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Nio bolag har stängts av, flera 
rättsprocesser och polisutred-
ningar om oegentligheter pågår 
och fyra personer har hittills 
dömts till långa fängelsestraff det 
senaste året. Brottsplatsen är det 
statliga premiepensionstorget. 

Det handlar om stora pengar. 
Drygt 1,8 miljarder kronor för-
skingrades av fond bolag, varav 

1,5 miljarder kronor fortfarande 
är försvunna. Tusentals svenskar 
har drabbats, men ingen har bli-
vit fullt kompenserad för de pen-
sionsförluster som fondbolagen 
har orsakat. Inte heller har till-
räckliga åtgärder vidtagits för att 
förhindra att framtida pensions-
sparare ska drabbas på samma 
sätt.

Insättargaranti behövs 
inom premiepensionen

Debatt | Premiepension Ansvariga för denna pensions-
skandal är regeringens pensions-
grupp där även C, KD, L och M 
ingår. Gruppens huvuduppdrag 
är att vårda 1994 års överenskom-
melse om att ersätta tidigare folk-
pension och ATP med inkomst-
pension och premiepension.

Nyligen presenterades förslag 
om nya villkor för premiepen-
sionstorget av pensionsgruppen i 
syfte att höja fondernas kost-
nadseffektivitet och kvalitet samt 
möjligheten att kontrollera och 
granska fonderna löpande. Detta 
höjer förvisso skyddsstängslet 
kring fondtorget, men oavsett 
hur finmaskigt nätet vävs blir det 
aldrig tillräckligt tätt eller starkt 

för att förhindra att det forceras 
av element som saknar ärliga av-
sikter. Därför duger inte pen-
sionsgruppens förslag.

I ett tvingande pensionsförsäk-
ringssparande där staten är 
grindvakt för vilka fondbolag 
som ska få access till fondtorget 
krävs mer. För det första måste 
alla pensionssparare som hittills 
har drabbats kompenseras. Re-
geringen bör i nästa statsbudget 
avsätta 1,5 miljarder kronor för 
detta ändamål och finansiera det 
genom ett solidariskt betalnings-
ansvar för samtliga fondbolag. 
Summan motsvarar knappt 
1 promille av fondernas gemen-
samma marknadsvärde.   

För det andra krävs en insätt-
ningsgaranti. Garantin ska gälla 
om premiepensions konton töms 
på grund av bedrägeri, försking-
ring eller grov oaktsamhet. För-
delen med en garanti är att spara-
ren direkt kan ersättas och behö-
ver inte vänta på en långdragen 
rättsprocess. Genom garantin 
går man inte heller miste om en 
eventuell värdeutveckling, vilket 
har varit fallet för dem som hit-
tills drabbats. Pensionsgruppen, 
ni är skyldiga att agera nu, annars 
vanvårdas pensionssystemet!

Håkan Svärdman
samhällspolitisk chef  
på försäkringsfacket Forena

Öka kommuners 
vilja att tillåta  
ny vindkraft

D
en senaste månaden har energi-
debatten koncentrerats kring 
kontroversiella frågor, som kärn-
kraftens plats i energisystemet, 
och behovet av att bygga ut trans-

mission för att möta en ökad efterfrågan på el 
i landets södra delar. Det är naturligt att dessa 
frågor får en stor plats i debatten. För att möta 
framtidens ökade efterfrågan på el, krävs 
även en utbyggnad av vindkraften. En fråga 
som fått mindre utrymme i debatten är hur 
Sverige ska åstadkomma en samhällsekono-
miskt effektiv utbyggnad av vindkraften.

I dag har kommunerna möjlighet att avslå 
en ansökan om vindkrafts etablering och inci-
tamenten för att godkänna vindkraftsetable-
ringar är svaga. När man tar beslut om var det 
är samhällsekonomiskt mest effektiv att pla-
cera en vindkraftsanläggning måste det före-
tagsekonomiska värdet av en potentiell eta-
blering vägas mot lokala kostnader i form av 
oljud, minskade estetiska värden, och mins-
kade fastighetsvärden. Den företags-
ekonomiska värderingen av ett projekt görs 
av projektörerna, som sedan skickar en ansö-
kan till den berörda kommunen. I nuläget 
kräver varje etablering kommunal tillstyr-
kan, vilket kallas det kommunala vetot. Det 
ger kommunen möjlighet att avslå en ansö-
kan utan att projektören ges möjlighet till 
omprövning. Kommunen behöver heller inte 
ange skäl till varför en etablering får avslag, 
och det finns inte någon tidsgräns för hur 
lång tid som får gå innan kommunen tar sitt 
beslut.  

Anledningen till att vetot existerar är att 
kommunerna själva bedöms vara de som är 
bäst lämpade att värdera de lokala kostna-
derna, och i förlängningen även lämpligheten 
av projektet i sin helhet. Dessutom är detta 
förenligt med grundtanken att kommunerna 

bör ha rätt att själva bestämma över sina egna 
angelägenheter utan onödig inblandning 
ifrån staten. I grunden är detta ett bra resone-
mang, men det bygger på en ogrundad tilltro 
till att kommunerna värderar globala klimat-
vinster högre än de lokala kostnaderna för-
knippade med vindkraften. Varken fastighets-
skatt på vindkraftverk eller bolagsskatt tillfal-
ler kommunen och vindkrafts etableringar 
leder endast i mycket begränsad utsträckning 
till ökade arbetstillfällen. Därmed är incita-
menten för att godkänna vindkrafts-
etableringar svaga, vilket har lett till långa 
handläggningstider och att många projekt får 
avslag.

Det kommunala vetot är kritiserat eftersom 
det saknar beslutskriterier, krav på motive-
ring för avslag, och tidsgräns för beslutet. Kri-
tiken kommer inte enbart ifrån vindkraftsin-
dustrin utan även ifrån statligt håll, exempel-
vis Naturvårdsverket och Energimyndighe-
ten. Energimyndigheten har även tagit fram 
ett förslag för hur det kommunala vetot bör 
förändras, med instruktioner om vilka aspek-
ter kommunerna bör ta hänsyn till i besluts-
processen. Dessutom föreslås att ett beslut 
inte ska kunna ändras under processens 
gång. Regeringen har även nyligen tillsatt en 
utredning huruvida vetorätten över huvud 
 taget bör finnas kvar.

Problemet med utredningen och reform-
förslaget är att det kommunala vetot mycket 
väl skulle kunna fungera om kommunerna 
ges ekonomiska incitament att vara mer fri-
kostiga och skyndsamma i beslutsprocessen. 
Om incitamenten dessutom kopplas till det 
företagsekonomiska värdet av en etablering, 
skulle det mycket väl kunna leda till mer 
samhälls ekonomiskt effektiva investeringar 
än om tillståndsprocessen detaljstyrs, alter-

I dagsläget är många kommuner negativt inställda till  
vindkraft. Men istället för att avskaffa det kommunala  
vetot bör kommuner få ekonomiska fördelar, skriver  
nationalekonomen Erik Lundin.

nativt överlåts till länsstyrelserna. Samtidigt 
kan grundtanken om kommunernas själv-
bestämmande respekteras. Det är därför 
 naturligt att reformera fastighetsskatten på 
vindkraftverk så att den (eller åtminstone en 
viss andel av den) tillfaller kommunen istället 
för staten. En del av intäkterna kan därmed 
användas till att kompensera de närboende 
och resterande överskott kan stärka kommu-
nens generella budget.  

Ett annat alternativ är att införa en lagstad-
gad så kallad bygdepeng, alltså en ekonomisk 
kompensation från projektören till de när-
boende. En sådan finns redan för vatten-
kraften, men är konstruerad så att mottaga-
ren av bygdepengen är en myndighet. Den 
som lider skada till följd av vatten kraften kan 
ansöka om kompensation hos Mark- och mil-
jödomstolen. Det är inte troligt att ett motsva-
rande regelverk för vindkraften skulle kunna 
ha samma positiva styrande effekt som en 
kommunalisering av fastighets skatten.

Vi står nu inför ett ökat elbehov som till stor 
del kan lösas med utbyggd vindkraft. Tidigare 
har Centerpartiet och Miljöpartiet också före-
slagit en kommunalisering av fastighetsskat-
ten på vindkraft. De brukar dock samtidigt 
även argumentera för en kommunalisering 
av fastighetsskatten på vattenkraft. Eftersom 
vattenkraften i princip redan är färdig-
utbyggd, skulle dock de samhällsekonomiska 
vinsterna av en sådan reform bli förhållande-
vis små. Därför är det mycket mer angeläget 
att i första hand åstadkomma en förändring 
av fastighetsskatten på vindkraft.  

Erik Lundin
ekonomie doktor och forskare  
inom programmet Hållbar energi omställning  
vid Institutet för Näringslivsforskning

Skridskoåkning på isen som lagt 
sig på Öresund söder om Malmö 
med vindkraftsparken Lillgrund  
i horisonten, den 10 februari i år. 
Foto: Johan Nilsson/TT

Följ frågan
Vill du läsa mer 
om vindkraften?  
Här finns flera 
olika synsätt och 
perspektiv på 
frågan samlat: 
SvD.se/om/  
debatten-om-
vindkraften

 SvD.se



Att erbjuda pengar för att i gengäld få godkännande och acceptans för något som

motparten i grunden ogillar eller till och med avskyr bäddar för osämja. Det skriver

flera debattörer i en replik.

Publicerad 2021-03-15

REPLIK | VINDKRAFT

Erik Lundin är ute på farlig mark när han föreslår så kallad
bygdepeng eller annan ekonomisk kompensation till kommunerna
i ett försök att blidka en lokalbefolkning som inte vill ha vindkraft i sin
närhet.

Statsmakterna har sedan länge förstått att lokalt motstånd mot
vindkraft är ett hinder som måste övervinnas om utbyggnaden skall
ske utan ständiga konflikter mellan närboende och exploatörer.
Miljonbelopp har årligen satsats, både skattepengar och
företagspengar, i försök att komma tillrätta med en upprorisk

Debatten om vindkraften

”Vindkrafts förslag bäddar för
splittring”

Foto: Johan Nilsson/TT

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är
skribentens egna.

https://www.svd.se/oka-kommunernas-vilja-att-tillata-ny-vindkraft
https://www.svd.se/om/debatten-om-vindkraften
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g p g , pp
lokalbefolkning, allt förgäves. Att erbjuda pengar för att i gengäld få
godkännande och acceptans för något som motparten i grunden
ogillar eller till och med avskyr bäddar för osämja och splittring.
Sämst kan det bli om det är en kommun som tar emot pengarna ”för
medborgarnas räkning”. Det är ju närboende av kött och blod som
drabbas, inte en anonym kommun.

Lundin försöker beskriva en kommuns val mellan att tillstyrka en
vindkraft etablering eller avstå som en företags ekonomisk kalkyl. För
de närboende är en sådan tankegång verklighets främmande, ett
utslag av storstadens syn på landsbygden som ett mål för semester
och rekreation. Vindkraft hotar värden som vi inte gärna
kompromissar om och kan sammanfattas i begreppet livskvalitet. Få
människor säljer bort tystnad, naturupplevelser, oberoende,
ostördhet, den boendemiljö de valt för en grynvälling som man
kanske inte ens får smaka på.

Bengt Halén 
ordförande Färingtofta Norra, ideell förening 
Einar Fjellman 
Färingtofta Norra 
Klas Lundius 
Färingtofta Norra 
Martin Degerman 
ordförande, Föreningen Svenskt landskapsskydd 
Henrik Wachtmeister 
vice ordförande, Föreningen Svenskt landskapsskydd

Vill du debattera? Klicka här för mer info.

https://info.privacy.schibsted.com/se/schibsted-sverige-personuppgiftspolicy/
https://www.svd.se/sa-skriver-du-pa-svd-debatt


Argumentet att statens konto, snarare än vindkraftinvesterarens, ska belastas för att

öka acceptansen för utländska miljardinvesteringar är ologiskt. Det skriver debattörer

från Svenska Ekomodernisterna i en replik.

Publicerad 2021-03-16

REPLIK | VINDKRAFT

Erik Lundin skriver att kommuner ska ersättas ekonomiskt för att
godkänna vindkraft. Inget hindrar investerarna att själva betala en
sådan ersättning. Men statliga pengar för att acceptera vindkraft är
inte vägen till en samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad av vindkraft
eller kraftsystemet.

Vindkraften beskrivs ofta som att den är billig, går snabbt att bygga
och har utbrett folkligt stöd. Trots detta, och trots rekordinvesteringar
i vindkraft, höjs flera röster för att staten med olika medel ska införa
ytterligare subventioner. Till havs handlar det om slopade
anslutnings avgifter till en uppskattad kostnad om tiotals miljarder
kronor på land handlar det om att fastighetsskatten ska gå till den

Debatten om vindkraften

”Ologiskt att belasta statens konto”

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är
skribentens egna.

https://www.svd.se/oka-kommunernas-vilja-att-tillata-ny-vindkraft
https://www.svd.se/om/debatten-om-vindkraften


kronor, på land handlar det om att fastighetsskatten ska gå till den
lokala kommunen. Det finns flera goda argument mot sådana
subventioner.

Enligt branschorganisationen Svensk Vindenergi har investeringar på
över 100 miljarder kronor beslutats eller aviserats mellan 2017 till
2023. Av befintlig vindkraften ägs 40 procent av utländska investerare.
Bland de projekt som det i dag tas investeringsbeslut för står
utländska investerare bakom hela 95 procent.

Fastighetsskatten har inget annat syfte än att vara en intäkt för
staten. Den utgör en objekt skatt och utgår på innehavet av viss
egendom. Beskattningen av andra fastigheter än de med bostäder
motiveras främst av fiskala skäl.

Eftersom annan kraftproduktion betalar fastighetsskatt innebär det
en subvention att undanta en enskild verksamhet från skatten.
Förutom att snedvrida konkurrensen mellan olika verksamheter ger
det även ett bortfall i statens intäkter som måste kompenseras på
något sätt.

Ifall ersättningen till kommunen leder till minskade intäkter för
staten, utan nettokostnad för producenten, syns kostnaden inte vid en
jämförelse av produktionskostnaden mellan olika kraftslag. Men trots
att ersättningen till den lokala kommunen eller samhället i första
hand motiveras av verksamhetens påverkan går det därmed inte att
jämföra påverkan från olika verksamheter.

Argumentet att vindkraftens påverkan måste ersättas ekonomiskt
leder snabbt till ett sluttande plan. Varför ska inte skatt från andra
kraftslag gå till lokalsamhället? Den logiska följden blir att de inte har
samma påverkan på miljön och sin direkta omgivning som
vindkraften.

Dessa tre argument kan sammanfattas som att

Utöver detta finns även praktiska problem. För en vindkraftpark som
ligger i en kommun och på gränsen till en andra kommun utgår alltså
ersättning bara till den ena av dessa, trots att påverkan är densamma?
I väldigt stora kommuner kan det bli svårt att styra ersättningen till
den del av kommunen som påverkas.

Det kommunala vetot är en följd av att tillståndsprocessen för

1. Ett undantag från statlig fastighetsskatt innebär en subvention eller
statligt stöd.

2. En överföring av pengar från stat till kommun för att kompensera
lokal påverkan innebär att kostnaderna för denna påverkan
externaliseras.

3. Slutsatsen blir att andra verksamheter straffbeskattas för att de inte
har samma påverkan.
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vindkraft förenklats avsevärt när ansökan enligt plan- och bygglagen
togs bort. Bakgrunden till det kommunala vetot är alltså att det i dag
varken krävs bygglov eller detaljplan för att bygga vindkraft.

Slutligen, ingenting hindrar den som vill bygga vindkraft att på eget
bevåg betala någon form av ersättning till kommunen. Det görs redan
i dag, men bara i ett fåtal fall. Ett hinder för att betala ut en sådan
bygdepeng är att den inte behandlas skattemässigt som en avdragsgill
kostnad. Det skulle kunna ses över för att utforma ett system för
ersättning som görs transparent och tillförlitligt.

Argumentet att statens konto, snarare än vindkraftinvesterarens, ska
belastas för att öka acceptansen för utländska miljardinvesteringar är
ologiskt. De befintliga subventionerna, bland elcertifikaten, har drivit
ned kostnaderna för vindkraft. Att införa ytterligare subventioner när
de tidigare är på väg bort är inte samhällsekonomiskt effektivt.

Take Aanstoot 
ordförande Svenska Ekomodernisterna 
Simon Wakter 
Svenska Ekomodernisterna
Svenska Ekomodernisterna är en ideell förening vars syfte är att
främja miljöarbete enligt ekomodernistiska principer.

Vill du debattera? Klicka här för mer info.

https://info.privacy.schibsted.com/se/schibsted-sverige-personuppgiftspolicy/
https://www.ekomodernisterna.se/var-ide
https://www.svd.se/sa-skriver-du-pa-svd-debatt


Mitt förslag handlar om att åstadkomma en samhällsekonomiskt effektiv lokalisering

av den vindkraft som kommer att byggas i framtiden, oavsett den totala volymen. Det

skriver forskaren Erik Lundin i en slutreplik.

Publicerad 2021-03-18

SLUTREPLIK | VINDKRAFT

Debattörer ifrån Färingtofta Norra och Svenskt Landskapsskydd
menar att mitt förslag att kommunalisera fastighetsskatten på
vindkraftverk bäddar för ”osämja och splittring” inom kommunerna.
Till att börja med kommer regeringen troligtvis föreslå att det
kommunala vetot tas bort. Det går inte att tolka regeringens
nytillsatta utredning på något annat sätt. Regeringen har dessutom på
förhand redan fått medhåll av Energimyndigheten och
Naturvårdsverket. Att då avvisa ett förslag där det kommunala vetot
faktiskt kan bevaras är kanske inte helt genomtänkt, eftersom ett
upphävt veto skulle minska de närboendes inflytande ytterligare

Debatten om vindkraften

”Frivillighet kommer inte att
fungera”

Havsvindkraftsparken Lillgrund utanför Malmö, februari 2021. Foto: Johan Nilsson/TT

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är
skribentens egna.

https://www.svd.se/vindkraftsforslag-baddar-for-splittring
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/10/utredning-om-okad-forutsagbarhet-vid-miljoprovning-av-vindkraft/
https://www.regeringen.se/4a65ce/contentassets/f2fc2ea9378447a8b8c9c0b745987449/statens-energimyndighets-och-naturvardsverkets-rapport-om-kommunal-tillstyrkan-av-vindkraft.pdf
https://www.svd.se/om/debatten-om-vindkraften


upphävt veto skulle minska de närboendes inflytande ytterligare.

Däremot närmar sig debattörerna en ur demokratiskt hänseende
viktig punkt: Många av Sveriges kommuner består av en kärna med
relativt hög befolkningstäthet där det inte är möjligt att bygga
vindkraft, med omkringliggande mer glesbefolkade områden. För en
lokal beslutsfattare kan det vara kortsiktigt frestande att tillstyrka en
etablering givet att majoriteten av de röstberättigade bor i kärnan,
trots att de närboende motsätter sig tillstyrkan. Det är därför tänkbart
att reglera ersättningen så att (åtminstone en stor andel av)
fastighetsskatten på vindkraft tillfaller de närboende, även om de
lokala beslutsfattarna själva borde inse det långsiktiga värdet av detta.
Jag utgår i övrigt ifrån att de lokala beslutsförfattarna i första hand
kommer att tillstyrka de ansökningar där de närboende godtar den
ekonomiska kompensationen.

Vidare, menar debattörer ifrån Ekomodernisterna att mitt förslag
inte behövs alls, eftersom investerarna själva lika gärna kan ingå
frivilliga kontrakt med kommunerna eller de närboende, en så kallad
bygdepeng. Det stämmer inte. Energimyndigheten har klargjort att
det enligt kommunallagen är olagligt för kommuner att kräva
ekonomisk kompensation i gengäld för ett godkännande, vilket i
princip omöjliggör en förhandlingsprocess. Dessutom visar flera
rapporter att de försök som ändå har gjorts ofta inte fungerar i
praktiken. Handläggningstiderna blir onödigt utdragna, många
projekt blir överklagade, och i slutändan får många projekt avslag. Det
förekommer även att utlovade bygdepengar inte delas ut.

Det finns även två mer grundläggande teoretiska orsaker till att
sådana förhandlingar ändå inte kan antas leda till
samhällsekonomiskt effektiva investeringar, oavsett kommunallagen
samt risken att kommunala beslutsfattare erbjuds mutor. För det
första, finns det ingen lag som skyddar de närboende ifrån merparten
av de skador som vindkraftverken orsakar, exempelvis minskade
fastighetsvärden (det finns ett visst skydd genom miljöbalken, men
endast för de mest uppenbara skadorna, som höga ljudnivåer). Hade
en sådan lag funnits, hade varje närboende kunnat förhandla direkt
med investeraren istället för att lägga resurser på en parallell
förhandling tillsammans med andra invånare och kommunen. På
samma sätt tvingas investeraren föra parallella förhandlingar med
samtliga motparter. Väldefinierade rättigheter och låga
transaktionskostnader är förutsättningar för att förhandlingar ska
kunna leda till samhällsekonomiskt effektiva investeringar inom
verksamheter som medför skada för lokalsamhället, villkor som alltså
här inte uppfylls. Detta visades redan på 1960-talet av
ekonomipristagaren Ronald Coase. För det andra, försvåras
förhandlingen ytterligare av att den endast sker en gång med varje
part. Om vi rent hypotetiskt antar att en omförhandling hade behövt
ske varje år, hade parterna med tiden antagligen lärt sig att förhandla
mer effektivt. Att upprepade interaktioner ofta är nyckeln till effektiva
kontrakt då äganderätter är dåligt definierade visades redan på 1970-

l k i i Eli O

https://www.svd.se/ologiskt-att-belasta-statens-konto
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/framjande-av-vindkraft/vagledning-om-kommunal-tillstyrkan_2015-02-02.pdf
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/strategi-for-hallbar-vindkraftsutbyggnad/forslag-om-andring-av-bestammelsen-om-kommunal-tillstyrkan.pdf
https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1991/press-release/
https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2009/ostrom/biographical/
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Foto: Karl Gabor

talet av ekonomipristagaren Elinor Ostrom.

Vidare, menar samma debattörer att en kommunalisering av
fastighetsskatten på just vindkraftverk skulle snedvrida konkurrensen
relativt andra kraftslag. Principiellt sett har de delvis rätt, givet att
kommunerna skulle ha vetorätt för investeringar även i andra typer av
miljöförstörande kraftslag såsom vattenkraften. Däremot är
vattenkraften i princip redan utbyggd. Därför är det ur
samhällsekonomiskt hänseende mindre viktigt hur dessa
investeringar beskattas. Jag vill dessutom poängtera att en
omfördelning av skatteintäkter mellan stat och kommun inte utgör
någon samhällsekonomisk förlust, vilket debattörerna verkar tro.

Slutligen vill jag poängtera att min artikel inte handlar om den totala
nivån på vindkraften. Den totala nivån styrs i första hand av lagen om
elcertifikat. Mitt förslag syftar istället till att åstadkomma en
samhällsekonomiskt effektiv lokalisering av den vindkraft som
kommer att byggas i framtiden, oavsett den totala volymen.

Erik Lundin 
ekonomie doktor och forskare inom
programmet Hållbar energi -
omställning vid Institutet för
Näringslivsforskning
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