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Om man spottar på en 
sten….

- Föreningen bildades i 
Östersund år 1999

- Vid 2020 års stämma togs 
även vindkraften in i 
verksamheten

- Ännu inget resultat, men vi 
ser ett allt större intresse och 
ger därför inte upp.



Föreningens syfte I

Föreningen skall verka för att det till 
vatten- och vindkraftskommunerna och 
berörda regioner varaktigt återförs del 
av de värden vatten- och vindkraften 
genererar.

Kommunerna och regionerna skall 
därigenom tillförsäkras stabila och 
förutsägbara intäkter



Föreningens syfte I

Föreningen skall verka för att det till 
vattenkraftskommunerna och berörda 

regioner varaktigt återförs del av de.

Kommunerna och regionerna skall 

därigenom tillförsäkras stabila och 
förutsägbara intäkter.

Föreningen skall vara 

partipolitiskt neutral.

Föreningen skall inte ta ställning för 

eller emot utbyggnad av vatten-

eller vindkraften.

Föreningens syfte II



Vatten- och vindkraftens skador är 
LOKALA

Vatten- och vindkraften är fantastiska 
energikällor, eftersom de är både 
klimatsmarta och förnybara. Men även 
vatten- och vindkraften leder till miljöskador.

Medan fossila bränslen (gas, kol och olja) 
producerar växthusgaser (CO2) och  
kärnkraften har risker av global karaktär är 
vatten- och vindkraftens miljöskador av 
lokal karaktär.



Kompensation för miljöingrepp

Exploateringen av 
vattenkraften har 
försämrat 
förutsättningarna för jord-
och skogsbruk, fiske, 
renskötsel liksom för 
turism och boende.

Det är ett rättvisekrav att 
vattenkraftskommunerna, 
berörda regioner och 
samerna kompenseras för 
ingreppen i miljö och 
natur. 



Kompensation för miljöingrepp

Vindkraftens miljöpå-

verkan är främst förändrad 
landskapsbild, vägar och 

ledningsgator i naturen 

samt störande ljud för 
boende och människor som 

vistas i verkens närhet 

Det är ett rättvisekrav att 

vindkraftskommunerna och 
berörda regioner kompen-

seras för ingreppen i miljö 

och natur 



Landet dras isär

Landet dras isär

- Kommunala skatteutjämningssystemet

- Högre skatt i skogslänen

- Lägre inkomster i skogslänen



En grundmurad 
missuppfattning

Det råder bland många 
en MISSUPPFATTNING 
att skatteutjämnings-
systemet tar hänsyn till 
de nackdelar vatten-
kraftskommunerna har 
av kraftutbyggnad och 
kraftutvinning



…..men

Det finns INGEN som helst 
PARAMETER i 
skatteutjämningssystemet som 
kompenserar för kommuners 
nackdelar av de intrång i 
näringsliv, miljö m m som 
kraftsutvinningen medfört och 
medför



Kommunalskatt Sverige

Genomsnittlig kommunalskatt 
(summa kommun- och landsting)

▪ i de sju nordligaste länen, 33,77 kr
▪ i övriga län i riket, 31,87 kr

▪ Skillnad 1,70-1,90 kr



7 (sju) miljarder kronor högre 
skatt i skogslänen

Befolkningen i de sju skogslänen 
har idag en kommunal- och 

landstingsskatt som är 1,70-1,90 
kr högre än i övriga riket

Detta innebär att de 
skattar cirka sju miljarder 
(7 mdr kronor) mera än 
motsvarande antal 
människor i övriga riket



11,5 mdr mera i skatt i 
skogslänen

Några ytterligare orättvisor 

I Stockholm län tjänar den genomsnittlige med 
deklarerad inkomst 87 000 kronor mera/år

Kommunalskatten är i genomsnitt 3,29 kronor högre i 
skogslänen än i Stockholms län

I skogslänen skattar en genomsnittsinkomsttagare 
(300 tkr efter grundavdrag) 9870 kronor mera än i 
Stockholms län

Skogslänsbefolkningen med deklarerad 
inkomst skattar 11,5 miljarder kronor 

mera än om de skattade i Stockholms 
län



Skatten i några kommuner

Total   Kommun     Landsting
Dorotea 35,15       23,85          11,30
Härnösand   34,63 23,34 11,29
Värmland(snitt ovägt) 33,47 21,79 11,68
Jämförelse
Solna 29,20 17,12 12,08
Vellinge 29,68 18,50 11,18



Aftonbladet



Aftonbladet debatt



Dagens Samhälle

Riksrevisionen: Glesbygden missgynnas i utjämningen
Utjämningssystemet missgynnar mindre och glesbefolkade kommuner, anser Riksrevisionen. 

Omfördelningen från 45 växande stadsnära kommuner borde öka med 10 miljarder kronor. SKL kritiserar 

rapporten för allvarliga metodfel.



Lokaltidningen



DN debatt dec -21



Befolkningsutvecklingen 
1980-2020

De sju skogslänen har minskat 

sin befolkning med 19 104 

personer på 40 år

Sveriges befolkning i övrigt har 

på samma tid ökat med totalt 

eller 2 043 683 personer



Norge inspirerar

I Sverige går cirka 120 
miljoner kronor tillbaka från 
vattenkraftsutvinningen till 
kommunerna i form av 
bygdemedel

I Norge går cirka 6 miljarder 
kronor tillbaka från 
vattenkraftsutvinningen till 
kommunerna



Föreningens hittillsvarande 
krav

Fastighetsskatten på 
kraftanläggningar, före sänkningen, 
tillbaka till de områden där värdena 

skapas 

=
4,9 miljarder kronor till 

de sju skogslänen



Slutsats I

Skulle fastighetsskatten på kraftanläggningar 
(0,5 % från år 2020 på vattenkraften och 
0,2-0,5 % på vindkraften) gå tillbaka till 
skogslänen skulle merbeskattningen minska 
med mellan 1 och 1,5 miljard kronor

FÖRENINGENS KRAV KVARSTÅR DOCK 
SOM TIDIGARE!

…. men börja med att regionalisera 
fastighetsskatten på 
vattenkraftanläggningarna och 
kommunalisera fastighetsskatten på 
vindkraften!!  



Slutsats II

Staten tar idag in tiotals miljarder i 
energiskatt på vatten- och 

vindkraften

ÄR DET INTE RIMLIGT ATT 

FASTIGHETSSKATTEN, 1-1,5 

MILJARDER, STANNAR KVAR 
DÄR VATTEN- OCH 

VINDKRAFTEN PRODUCERAS?



Kraftproducenternas syn



Stamnätet i Sverige



Vindkraftens intåg

Med vindkraften på föreningens agenda måste 
kanske styrelserepresentationen så 
småningom ses över



Medlemskommuner och –regioner 

Arjeplog, Boden, Gällivare, 

Malå, Robertsfors, Storuman, 
Åsele, Sollefteå, Ånge, Berg, 

Härjedalen, Krokom, Ragunda, 

Strömsund, Åre, Östersund, 
Bollnäs, Ljusdal, Ovanåker, 

Söderhamn, Avesta, Sälen-
Malung, Mora, Orsa, Rättvik, 

Säter, Vansbro, Älvdalen, 

Hagfors, Sunne, Torsby och 
Laholm (32 st) samt Region 

Jämtland/Härjedalen, Region 
Norrbotten och Region 

Värmland

Laholms 
kommun
utanför 
kartbild.

Vilhelmina 
inte längre 
medlem



Vi måste bli flera

Av skogslänens 85 kommuner är 32 idag 
medlemmar och av de sju skogslänsregionerna 
är två idag medlemmar

Vi borde vara betydligt 
flera för att få tyngd 
bakom det vi tycker är 
ett mycket rimligt krav 
från mer än hälften av 
landets yta



Kontaktuppgifter: se

fsv.nu
Tack!


