
Föreningen bildades 1999 med inriktning på 
vattenkraften.
Enligt stämmobeslut 2020 utvidgades förening-
en till att också omfatta vindkraftskommuner 
och regioner. Medlemmar är kommuner och 
regioner i hela landet. Föreningen är partipo-
litisk obunden och i styrelsen finns ledamöter 
från riksdagens partier. Privatpersoner, fören-
ingar och företag kan bli stödmedlemmar, utan 
beslutanderätt, men med rätt till visst delta-
gande, i föreningen.
Föreningen arbetar för att kommuner och 
regioner tillförsäkras stabila och förutsägbara 
intäkter som vatten- och vindkraften ger. 
 

Miljöpåverkan
De kommuner och bygder som bidrar till 
landets elproduktion med sina forsar får endast 
en marginell ersättning för de stora ingrepp 
som gjorts. Detsamma gäller för de bygder som 
upplåtit mark för vindkraft. 
Exploateringen av vattenkraften har försämrat 
förutsättningarna för fiske, jord och skogsbruk, 
liksom turism. 
Vindkraftsexploateringen har gett stora 
förändringar i landskapsbilder och påverkat 
människors livsmiljöer i form av buller.  
Det är ett rättvisekrav att vatten- och 
vindkraftskommunerna och berörda regioner 
kompenseras för ingreppen i miljö och natur.

Återföring för lokal tillväxt
Fastighetsskatten på 
vattenkraftsanläggningarna bör återföras till 
vattenkraftskommunerna och regionerna. 

Fastighetsskatten på vindkraften bör föras 
till vindkraftskommunerna. Återföringen ska 
inte ses som ett regionalpolitiskt stöd, utan 
markera att de berörda kommunerna bidrar till 
vatten- och vindkraftens värdeskapande. 

Det handlar även om en ersättning för de 
ingrepp i natur- och livsmiljön som vatten- 
och vindkraftsutbyggnaden medfört. 

Eftersom större delen av landets vatten- och 
vindkraft produceras i de glesbefolkade länen 
kan ett system med återföring betyda en 
kraftfull injektion för att hela landet ska leva 
och utvecklas.
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Vill du veta mer om föreningen?
Välkommen att läsa på www.fsv.nu. Där hittar du 
också kontaktuppgifter.
E-post: info@fsv.nu

Låt vatten- och vindkraften 
utveckla våra 

samhällen

FSV



Vatten- och vindkraften genererar stora 
ekonomiska värden; värden som nu går 
till staten och till kraftbolagen.

FSV arbetar för att kommuner och 
regioner ska få del av skatteintäkterna. 
Målet är att flytta beskattningsrätten vad 
gäller vatten- och vindkraften från staten 
till berörda kommuner och regioner. 

Skatteintäkterna skulle innebära en mer 
rättvis samhällsutveckling och en levande 
landsbygd med tillgång till städernas 
faciliteter.

FSV - Sveriges Vatten- och Vindkraftskom-
muner och regioner arbetar för att kommu-
ner och regioner får del av de skatteintäkter 
som kraftutvinningen ger. 

Utbyggnaden av vattenkraften skapade 
arbetstillfällen i vattenkraftskommunerna. 
Även vindkraftsutbyggnaden skapar arbets-
tillfällen. Efter vattenkraftsutbyggnaden 
försvann de lokala arbetstillfällena, något 
som också kommer att bli följden när vind-
kraftsutbyggnaden genomförts.

Jord, skog, naturresurser och renskötsel på-
verkades av vattenkraftsutbyggnaden medan 
landskapsbild och människors boendemil-
jöer påverkas kraftigt av vindkraftsutbygg-
naden.


