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Om vikten av att synas

E

fter sommaren har vi här
uppe i norr möjlighet att
som besökare bese NOLIA-mässan. I år gick den av stapeln i Piteå. Ifjol i Umeå, de två
städerna alternerar om att vara
mässort. Som engagerad i marknadsföringen av produkter producerade i staden mellan de två,
Skellefteå, har jag varit med om
att agera i våra montrar de senaste åtta åren. Väldigt lärorikt att
möta kundens frågeställningar
om hans energival. Många är väldigt uppdaterade medan andra
inte förstått att pelletspriset är
komplett då det till elpriset kommer skatter och nätkostnad.
Men inte ens det mest pedagogiska argument lyckas alltid att
övertyga alla om att pellets är det
billigast sättet att värma huset
med. Och ändå har råoljan i dag
nått” all time high” vad gäller
priset. Elen är, om inte lika dyr,
så näst intill.
Varför är det då så gott om pel-

lets på marknaden? Prisdifferensen till olja och el borde ju rensa
tomt på pellets då alla olje eller
eleldare borde ha bytt energislag
redan igår. Men icke så.
Pelletsproducenterna har laddat för framtiden, fyllda lager
och utökad kapacitet i produktionen har lett till detta, men
omställningen håller inte jämna
steg.
Villaägarna, organisationen,
hade anordnat en debatt eller
hellre utfrågning av elmarknadsaktörerna under en av dagarna på
Nolia. Man uppehöll sig vid frågan om och när elmarknaden
skulle sänka elpriset till villakunderna. Jag menar att det är att
lura sina medlemmar att inbilla
dem att det är möjligt att elpriset kommer att bli vad det en
gång var. Bättre då att arbeta för
en lönsam energiomställning till
pelletseldning. Nu när det både
finns teknik för detta och stabila
pelletspriser. Oroligheterna i

världen sköter omställningen
från oljan.
Apropå oljan så efterlyste Statoils VD och marknadschef i en
Di-artikel en konsekvent statlig
omställningspolitik. När t.o.m
oljeindustrins högsta företrädare
vill att statliga företrädare ska bli
synliga i arbetet med omställningen förstår jag att frustrationen över omställningstakten delas av flera. Bra Statoil! Vikten av
att ord, tanke och handling håller ihop påtalades av Pierre Schorie i en intervju i veckan i ett
annat sammanhang. Det gäller i
hög grad också energifrågorna
som ju för oss alla är kapitalintensiva och långsiktiga.
När skatteverket i sina förslag
till regler för ROT-avdragen explicit anger att jord och bergvärme skall komma i åtnjutande av
det 30 %-iga arbetskraftavdraget
förstår ju var och en att energipolitiken inte är lätt att begripa sig
på. Och när företrädare för En-

Bioenergiguiden

ergimyndigheten slår sig för
bröstet och skyller på otydliga
politiker, kommer ju osökt frågan om vem som håller i rodret
på energiskutan och om denne
kan ha förstått vikten av att tydlighet är av yttersta betydelse för
att energiomställningen ska bli
effektiv.
I Pelletsindustrin, PiR, är vi
beredda att ta vårt ansvar för utvecklingen. Men vi vill att de
andra aktörerna tar sitt ansvar,
och blir tydliga sina roller. Utan
en bra samverkan mellan oss alla
blir processen otydlig, långsam
och dyr. För villaägarnas bästa,
låt oss bli tydliga om inriktningen av omställningen från gårdagens bränslen till pellets. Det har
aldrig varit bättre förutsättningar att konvertera till pellets. Låt
oss inte fuska bort den framtiden!
Nils-Erik Westermark
Ordförande PiR
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CHAMPION HAMMARKVARN
Champion en av de ledande tillverkarna av Hammarkvarnar
Champion Hammarkvarnar har stora rotorer
Elmotorer 1500 rpm
Med rotor 54" - periferihastighet 108 m/sek
Unik droppformad malkammare
Höga kapaciteter
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