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Föreningen Sveriges Vatten- och vindkraftskommuner och –regioner 

 

Remissvar på PM 2023-01-05 av Utredningen för stärkta 
incitament för utbyggd vindkraft M 2022:03 
 

FSV - Föreningen Sveriges Vatten- och vindkraftskommuner och –regioner är en förening som samlar 
kommuner och regioner i hela landet i en strävan att verka för en ökad lokal återföring av de värden 
som skapas genom vatten- och vindkraftverk i landet. Våra medlemmar är stora och små regioner 
och kommuner från Halland i söder till Norrbotten i norr. Föreningen tar inte ställning på något sätt i 
själva etableringsfrågan utan förhåller sig helt neutral när det gäller den. Vi arbetar endast med att 
skapa opinion för en förändring när det gäller resursåterföring till de kommuner och regioner som 
”står värd” för den gröna energi som vatten- och vindkraften står för. Föreningen har i över 20 år 
arbetat för att bland annat förändra skattesystemet på ett sådant sätt så att en rimlig del av 
intäkterna från energiproduktionen stannar i de kommuner och regioner där energin produceras. 
Detta för att både kompensera för de intrång det inneburit och innebär. 

FSV har fått ta del av rubricerad PM och representanter för FSV har dessutom 2023-01-11 fått träffa 
utredningens båda sekreterare Mattias Schain och Kristina Forsberg och därvid fått innehållet i PMen 
föredraget. 

FSV är av den bestämda uppfattningen att dagens problem med att komma fram med etableringar av 
vindkraft främst beror på att de kommuner, bygder och privatpersoner som blir berörda av 
planerade etableringar inte på något sätt kompenseras för de nackdelar etableringarna medför. 
Endast de markägare som upplåter marken för kraftverken erhåller ersättning och i vissa fall kan 
efter förhandlingar bygdeföreningar och liknande, i de fall de är goda förhandlare, erhålla någon 
form av ersättning. 

FSV har tydligt erfarit att det kompakta motståndet mot etableringar som råder idag är resultatet av 
branschens njugga hantering av kompensation till berörda kommuner, bygder och enskilda och 
lagstiftningens brist på förståelse för de som drabbas av nackdelar med etableringarna. Båda dessa 
faktum har skapat ett misstroende mot etableringar hos såväl lokala politiker som privatpersoner. 
Det regelverk som nu är på väg att skapas måste därför för att accepteras av politiker och allmänhet 
vara så väl tilltaget att det förutom att ge rimliga ersättningar till berörda kommuner, bygder och 
enskilda berörda även tar udden av det misstroende som hittillsvarande hantering skapat. 

Om de förslag som utredningen skissar räcker till för detta kan FSV inte bedöma, men föreningen 
anser dock att förslagen är ett steg i rätt riktning och i den riktning som FSV sedan länge förespråkar. 
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FSV tillstyrker därför förslagen om en höjd fastighetsskatt där höjningen direkt destineras till de 
kommuner där etableringar gjorts eller nya etableringar görs. Vidare tillstyrks tänkt system för 
schablonersättningar till närboende och även systemet med bygdeersättningar som till viss del kan 
reducera ett företags fastighetsskatt. 

Av de beräkningsexempel på olika höjningsnivåer som utredningen redovisar bör med hänsyn till vad 
som sagts ovan om att det behövs rimliga nivåer för att tränga igenom det motstånd och 
misstroende som tidigare byggts upp genom alltför njugga ersättningar eller inga ersättningar alls 
endast höjningsalternativet med en procentenhet vara aktuell. Att en procentenhets höjning skulle 
nämnvärt påverka investeringsviljan eller göra att investeringarna försvinner utomlands räcker det 
med att se på de jämförelser som görs med grannländerna i de redovisade diagrammen för att inse 
att det inte är särskilt sannolikt. 

En viktig faktor för närboendes inställning till etableringar är oron för minskning i fastighetsvärdena. 
Menar kraftproducenterna allvar när de hävdar att fastighetsvärdena sällan påverkas nämnvärt 
borde förslaget om säljoption inte heller vara något problem för dem att acceptera.  

FSV anser sammanfattningsvis att de förslag utredningen skisserar är positiva för att öka 
incitamenten för att kommuner, allmänhet och närboende till planerade anläggningar att acceptera 
att anläggningar kommer till stånd, något som är en av de viktigaste förutsättningarna för att landet 
ska klara omställningen till fossilfri el. 
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