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Pelletsvärme minskar fossilelbehovet

N

u när jag sitter och
skriver detta så pågår
programmet Agenda
med Lars Adaktusson. Nu ska
kärnkraften byggas ut i Sverige.
Så vill man på visst politiskt håll
lösa växthusgasproblematiken
som vi står mitt uppe i. Det är
fullt klart att det behövs sakligt
betingad information till dessa
personer om vad vi hittills åstadkommit och potentialen i de
möjligheter vi vet finns framåt.
Deltagarna i programmet ska
med sin påskpost få all tillgänglig information om vad vi i Pelletsindustrin har gjort, kan och
vill genomföra i omställningsarbetet i energisammanhang i
Sverige.

Uppvärmningen av småhusen
i Sverige, ca 2 000 000 stycken,
sker fortfarande till 24 % med
olja och det kan väl ändå inte
vara meningen att vi ska bygga ut
kärnkraften för att värma dessa
med el! Eller säkra att de 200 000
hus som värms med vattenburen
el och att de 400 000 som värms
med direktel ska fortsätta att värmas på detta sätt. När vi omgående kan värma dessa med pellets individuellt genom att installera pelletsbrännare eller pelletskaminer till långt billigare kostnader för husägaren och samhället än att säkra eltillgången med
ny kärnkraft. Små närvärmesystem med pellets som bränsle dit
där de stora fjärrvärmesystemen

inte når är också ett bra alternativ med samma syfte. Om elbehovet i småhusen minskas på
detta sätt så minskar också effektbehovet väsentligt i elnäten
kalla vinterdagar. Och importbehovet av smutsig kol- och oljeproducerad el minskar till gagn
för miljön.
Samma sak gäller flertalet av
de lokaler som i dag värms med
fullbeskattad el och olja. Ersätt
elen och oljan i uppvärmningen
med pellets för ekonomins och
miljöns skull.
Det rotliknande avdraget som
infördes från årsskiftet, för att få
in mera bio i nybyggnationen,
skulle nu kunna omfatta även
befintliga bostäder och lokaler.

Vårbudgetuppgörelsen avsätter
nu 2,4 miljarder redan från 15
april till rotåtgärder. I den åtgärden skulle konverteringar av värmesystemen enkelt kunna ingå,
inklusive pelletskaminer i elvärmda hus. Det ger omgående
både arbetstillfällen och positiva
miljöåtgärder, samt ökar människornas köpkraft.
Denna utveckling skulle dessutom ge svensk biobränsleteknologisk industri grund för en exportsatsning när Europa ska ställas om i energisammanhang. Här
kan och ska staten ta sitt ansvar
för att skapa förutsättningar i
regler som är långsiktiga och
hållbara.
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