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Hej!
Regeringen har satt upp ambitiösa mål för utbyggnaden av förnybar elproduktion och många
privatpersoner vill vara med och bidra. Men i dag avgör människors boendeform vilka som har en
ekonomisk möjlighet att producera egen förnybar el. Regeringen har sedan länge lovat att utreda hur
även andelsägare av förnybar el ska kunna få en skattereduktion. Men ännu har inget hänt.
Vi är fjorton organisationer (undertecknade) som tillsammans med 2 647 privatpersoner omgående
vill få besked om när regeringen kommer att införa rättvis beskattning av egenproducerad förnybar
el. Villkoren måste vara lika för alla, oavsett om man bor i villa eller lägenhet.
Sedan snart två år tillbaka får hushåll med egen elproduktion på villataket eller tomten en
skattereduktion, och vid årsskiftet försvann även momsplikten för den el de säljer. De som bor i
lägenhet och de som har investerat i andelsägd förnybar el, exempelvis från en kooperativ sol- eller
vindkraftsanläggning, omfattas inte av skatteförmånerna.
Att utestänga lägenhetshushållen, vilket är drygt hälften av alla hushåll i Sverige, från den
möjligheten är djupt olyckligt. Det är hög tid att ändra på detta och släppa in lägenhetshushållen i
Sveriges energiomställning.
Rättvisa ekonomiska villkor borde vara en självklarhet och Socialdemokraterna gick till val med löfte
om en skattereduktion för andelsägd el. Den utredning som skulle ha presenterats i januari i år av
Finansdepartementet, har enligt uppgift avslutats utan resultat och någon ny tidplan finns inte. Detta
trots att det finns en klar riksdagsmajoritet bakom förslaget.
Finansminister Magdalena Andersson och Energiminister Ibrahim Baylan – låt inte boendeformen
sätta stopp för hushållens klimatengagemang. Vi överlämnar denna namninsamling till er med en
uppmaning: Ge oss besked om när de som bor i lägenhet och köper andelar i förnybar elproduktion
ska få ta del av skattereduktionen!
Vänliga hälsningar,
Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen
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