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§64

Försäljning av Region Gävleborgs vindkraftverk (RS 2022/549)
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande
1. Region Gävleborgs två vindkraftverk säljs.

Sammanfattning
Region Gävleborg äger två vindkraftverk. Beslut om investering fattades 2012 efter att två
utredningar visat på både lönsamhet och möjlighet att som en aktiv part bidra till utbyggnaden
av förnyelsebar energi genom att äga vindkraftverk.
Sedan beslut har de två viktigaste lönsamhetsförutsättningarna försvunnit eller kraftigt
minskat – energiskattebefrielsen samt marknadspriset på elcertifikat. Verken har sedan dess
heller inte producerat de volymer som beräknats och som ligger till grund för den
ursprungliga lönsamhetskalkylen. De tekniska problemen kan lösas genom att helt byta ut de
vitala delarna i verken. Detta är förknippat med stora investeringar. I investeringsbeslutet från
2012 beslutades även att en översyn av ägandet skulle göras om förutsättningarna ändras.
Förutsättningarna har ändrats väsentligt och en försäljning av verken föreslås framför att
Region Gävleborg själva investerar. Efter att ha varit med och bidragit till att vindkraft blivit
en etablerad del av den svenska energiproduktionen föreslås Region Gävleborg låta en annan
aktör ta över och utveckla vindkraftverken. Då kan Region Gävleborg gå vidare och satsa på
bl.a. solenergi i regionens eget fastighetsbestånd.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande
1. Sälja Region Gävleborgs två vindkraftverk.

Yrkanden
Henrik Olofsson (SVG) yrkar bifall till förslaget.

Propositionsordning
Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att regionstyrelsen beslutar i enlighet
med förslaget att sälja Region Gävleborgs två vindkraftsverk.
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Tjänsteskrivelse - Försäljning av Region Gävleborgs vindkraftverk
§17 FTMU Försäljning av Region Gävleborgs vindkraftverk
Bilaga till ärende försäljning av vindkraftverk
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