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Inledningsvis vill vi tacka för att Region Jämtland Härjedalen nu tagit upp frågan om
engagemang i Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner och – regioner till diskussion.
Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner och -Regioner (FSV) arbetar sedan lång tid
tillbaka för att delar av de medel som genereras av vattenkraftsutvinningen i landet ska
stanna i de regioner och kommuner där vattenkraften utvinns. Medlemmar i föreningen är
33 kommuner varav 32 kommer från de sju skogslänen - Norrlandslänen, Dalarnas och
Värmlands län. Motiven till att pengar från vattenkraftsutvinningen ska stanna kvar i de
bygder där kraften utvinns är att pengarna ska utgöra viss kompensation för de skador
vattenkraftsutbyggnaden och vattenkraftsutvinningen orsakat och orsakar. Tidigare har
föreningen riktat sig främst till primärkommuner, men med insikten att det inte bara är de
kommuner där kraften utvinns som lider av skadorna har föreningen öppnat för att även
regioner kan vara medlemmar. Föreningens främsta krav idag är att fastighetsskatten på
vattenkraftsanläggningarna ska regionaliseras, vilket om kravet vinner gehör gynnar inte
minst respektive region i de sju skogslänen. Nämnda fastighetsskatt kommer efter
flerpartiöverenskommelsen om energin successivt att sänkas från 2,8 % till 0,5 % av
taxeringsvärdena på kraftanläggningarna. År 2020 kommer den totala skatten att, från att ha
varit ungefär 5,4 miljarder, ha sjunkit till cirka en miljard kronor.
Föreningen har räknat på hur kommunalskatten, både primär och landstingsskatt, slår i
skogslänen i förhållande till övriga riket och även i förhållande till Stockholms län och det är
knappast upplyftande siffror. Befolkningen i de sju skogslänen betalar ungefär sju (7)
miljarder kronor per år mera i kommunalskatt än den skulle göra om den skattade enligt
övriga rikets genomsnittsskatt. Jämför man med Stockholm län blir jämförelsen än mer
skrämmande. Den del av skogslänens befolkning som har deklarerad inkomst skattar 11,5
miljarder kronor mera per år än om de skulle bo och skatta för samma inkomster i
Stockholms län. Det lär väl knappast vara någon som kan motivera dessa orättfärdigheter
med att skogslänsbefolkningen har bättre kommunal service än riket i övrigt.

De här siffrorna gör att något måste hända och vad gäller vattenkraftskompensationen
måste den naturligtvis ligga betydligt högre än vad den sänkta fastighetsskatten ger.
Föreningens tidigare krav när skatten var 2,8 % är då en betydligt rimligare nivå än den
miljard som blir kvar efter sänkningen. Hur dessa krav ska inriktas och formuleras är dock
ännu inte färdigdiskuterat.
Det leder i detta brev alltför långt att utveckla alla de resonemang och argument föreningen
har för att medel från vattenkraftsutvinningen ska stanna där de utvinns. Vi bifogar istället
föreningens senaste stämmobehandlade bokslut, senast behandlade verksamhetsrapport
och ett dagsfärskt bildspel från ordförandens träff med regionpolitiker i Värmland idag. På
föreningens hemsida www.fsv.nu finns ytterligare information för den som vill fördjupa sig.
Sedan står naturligtvis vi undertecknade till förfogande för frågor och ytterligare
upplysningar och varje region har dessutom två styrelseledamöter och två ersättare i
styrelsen som kan besvara frågor. Om det finns önskemål om att vi besöker regionen och
informerar ytterligare står vi naturligtvis till tjänst även med detta.
Den årliga avgiften för en region är en fast medlemsavgift om 500 kronor och en fast
serviceavgift om 4500 kronor samt en rörlig serviceavgift om tio öre per regioninvånare. För
Jämtlands del innebär det cirka 18000 kronor i årsavgift.
Vi är i föreningen mycket angelägna om att som medlemmar få skogslänens regioner. Inte
främst för de medlemsintäkter medlemskapen ger, även om pengarna naturligtvis är viktiga
för att ett bra opinionsarbete ska kunna bedrivas. Framförallt är regionernas medlemskap
viktiga för att det blir en helt annan tyngd bakom föreningens opinionsskapande om
regionaktörer ingår i medlemskretsen och på så sätt står bakom arbetet. Därför ser vi med
stora förhoppningar fram emot att få välkomna den första och sedan förhoppningsvis övriga
sex regioner som medlemmar i föreningen.
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