Kommunal
miljardrullning på etanol
Toni kommentar:
Teflonhjärnorna i svensk politik kan inte ta emot sakkunskapen, det gäller att
framhärda att svensk kollektivtrafik skall satsa på Etanol / Biobränslen och isolera
Sverige i världen.

Ett antal Norrlandskommuner riskerar miljardbelopp i bolaget
Sekab, som förmedlar all etanol i Sverige. Nu ska regeringen ta
ställning till om kommuner ska tillåtas göra investeringar av det
slaget.
Om du tankar etanol, då kommer bränslet med 98 procents säkerhet från
Sekab, Svensk Etanolkemi AB. Samma sak om du tankar vanlig bensin,
där etanolinblandningen är 5 procent
Etanolen är lika säkert inte svensk, den är i huvudsak hämtad från
Brasilien och gjord på sockerrör. Eller möjligen ifrån EU och kokt på vin.
Sekabs egen produktion vid fabriken i Örnsköldsvik är blygsam och gjord
på sulfitrester.
Den mångomtalade - av Carl XVI Gustaf i det senaste jultalet och
ständigt av USA:s ambassadör Michael Wood - andra generationens
etanolteknik, att framställa bränslet från skogsskräp, ger bara 100
kubikmeter om året i pilotanläggningen. Att jämföra med de 350 000
kubik Sekab hanterade år 2006, varav hälften gick vidare ut i världen.
Då omsatte Sekab 1,8 miljarder och gjorde en liten vinst. I fjol gick det
sämre. Bankerna vägrade låna ut. Storägarna fick gå in med lån och gå i
borgen för checkkrediten. Inget konstigt, om det inte vore för ägarnas
identitet - Örnsköldsvik och Skellefteå. Via sina energibolag äger
kommunerna drygt 20 procent vardera av Sekab. Umeå har nära 5
procent. Bland storägarna finns också Per Carstedt, Jan Lindstedt och
Jan-Olof Backman, som alla är i ledningen för företaget. Carstedt är
dessutom bilhandlare, med etanolfordon i sortimentet.
Vid det här laget har Skellefteå givit lån och borgen till Sekab för över en
halv miljard. Örnsköldsvik har lagt in nästan lika mycket. I ett företag som
i huvudsak handlar med etanol. Och vars stora investeringar görs
utomlands. Sekab har köpt in sig i ett polskt etanolföretag, med
fabriksbygge i gång, för 50 miljoner. I Tanzania och Mocambique ska

man lägga ner fyra miljarder på att köpa mark, odla sockerrör och bygga
fabriker som ska vara i drift 2010.
Inte vår grej, tyckte småägarna OK och Länsförsäkringar i Västerbotten
och avstod från att investera mera. Knappast en kommunal uppgift
heller. Öviksmoderaten Mattias Rosdahl drog beslutet om 70 miljoner i
lån till Polenprojektet inför domstol. Men 19 november i fjol kom
länsrätten i Härnösand fram till att det var okej. Lagen om att kommunala
pengar ska användas inom kommunens gränser har ett undantag.
Energibolag får verka över gränser för att producera och leverera el.
"Länsrätten finner att den nu aktuella investeringen utgör en sådan med
elproduktion sammanhängande verksamhet", löd domen i Härnösand.
Dessvärre utan att förklara vad etanol i Polen har med el i Sverige att
göra.
Linköpings kommun ägnar sig också åt drivmedelsproduktion. Där gör
man biogas och har tolv tankställen i den egna och i näraliggande
kommuner. Inte heller det någon lysande affär. 2006 var omsättningen
53 miljoner kronor och förlusten 24.
Partifärg har inget med saken att göra. Linköping är nu borgerligt styrt
utan att något hänt. I Övik har långt om länge den borgerliga
oppositionen (med näringsminister Maud Olofssons bror Dan Olsson
som oppositionsråd) velat nobba nya garantier.
Men regeringen kan göra något. I maj ska den lägga lagförslag om det
som kallas den kommunala kompetensen, vad lokala politiker ska göra
och vad de ska avstå ifrån och vilka villkor ska gälla när kommuner
verkar i konkurrens med privata aktörer.
Nå, ska regeringen lagvägen stoppa kommuners utlandsäventyr och
inhemska utfärder i fordonsbränslesvängen och på andra områden som
inte har något med kärnuppgifterna att göra? Dan Ericsson,
kristdemokratisk statssekreterare i finansdepartementet med ansvar för
kommunala frågor, har inte bestämt sig än.
- I dag har många kommuner vällovliga ambitioner och gör saker på olika
områden, miljöns till exempel, som de tror kan gagna medborgarna. Och
då tar de risker. Nu har vi ju sett hur det gått med vissa
penningplaceringar i amerikanska obligationer.

- Vi behöver kanske skärpa lagstiftningen, men vi har inte tänkt färdigt,
säger Dan Ericsson.
Kommunpolitiker vill ofta utvidga sina verksamhetsområden. Sveriges
kommuner och landsting vill kunna bygga industrifastigheter utan
begränsningar och motiverar genom att kalla kåkarna infrastruktur. Vad
det gäller den verksamheten har regeringen däremot tänkt klart.
- Det blir det stopp för. Det blir betydligt stramare regler än dem
utredaren Lorentz Andersson förslog, förklarar Dan Ericsson.
Om regeringen väljer minimalismen för kommunala
industrifastighetsinvesteringar finns det ingen anledning att gå ifrån
idealet att less is more på andra självpåtagna verksamhetsområden.
Tankekraften och skattemedlen måste koncentreras på måstena.

Toni kommentar:
När kommer insikten att återinföra straffrätt för byråkraterna, att
installera in konstitutionsdomstol som övervaka svensk lag och inte
politiska domstolar som följer det man blir tillsagt.
http://www.toni-schonfelder.com/swe.asp?kat=3&id=900&show=900
Det finns en övertro på alternativ energi, enligt den ledande amerikanske
miljöforskaren Jesse Ausubel vid Rockefeller University i New York.
Han varnar nu för att alternativ energi förstör miljön.
Förnyelsebar energi kommer att leda till miljöförstöring i en hittills oöverträffad skala.

