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Regeringen har nyligen lagt fram vårbudgeten, en kompletteringsbudget. I en
sådan kan regeringen öka ramarna och sedan satsa inom dessa, alltså inte
omfördela resurser som riksdagen redan beslutat om. Det var därför föga
förvånande att den mörkröda, mp-stödda, regeringen valde att höja skatter för
att kunna genomföra sin politik. Vad som däremot får anses oväntat är att
miljöpartiet tillsammans med socialdemokraterna väljer att göra det dyrare att
satsa på miljöteknik, närmare bestämt solceller.
Regeringens planerade höjning av skatten på solceller skadar de producenter
som producerar mer el än en mindre familjevilla. Det är naturligtvis mycket
beklagligt att regeringen valt att så fundamentalt hindra en positiv utveckling
som den förra regeringen var en katalysator för.
I Stockholm riskerar nu den positiva utvecklingen att stanna av. Många
mindre aktörer, exempelvis det kooperativ jag själv bor i, tänker sig nog för en
extra gång innan de satsar på solceller. Tänk om vi i vårt kooperativ, med ett
organisationsnummer, skulle vilja investera i miljöteknik för att både sänka
våra kostnader och kostnaderna för miljön? Tänk om den småskaliga
ekogården på Järvafältet strax utanför mig vill satsa på solceller men hålls
tillbaka av den höjda skatten?
Att bo tätt och urbant är framtiden. I en hållbar värld finns än mindre
utrymme. Det hårdaste slaget är mot de små känsligare aktörerna och mot de
riktigt stora producenterna. Hos oss i Järva har staden tidigare investerat i stora
mängder solceller. Nu kommer därför staden bli straffbeskattad, för att den
tidigare majoriteten gick i bräschen för solcellsproduktion och för att den nya
regeringen vill tvångsbeskatta bort framtiden.
Det är fullständigt orimligt och bakvänt att de verksamheter som investerat
eller planerar att investera i miljövänliga solceller ska straffbeskattas. En sak

2
är i alla fall säker. Det kommer inte leda till att fler väljer att satsa på solceller.
Det är mycket tråkigt.
Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till miljöborgarrådet
Katarina Luhr (MP):
1. Är det rimligt att Stockholms verksamheter som investerat eller
planerar att investera i miljövänliga solceller tvingas betala full
energiskatt?
2. Avser borgarrådet Luhr förklara för regeringen hur detta riskerar att
påverka kommunernas solcellsinvesteringar?
3. Anser borgarrådet Luhr att miljövänlig elproduktion ska beskattas på
samma sätt som miljöfarlig elproduktion? Avser borgarrådet meddela
sin ståndpunkt till regeringen?
4. Avser borgarrådet Luhr verka för att underlätta för mindre producenter
av solcellsel i Stockholm?

Stockholm den 25 maj 2015
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