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BRÄNNPUNKT 5

VINDKRAFTEN Centerpartiets riksdagsiedamöter måste följa sitt eget stämmobeslut
och rädda den andelsägda vindkraften. Stoppa den nya uttagsskatt som enligt
regeringens vindkraftssamordnare blir ett hinder för vidare vindkraftsutbyggnad, kräver
representanter för tre andelsägda vindkraftsbolag, inför måndagens riksdagsdebatt.

Rädda vindkraftsutby gnaden
i morgo\ på Global Wind Day
samlas företag och organisatio
ner i hela världen för att lyfta
fram vindkraften som ett viktigt
bidrag tifi en långsiktigt minskad
klimatpåverkan. Samma dag de
batterar riksdagen en motion
som inlämnats av oppositionen
om att undanta andelsägd vindkraft från uttagsbeskattning. När
beslut fattas i ärendet på tisdag
har centerns riksdagsledamöter
chansen att följa sin partistäm
mas beslut om den delägda vindkraften.
Cirka io procent av dagens
svenska vindkraft ägs av vanliga
konsumenter som köpt ägarande
lar motsvarande sin egen elför
brukning. En investering på ex
empelvis 100000 kronor berätti
gar till inköp av cirka 15000 kWh
egen förnybar el till ett självkost
nadspris som motsvarar vind
kraftens rörliga produktionskost
nad.
Sedan en tid tillbaka driver Skatteverket och finansminister Anders
Borg linjen att sådan delägd vindkraft ska börja belastas med en
skatt på skillnaden mellan detta
pris för drift och underhåll och
priset på elbörsen Nord Pool. Det
senare bestäms oftast av priset
för koikraft, vilket i praktiken
innebär att det är en kolskatt vi
talar om.
De som förordar den nya uttags
skatten på vindkraft bortser helt
från hushållens investeringkost
nad. Om samma skatteprincip
gällde på bostadsmarknaden
skulle varje bostadsrättsföre
ning - som administrerar ägar
andelar i bostadshus - tvingas
betala skatt på skillnaden mellan
bostadsrättsavgifterna och
hyran i nyproducerade hyres
lägenheter av motsvarande
storlek och läge.
Vindkraftsdvärgen Sverige kan
idag producera cirka 2 TWh
vindel per år, en kapacitet som
regeringen hoppas ska ha ökat till
30 TWh om tio år. Att det gått så
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Centerpartiet måste stå för sitt ord och underlätta för vindkraftsutbyggnaden, anser företrädare för den andelsägda vindkraften.
trögt hittills beror på att den
svenska vindkraftssektorn präg
las av mycket snack och lite verk
stad. Genom åren har otaliga pro
jekt stoppats av utdragna till
ståndsprocesser och samrådsför
faranden som ofta enögt fokuserat
på vindkraftens nackdelar.
Riksdagen bör Stoppa den nya
uttagsskatten på andelsägda vindkraftverk, skriver Sveriges fyra
vindkraftssamordnare. Dessa har
regeringens uppdrag att skapa
förutsättningar för en storskalig
expansion av vindkraften så att
uppställda energipolitiska mål
sättningar kan uppnås.

Många andra, inklusive Natur
skyddsföreningen och Energi
myndigheten, har varnat för att
uttagsskatten hotar vindkrafts
utbyggnaden, eftersom möjlighe
ten till andelsägande ofta är en
avgörande faktor när lokalbefolk
ning och kommuner ska ta ställ
ning till vindkraftsprojekt. 1 ex
empelvis Danmark och Tyskland
har möjligheten till lokalt del
ägande haft stor betydelse för att
vindkraften kunnat byggas ut.

1 en debattartikel från juni i år
gör vindkraftssamordnarna full
ständigt klart vilka konsekven
ser uttagskatten får om den in
förs: för statsbudgeten betyder
det ytterst lite, men politiskt
enormt mycket. Sverige har inte

Vindkraftssamordnarna konsta
terar att en enkel lösning vore att
ge delägd vindkraft motsvarande
undantag från uttagsskatt som
bostadsrätter redan har. En an
nan möjlighet, konstaterar de
vidare, är att föreskriva att mark-

råd att avstå från folkligt stöd
för hållbar utveckling och förny
bar energi!
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nadsvärdet för el som säljs till
andelsägare i vindkraft ska anses
motsvara vindkraftskooperati
vets kostnad för att tillhandahålla
Vaft~.s
elen.
Den rödgröna oppositionen
—.5
har redan tagit ställning emot ut
tagsskatten. Centerstänmian i maj
~
slog fast att partiet vill se över
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regelverket för vindkraftskoope
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rativ så att andelsägande inte
missgynnas. Centerns riksdags
5......
ledamöter, idag har ni chansen!
5—
Rädda både vindkraftsutbyggna
—
den och en grön och växande
folkrörelse i Sverige. Stoppa ut
tagsskatten och låt Skatteverket
och Energimyndigheten snabb- if—— — ——e
utreda klokare lösningar!
KJELL JANSSON ~ S~D,.se
Dala Vindkraft Ekonomisk Förening
Mer läsning: lett antal artiklar
PETER DANIELSSON den gångna veckan har SvD grans
Vindkraft Gässlingen Ekonomisk Förening
kat vindkraftutbyggnadens effek
LINDA MAGNUSSON ter på naturen. Läs på svd.se och
02 El Ekonomisk förening
diskutera på svd.se/brannpunkt

INLÄGG 1 Landstingets upphandling

Spara nte på de
Att de båda icke vinstdrivna orga
nisationerna Ersta diakoni och
Röda Korsets Sjukhus lägger ner
sina rehabiliteringskliniker är
inget mindre än en katastrof. På
dessa båda kliniker har rehabili
tering av svårt sjuka patienter
byggts upp under 30 år och är
numera ledande. Men nu är det
historia.
Hur kommer det att bli med sam
arbetet kring kvalificerad vård?
Det måste vi — två fristående och
ledande aktörer inom vård och
rehabilitering — fråga. 1 nära sam
arbete och samförstånd med

landstinget har vi under mer än
tre decennier utvecklat vården
för de mest behövande, På Ersta
diakoni har vi specialiserat oss
på personer som fått stroke och
genomgått hjärnoperationer.
På Röda Korsets Sjukhus har vi
sedan många år bedrivit slutenvård för rehabilitering efter orto
pediska och större kirurgiska in
grepp. Under dessa år har en unik
kompetens byggts upp. Det finns
en vårdkedja för amputerade
patienter, med en mycket välfungerande gåskola. Vi har också
en väletablerad intensivträning

istbm •övan. e patienterna
för reumatiska patienter~ inom
slutenvården..
Vi har vid upprepade tillfällen
under avtalsperioden fört fram
våra synpunkter och erfarenhe
tertill landstingets politiker och
ledande tjänstemän, när det gäl
ler möjligheten att behålla kvali
teten i vården. Men vihar också
anpassat oss till de ständiga kra
ven om kortare vårdtider. Detta
trots att vi har patienter med
många gånger multipla skador.
Trots det skrev landstinget ett
upphandlingsunderlag som slår
sönder och, vill vi påstå, under-

minerar rehabilitering i svensk
sjukvård.
Upphandlingen innebär enligt
vår gedigna erfarenhet att kvalite
ten i rehabifiteringen försämras.
För oss blir det, oavsett vilket
svaret är, märkligt. Hur ska vi
samarbeta i framtiden? Det är
aldrig kostnadseffektivt att slå
sönder en fungerande struktur,
det vet alla som någon gång arbe
tat på sjukhus. Besparingar i kro
nor och ören får inte göras ge
nom att försämra kvaliteten i vår
den. Hur värderas egentligen
våra kunskaper, våra insatser och
våra investeringar?

Vi önskar träffa landstingsled
ningen för att diskutera hur fram
tida upphandlingar ska se ut.
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KRISTINA
AXÉN OLIN

MONICA
SUNDSTRÖM

Ordförande

Styrelseordförande
i Stiftelsen

Ersta diakonj

Rödakorshemmet
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