
Skatterna för vindkraften kan leda till 
konkurs 

 

 
En ny tolkning av uttagsskatten kan betyda slutet för många svenska 
vindkraftskooperativ, rapporterar Svenska Dagbladet 
 
 
"I höstas sålde vi 500 andelar i veckan. Nu har vi tur om vi säljer 10 - 20 
andelar och det har bra med nytolkningen av uttagsskatten att göra", 
säger Linda Magnusson, vd på Sveriges största vindkraftskooperativ 
O2 el, till SvD. 
 
O2 el har idag 3000 medlemmar och som delägare i ett vindkraftverk får 
man köpa elen för ett pris som ligger under priset på elbörsen Nordpool. 
 
Lagen om uttagsskatt innebär att företag som säljer varor och tjänster till 
ett pris som ligger under marknadspriset ska beskatta mellanskillnaden. 
Tills i höstas uteslöts bostadsrättsföreningar och just vindkraftskooperativ 
men nu hotas många av Sveriges 70 kooperativ av konkurs. 
 
"Jag hoppas att frågan väcks i motioner i höst. Sett till alla partier finns 
det en riksdagsmajoritet idag att låta vindskraftskooperativ uteslutas från 
skatten", säger vindkraftssamordnaren Lennart Värmby, till tidningen 
 
Toni kommentar: 
Vindkraften ännu ett rödgrönt projekt som endast fungera med 
stora skattesubventioner, 25% av drifttiden står den still då det 
blåser för mycket eller för litet. 25% står den still då det krävs 
dyrbar underhåll, med skyhöga underhållskostnader och  med 
knappt 50% i drift och då är man snäll behövs därutöver 
skattesubventioner för att hålla det igång. Vindkraften kräver 
därutöver stora arealer och med tanke på hur gröna aktivister kan 
bråka om en liten strandstuga så är man helt tyst när man enkelt 
kan påstå att vindkraftverken inte är osynliga i naturen. Vindkraften 
ett uselt projekt med låg effektivitet som är så dum som det bara 
kan bli. Tekniken  i andra branscher har kommit så mycket längre 
varför politiker inte skall vara med och förskingra våra skattepengar 
i projekt som är huvudlösa från första början, lika korkade som 
Etanol, Biogas och andra fossila bränslen är och förblir orsaken till 
Co2 utsläppen. 



Att skatteverket som alltid hittar sin egen tolkning och tar livet av 
innovationer är inte ovanligt, det känneteckna Sverige, ett gäng 
skapar och skattebyråkraterna förstör allt i rättvisans och 
Jantefolkets namn…  
 
 


