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Svar på initiativärende från Anna Hildebrand (MP) om bildande av
produktionsbolag
Ärendebeskrivning
Anna Hildebrand (MP) föreslår att regiondirektören får uppdraget att utreda om
bildandet av ett produktionsbolag är strategiskt korrekt – med avseende på
hushållning av resurser och samhällsekonomiskt ansvar. Hon hävdar att
regionens vindkraftverk producerar mer el än vad regionen förbrukar och att
regionen inte kan tillgodogöra sig nyttan fullt ut. Vidare refererar hon till att
regionen på grund av en ändring i energiskattelagstiftningen inte längre blir
energiskattebefriade fr.o.m. 1 juli 2016. Som en sista motivering för att en
utredning behöver göras, anför Anna Hildebrand, att ägande av egna
energikraftskällor i framtiden förmodligen kommer att öka, inte minst vid en
regionförstoring.
Enligt Lag om skatt på energi har regionen fram till 1 juli 2016 varit
energiskattebefriad för den el som regionens vindkraftverk producerat och som
använts för egen förbrukning. Enligt lagen är regionen ålagd att mäta producerad
och förbrukad el timme för timme. Vissa timmar, vissa dygn under året,
producerar vindkraftverket mer el än regionen förbrukar. För att inte riskera att bli
klassificerad som elleverantör och därmed förlora energiskattebefrielsen, har
regionen efterskänkt överskottselen, de timmar då sådan uppstått. Värdet på
överskottselen uppskattas till ca 50000 – 100000 kronor per år. Avräkningen per
timme innebär att regionen inte har tillåtits kvitta överskottet mot underskottet
under övriga timmar på året. Även om överskottselen räknas med, förbrukar
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regionen betydligt mer el per år än vad vindkraftverket producerar.
Vindkraftverkets produktion motsvarar 35-45 procent av regionens elförbrukning.
Fr.o.m. 1 juli 2016 togs regionens energiskattebefrielse bort och det finns därför
inte längre något skäl till att efterskänka överskottselen. Rent praktiskt är det
enkelt att sälja överskottselen. Det elbolag som regionen köper sin el från,
debiterar regionen genom ett nettoförfarande. Det innebär att den el som
vindkraftverket producerat dras av från den el som regionen förbrukat. Att bilda
ett bolag skulle föra med sig extra administration och kostnader för
bolagsbildning, hålla bolagsstämma, styrelsemöten, revision mm. Kostnaderna för
bolaget skulle enligt en uppskattning sannolikt förbruka det mesta av intäkterna
från försäljningen av överskotts-elen.
För övrigt är förberedelsearbetet inför eventuell regionförstoring ännu i ett tidigt
skede. Regionen har begränsade resurser för utredningar. Sammantaget blir
bedömningen att en utredning om bildande av produktionsbolag inte är befogad
nu.

Regiondirektörens förslag
Initiativärendet avslås.
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