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Vår i sikte, även för pelletsvärmen

V

åren är på gång. Nu i
påskdagarna har den
statistiskt nått upp till
Småland. Men just innan påsk
så hade vi ordentligt vår även
uppe i Skellefteå, + 10 grader och
en snösmältande sol i tre dagar.
Otroligt och härligt!
Trots att februari och nästan
hela mars var kall så att pelletsefterfrågan hölls uppe, så vill vi ju
tro att det kommer en kyligare
fortsättning av april med behov
av pelletsvärme inomhus. Nu vet
jag att producenterna haft en god
efterfrågan på pellets på eftervintern så att lagerläget kommer att
vara betydligt lägre inför denna
sommar än förra våren. Och det
är ju glädjande att signalerna om
att pellets är ett utomordentligt
gott alternativ att ersätta dyr olja
och knapp el med föruppvärmning av både småhus och lokaler
av varierande storlekar. Då räcker elen bättre till den industri
som oroas för elbrist!

För att understryka detta faktum så har pelletsbranschen tillsammans med brännartillverkarna genomfört årets pelletsdagar i
slutet av februari. Och vad som
gladde oss mycket var att så
många av energirådgivarna ställde upp redan i år. Tack för det!
Ni får gärna prata pellets med
Era besökare även som proffsiga
rådgivare i vardagen. Årets dagar
blev ju en god övning inför nästa års pelletsdagar som Energimyndigheten ansvarar för. På
något håll tyckte man att det blev
för kort tid för planeringen av
dagarna. Men vad jag fått information om så blev det lyckade
dagar från Skåne upp till Norrbotten. På ett 70-tal platser så
sågs Pelletsvärme-Framtidsvärme-vimplarna vaja. Och ett stort
antal människor fick information direkt på plats och sedan via
ett stort antal artiklar i press och
inslag i radio-TV. Glädjande för
och bra gjort av alla Er som slet
med arrangemanget.

Nu väntar vi, och inte minst
kommunerna, på att 30 procent
avdraget för konvertering från
olja-el ska ratificeras nere i Bryssel. Jag har sagt det förut men
kan gärna upprepa det igen: Erbarmligt segt när byråkratin ska
lägga sig i! Detta avdrag på skattekontot ska gälla 2005 och 2006
och redan har tre månader gått
utan att kommunerna vet vad
som ska gälla. Under tiden så eldas olja och el, det som ska ersättas! Framförhållning och långsiktighet i planeringen kännetecknar i detta fall inte handläggningen. Ytterligare en god tanke ser
ut att slinta på upploppet!
ROT-avdraget för reparationom och tillbyggnad gäller till 30
juni i år. Byt till pelletsbrännare
nu så är det klart inför nästa eldningssäsong.
Som jag inledningsvis nämnde
så är ju lönsamheten god i en
konverterig till pellets. Men kan

man få ett utlovat bidrag så stannar konverteringen vid tanken
till dess att man vet hur det blir.
Olyckligt men inte någon nyhet
för oss som ska genomföra omställningen i praktiken. Skall ett
framtidsinriktat energisystem
byggas för Europa så verkar det
bli dollarkurs, krig och torr-våtår
som styr detta och inte framsynta politiska beslut som leder utvecklingen till en hållbar miljö
och en trygg energiförsörjning
för Europa och världen.
Vardagen underlättas för oss
alla om TANKE- ORD och
HANDLING är konsekventa
och förståeliga för allmänheten.
Jag vill med dessa förhoppningsvis tänkvärda ord ge en bild av att
förnuftet ändå ska råda när människorna ska skapa en hållbar
framtid för oss själva och våra
barn. En framtid där energin inte
förbrukas utan brukas kreativt.
Nils- Erik Westermark, ordf.
Pelletsindustrins Riskförbund
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