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Remissvar – ett viktigt arbete

Svebios kansli får många utredningar och förslag på remiss.
Det innebär att regeringskansliet eller någon myndighet vill ha
in våra synpunkter på förslag som presenteras, och som berör
bioenergin eller energipolitiken i stort.
Vi ägnar en hel del möda åt att svara och vi mejslar på så
sätt ut en Svebio-politik i en massa sakfrågor. Utgångspunkten är
förstås Svebios stadgar, där det står att vi ska främja utvecklingen
av bioenergiområdet i medlemmarnas intresse.
Alla remissvar från Svebio kan läsas på och laddas ner från
Svebios hemsida. Kom gärna med synpunkter och förslag om hur
vi ska agera i olika frågor. Närmast i höst gäller det elcertiﬁkatens
vara eller inte vara och utformning efter 2010.
De senaste månaderna har vi skickat en lång rad remissvar.
Här följer ett axplock :

Högre mål för biodrivmedel

Höj ambitionen när det gäller att introducera biodrivmedel i
transportsektorn.
Utredningen om förnybara fordonsbränslen den Sandebringska
utredningen förelog att Sverige ska anta EU:s målsättning om
5,75 procent förnybara drivmedel, som andel av totalvolymen
bensin och diesel 2010. Riksdagen har beslutat att målet i år,
2005, ska vara 3 procent (EU säger 2 procent). Vi ligger alltså
före tidtabell i år, men utredningen vill inte bibehålla det försprånget framöver. Svebio tycker att Sverige borde kunna klara
7,5 procent 2010. Utredaren har visat att det skulle vara fullt
möjligt att klara detta. Det kräver både högre låginblandning
av etanol och diesel än idag, och en snabb ökning av antalet
etanol-, biodiesel- och biogasbilar. Saab och Volvo är nu beredda att satsa stort på etanoldrift, och det ökar trovärdigheten
i att sätta ett ambitiöst mål.

för en fri tilldelning av utsläppsrätter. Den nuvarande modellen
är helt förkastlig eftersom den belönar de som släppt ut mycket
koldioxid och straffar den som frivilligt minskat utsläppen.
Metoden med riktvärden kan emellertid slå mycket olyckligt
mot torven, eftersom förslaget ska vara bränsleneutralt. Här måste
en särskild lösning skapas.

Nej till att vältra över på andra

Vid sidan av handeln med utsläppsrätter kan länderna välja att
tillämpa så kallade projektbaserade mekanismer för att minska
koldioxidutsläppen. Det handlar om projekt som genomförs tillsammans med partner i andra länder joint implementation. Enligt
en överenskommelse i Marrakech ska det inte vara möjligt att
övervältra alla sina Kyoto-åtaganden på andra med sådana
här mekanismer, och därmed köpa sig fri från egna åtgärder.
En betydande del av åtgärderna ska vara inhemska. I en promemoria från miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet tolkas
detta som 50 procent för Sveriges del. Svebio menar att den
svenska ambitionen måste vara mycket högre minst 70 procent.
Annars hotas svensk förnybar energiproduktion.

Ja till energihampa

Svebio ser positivt på förslaget att tillåta odling av energihampa,
det vill säga att ta bort det ensidiga undantag Sverige gjort. Men
Svebio kräver att hampan får samma odlingsvillkor som andra
energigrödor, både energistödet och arealstöd/gårdsstöd, samt
att hampa ska kunna odlas även på uttagen mark.

Nja till stöd för elkonvertering

Svebio säger nej till att tvinga bensinstationer att erbjuda förnybart bränsle. Det är bättre att gå fram frivilligt och försöka
komma överens med branschen om hur utbyggnaden ska stimuleras. Ett tvång kan leda till att enskilda företag drabbas av
stora kostnader.

Regeringen kommer sannolikt att lägga ett förslag i höstens budget om ett nytt stöd för konvertering av hus med direktverkande
el. Svebio föredrar generella styrmedel som skatter och miljöavgifter framför riktade stöd, som skapar ryckighet på marknaden.
I det här fallet ﬁnns det dock vissa skäl att ge stöd för att införa
vattenburna system. Svebio säger nej till att stödet även ska
kunna omfatta värmepumpar. Och Svebio varnar för att en EUnotiﬁering kan skapa stor osäkerhet i branschen. Städet är tänkt
att gälla redan från 1 januari 2006, men kan bli fördröjt på
grund av EU-notiﬁeringen.

Ja till energibeskattning av avfall

110 TWh bioenergi 2004

Nej till pumptvång

Svebio säger i princip ja till förslaget från avfallskatteutredningen
(Brasutredningen) om att beskatta avfall enligt samma principer
som andra energikällor vid förbränning. Det innebär att man
betalar koldioxidskatt och energiskatt för den del av avfallet
som har fossilt ursprung till exempel plast. Men huvuddelen av
avfallet betraktas som biobränsle, och är skattebefriat. Svebio
vill också att biobränsledelen ska vara certiﬁkatberättigad på
samma sätt som annan biokraft.

Energimyndigheten publicerade 15 augusti en så kallad korttidsprognos, där man anger bioenergins bidrag 2004 till 110
TWh. Det är en uppjustering med 1 TWh jämfört med tidigare
rapporter. För innevarande år ligger man kvar på 114 TWh,
och för nästföljande år räknar man med 117 respektive 120
TWh bioenergi. Men då har man utgått från att oljepriset under
innevarande halvår skulle ligga under 50 dollar och falla kraftigt
under kommande år till 30 dollar.

Ja till riktmärken för utsläppsrätt

Jordbruket som energiproducent

Svebio säger ja till de förslag som lagts i en rapport från Energimyndigheten om att för nästa omgång fördela utsläppsrätterna enligt riktvärden, så kallad benchmarking, istället för efter
historiska utsläpp. Svebio skulle helst se en utauktionering istället

Jordbruksdepartementet tillsätter en utredning som ska analysera
det svenska jordbrukets möjligheter att producera energi. Utredarens namn är okänt när detta skrivs och dennes experter får
ett år på sig att utreda frågan.
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