. Samtidigt byttes tanddrevet och
pinnarna på doserhjulet ut. Sedan dess har jag inte haft något
stopp som berott på pannan. Däremot är det bränsleproblem.
Det är mycket finandel i pelletsen, men sedan jag fått upp
manluckan i lagret, kan jag manuellt förhindra den valvning,
som hela tiden uppträder. Dessförinnan hade jag cirka 30 stopp
från mitten av december till mitten av januari. Men nu går det
som sagt bra.

Många Svebiohälsningar
Kent Nyström
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