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våer som inte längre har något
samband med kostnaden för
utvinning av olja och gas. Och
efterfrågad volymen bara ökar.
Den starka efterfrågan och de
höga vinsterna leder sannolikt
till att exploateringstakten för
fossil energi ökar ytterligare.
Samtidigt stärks ekonomin
för utveckling av alternativ förnyelsebar energi och då är det
bioenergi som har den största
potentialen under överskådlig
tid!
Med en stark klimatpolitik
skulle utvecklingen av alternativen vara draglok och fossil
energi skulle bromsas. Utan
klimatpolitik accelererar den
fossildrivna ekonomin och ger
även draghjälp till utveckling
av alternativen (om inte billigt
kol sätter stopp). Eventuellt går
utvecklingen därvid fortare men
vi tappar kontroll över klimateffekterna.
För Europa kan fokus komma

Nyheter saxade ur Svebios
Nyhetsbrev Bioenergi Nytt
med Bioenergi i Pressen

”Ecotax” främsta styrmedlet
efter Kyoto
et ser dystert ut för
Kyoto-överenskommelsen. Bara några
få länder har en utveckling av
klimatpåverkan enligt den bana
som Kyoto och EU-fördelningen
stakat ut fram till 2012. Inget
tyder på att EU kan leva upp till
sitt gemensamma åtagande om
- 8 procent klimatgasutsläpp.
Då gäller i stället - 8 procent
för varje enskild industrination
som skrivit på avtalet. Sverige
har hittills nått - 2,3 procent
sedan 1990.
Vitsen med Kyoto-överenskommelsen har varit att bromsa
exploateringen av fossil energi
innan den tar slut och innan klimatproblemen blir ohanterliga.
Vad händer då om det inte går
att få en internationell klimatpolitik att fungera?
Det blir marknadskrafterna
som styr. Det ser vi redan. Reserver och utbud av fossil energi
tryter och priset stiger till ni-

Landet runt

att ﬂyttas från klimat mot försörjningstrygghet, uthållighet
och energieﬀektivitet. När det
gäller områden som traﬁk och
samhällsbyggande behövs nytänkande och mycket politisk
vilja och mod. Dessa områden är
jordnära och vardagliga och inte
alls lika vetenskapligt fascinerande som klimatteorierna och
systemen för utsläppshandel.
Klimatpolitiken har så här
långt kunnat bedrivas på bekvämt avstånd från budgetpolitik och väljare i de ﬂesta EU-länderna. Sverige valde emellertid
tidigt en mer generell och för
väljarna tydlig styrning med
koldioxidskatt. EU-parlamentet
har nyligen ställt sig bakom en
utredning som föreslår en ”ecotax” från och med 2009. Det
kanske blir det främsta styrmedlet på klimatområdet för
EU ”efter Kyoto”. I så fall följer
EU i Sveriges fotspår.
Sven Hogfors

Södra Skogsenergi

Leveranser från oss ger många fördelar
SÖDRA SKOGSENERGIS råvarubas kommer från Södras ägare och industrier. Vi har
alla slags biobränslen. Våra volymer är stora liksom lagrings- och transportresurserna. Affärsrelationerna bygger vi gärna upp långsiktigt, stabilt och
ﬂexibelt.
Vi fokuserar på kvalitetsfrågorna och är miljöcertiﬁerade enligt ISO 14001. Vi
lämnar kvar material i skogen som är viktigt för den biologiska mångfalden.
Vi återför aska med viktiga näringsämnen från biobränslet till skogsmarken.

Välkommen att kontakta Marknadschef Mauritz Nilsson, telefon 035-10 89 70
eller 070-345 08 56, eller via e-post mauritz.nilsson@sodra.com.
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Fabrik för biogas
och gödning
nom KFV-regionen (Katrineholm, Flen, Vingåker) finns
25 procent av Sveriges kycklingnäring. Där ﬁnns dessutom
ett antal stora svinproducenter.
För båda näringarna gäller att
avfallsprodukter från produktionen skapar problem - för
grisproducenterna handlar det
främst om stora mängder gödsel, för kycklingproducenterna
om slaktavfall. Men kanske kan
problemen istället bli en framtida resurs.
Lösningen kan vara att avfallet blir råvara i en anläggning
för att producera biogas och
gödning, kostnadsberäknad
till mellan 70 och 80 miljoner
kronor.
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Ny biobränsleanläggning för 50 miljoner i
Åmål
öretaget E.on satsar på fjärrvärmen i Åmål och investerar cirka 50 miljoner kronor i
två nya biobränslepannor och
utbyggnad av det beﬁntliga
fjärrvärmenätet. Den nya anläggningen är försedd med
effektiv rökgaskondensering,
vilket innebär att mer energi
kan utvinnas, samtidigt som
rökgaserna renas bättre. Konsekvensen är en förbättrad luft
och miljö i Åmål.
Den nya biobränsleanläggningen med en totaleffekt på 8
MW gör det möjligt att bygga
ut det beﬁntliga nätet rejält och
ansluta ﬂer kunder.
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Biobränsle – för bättre miljö!

Vi arbetar för effektiva metoder och helhetssyn i hela kedjan från skog och
industri till förbrukare. Detta innebär i slutänden kostnadsfördelar för energiproducenten. Och råvara från närområdet behöver inte saknas, säkerhet i
leveranserna är viktigast!

upphandla
u båtarna.
För några veckor sedan fattade kommunfullmäktige i Nacka
beslutet om att kommunen ska
vara med och ﬁnansiera projektet med biogasbåtar. Nu
har projektet tagit ytterligare
ett steg mot ett förverkligande
i och med att Stockholms stad
har beslutat att inleda upphandlingen av båtarna.
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