Kinesisk koltopp om fem år
Vissa indicier pekar på att Kina kommer att nå sin koltopp redan om fem år. Det är
tidigare än man förväntat sig. När mängden kol därefter minskar kommer det att
medföra allvarliga konsekvenser för landet, som är en av världens största kolanvändare.
Kina använder idag hälften av allt kol
i världen. Man talar även om att det
tillgängliga kolet kommer att ta slut.
Problemet med Kinas kolkris diskuteras bland annat i Wall Street Journal
den 17 november. Där talar man om
att tillgången inte kan möta den växande ekonomin.
Kina utnyttjar tre miljarder ton
kol per år. Det är tre gånger mer än
vad USA använder. Till saken hör att
Kina bara har hälften så mycket kol
som USA i form av egna koltillgångar.
Kina har börjat importera stora mängder kol och det får konsekvenser för
andra länder. Idag använder Kina 70

procent eget kol. Den internationella
marknaden erbjuder 500 miljoner ton
kol per år. Det skulle jätten i öst kunna
använda upp på bara tre år.
Den amerikanske författaren Richard Heinberg, som medverkade i
Vetenskapens värld i svt den 22 november, menar att epoken med billig
kol och olja är över. Vi står snart inför
Peak Everything. Han har till och
med skrivit en bok i ämnet. Richard
Heinberg anser att koltoppen kommer för de flesta länder inom ramen
av trettio år, men för ett fåtal stora
länder kommer koltoppen mycket
tidigare.

Västvärden kan råka ut för problem
på grund av förändringarna i Kina
och den kommande kolbristen. När
kolet sinar satsar kineserna bland annat
på att bygga ut vindkraften. Till det
behövs det en del sällsynta jordartsmetaller, som nästan bara finns i Kina.
Jordartsmetallerna används till elektromagneterna i vindkraftsturbinerna.
Det minskar förmodligen exporten
till väst.
Källa: Vetenskapens värld
Christina Karlsson

Uttagsskatt
Sedan skatteverket för två år sedan aviserat att man kommer att beskatta differensen
mellan marknadsvärde och uttagspris för kooperativa vindkraftföreningar har ett flertal
aktioner och propåer gjorts men ingen förändring har skett.
Finansminister Borg vägrar hårdnackat
att göra någon som helst förändring av
nuvarande regler. Det är svårt att förstå
att han nöjer sig med nuvarande lagstiftning som är avsedd för kooperativa
inköpsföreningar och passar illa för
kooperativa vindkraftföreningar. Flera
riksdagsledamöter har under dessa två
år lagt fram motioner för att få till
stånd en utredning i frågan utan att få
gehör i riksdagen.
I den nuvarande lagstiftningen
får den kooperativa föreningen betala skatt för skillnaden mellan det
pris som medlemmen betalar och det
pris som en icke medlem betalar för en
vara. Insatsen för medlemskap rör sig
om några hundralappar och prisdifferensen om några procent. Insatsen
representerar en bråkdel av kooperativets omsättning.
För vindkraftkooperativ är förhållandet omvänt. Insatsen motsvarar ofta
hela investeringskostnaden för vind-

kraftverket och är 4-5 gånger större än
omsättningen.
Insatsen är alltså i ena fallet en obetydlighet och i det andra en investering
i ett vindkraftverk. Att inte låta lagstiftningen anpassas till detta förhållande
är inkonsekvent och felaktigt. Anders
Borg tänk om!
Ifråga om vindkraftkooperativ kan
olika målsättningar gälla:
a. Föreningen avser att förbruka insatserna under vindkraftverkets livslängd
så att inga tillgångar finns kvar när verket skrotas. I detta fall kan föreningsmedlemmarna få mycket låga priser på
den överförda elen eller hög gottgörelse
av ersättningen för el. Det insatta kapitalet förbrukas successivt.
b. Föreningen avser att när vindkraftverket nått slutet på sin livslängd ersätta det med ett nytt vindkraftverk.
I detta fall måste det finnas tillgångar
kvar i föreningen och medlemmarna
får sålunda betala mer för överförd el

eller får mindre ersättning för elförsäljningen. Föreningen behöver ha eller
bygga upp kapital.
c. Föreningen avser att efterhand investera i nya vindkraftverk. I detta
fall får medlemmarna ett högt pris för
överförd el eller ett lågt för försåld el.
Föreningen behöver successivt förstärka sitt kapital.
Föreningen i fall a. får med nuvarande
regler betala mest skatt eftersom ingen
hänsyn tas till hur kapitalinsatsen förändras.
Att överhuvudtaget inte ta hänsyn
till insatsen vid beskattning innebär att
staten konfiskerar enskild egendom
En översyn är både rimlig och nödvändig för att få rättvisa förhållanden.
Riksdagen bör fatta beslut om att utreda frågan.
Peter Danielsson
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