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Straffbeskattning för kooperativt ägda vindkraftverk 
Det finns ingen rättvisa i den tolkning Skatteverket gör när det gäller 

vindkraftskooperativens dubbelbeskattning av elhandel. Redan nu minskar intresset att 

köpa andelar. 

Skatteverket menar att vindkraftskooperativ, som säljer el till sina medlemmar under 

marknadsvärdet ska betala skatt på mellanskillnaden – lokala marknadspriser ska avgöra 

hur mycket som ska betalas. 

En högst märklig jämförelse – den som är privatperson och har en egen snurra för eget 

behov behöver inte betala dubbelskatt. Samma princip gäller för bolag som äger och 

producerar el för egen del. Men den som äger tillsammans, i kooperativ, ska 

straffbeskattas. Skatteverkets tolkning av skattelagen gör att hela den ideologiska 

plattformen om "kooperativa principer" smulas sönder.  

Politikerna vill att fler människor ska bli delaktiga i vindkraftutbyggnaden, både när och 

var etableringarna ska göras och hur det ska gå till. Och det är nog ett absolut måste om 

Sverige ska nå regeringens högt uppställda planeringsmål på 30 TWH producerad från 

vindkraft fram till 2020.  

 

Det är säkert möjligt - för det blåser lika bra i Sverige som i andra länder i Europa, ofta 

till och med bättre, och el-certifikatsystemet för förnybar energi har gjort det till en bra 

affär att investera i vindkraft. Utbyggnadstakten har ökat från blygsamma 60 MW per år 

till numera 200-250 MW per år. Trots det ligger vi en bra bit efter Tyskland som i flera år 

byggt cirka 2500 MW per år och ännu har en utbyggnadstakt på cirka 1500 MW. En 

förklaring är förstås att elen i princip är dubbelt så dyr i Tyskland jämfört med Sverige. 

 

Det som är bra och roligt är att många privatpersoner redan gått samman i kooperativ 

eller på egen hand byggt sig en snurra. Det finns idag dryga 70-talet 

vindkraftskooperativ med nästan 20 000 medlemmar. Många nya kooperativ är på gång 

och man spår en ökning till 25-30 000 medlemmar inom de närmaste två åren.  

Det är inte bara en affär för den enskilde, det är också ett rejält kliv mot att få producera 

och konsumera förnybar energi och vara delaktig i energiomställningen.  

 

Och det är den här processen som Skatteverket nu satt i gungning.  

 

Deras tolkning av lagen är ologisk och orättvis och hindrar effektivt utvecklingen. Denna 

”straffskatt” för kooperativ, som driver sina egna vindkraftverk och producerar billigare el 

än kraftbolagen, innebär också en allvarlig konkurrensbegränsning –  

för marknadspriserna sätts ju av de stora aktörerna Vattenfall, Eon och Fortum som 

korsägs av varandra och de kan helt lugnt styra elmarknadens priser.  

 

Låt vindkraftskooperativen blomstra så vi säkert uppnår våra klimatmål och får hela 

Sverige att leva. Låt vindkraftutbyggnaden få vara en folkrörelse i verklig mening.  

Ni politiker måste ta ett ansvar här om ni menar allvar med miljömålen! 
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Faktaruta hämtad från www.natverketforvindbruk.se 

 

 

Vindkraftskooperativ i Sverige 

uppdelat per län 

 

Vkv=antal vindkraftverk, 

MW=installerat effekt, 

GWh/år=elproduktion per år, 

Medl=antal medlemmar, Ek för=antal 

ekonomiska föreningar 

* Län för föreningens registrering, 

SVEF i Falkenberg, Halland och O2 i 

Stockholm har vindkraftverk i andra 

län. 

**  Föreningar kan äga delar av 

vindkraftverk (50%, 35% etc).  

  

 
 
 

  

 

 

 

 

 

Faktaruta El-certifikat  

Elcertifikatsystemet infördes den 1 

maj 2003 i Sverige. Det är ett 

marknadsbaserat stödsystem där handel sker mellan producenter av förnybar el och 

kvotpliktiga. Systemet syftar till att öka produktionen av förnybar el på ett 

kostnadseffektivt sätt. Det sker genom att konkurrens uppstår mellan de förnybara 

energikällorna. Den inkomst som elproducenterna får när de säljer el-certifikat ersätter 

tidigare investeringsbidrag och driftsstöd. Genom elcertifikatsystemet ökar de förnybara 
energikällornas möjlighet att konkurrera med icke förnybara energikällor.  

Källa www.energimyndigheten.se 

  

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva  

Län Vkv MW GWh/år Medl Ek 
för 

Blekinge 1 0,6 1,25 49 1 

Dalarna 8 10,55 25 3030 5 

Gotland 15 4,075 10,17 1275 8 

Halland* 11,5 9,545 21,5 2457 5 

Jämtland 3 4,05 7,8 534 3 

Jönköping 2 0,825 1,8 300 1 

Kalmar 4 3 6,6 788 2 

Norrbotten 0,3 0,18 0,5 47 1 

Skåne 13,5 6,125 10,95 1585 13 

Stockholm* 3 6 18 1700 1 

Värmland 1 0,5 0,7 400 1 

Västerbotten 3 7 17,5 1000 1 

Västernorrland 4 2,55 5 585 4 

Västra Götaland 30,1 20,855 47,07 4062 19 

Örebro 3 1,875 3,1 406 2 

Östergötland 10 6,11 13,28 1120 5 

Totalt 112,4 83,84** 190,22 19338 72 

http://www.natverketforvindbruk.se/
http://www.energimyndigheten.se/
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Stöder lokal utveckling och synliggör landsbygdens värden. Vi ser till helheten lokalt, 

över alla sektorer i samhället och över partigränser. Drygt 4 700 utvecklingsgrupper, 

cirka 100 kommunbygderåd, 24 länsbygderåd och 40 medlemsorganisationer är 

engagerade. 100 000 människor satsar varje år över fem miljoner ideella timmar för den 

egna bygdens bästa. En växande folkrörelse som ger företagsamma och hållbara bygder i 
hela Sverige.  

 

 

 

 


