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F örbränning av avfall för produktion av Värme och el iSverige utgör en
En skatt på förbränning av avfall
betydande del av det svenska energisystemet.
för producenter av kraftvärme
kommer att leda till en försämrad konkurrenskraft
och Värme i en situation där branschen redan är konkurrensutsatt.
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