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Regionstyrelsen

Försäljning av vindkraftverk – svar på initiativärende
Ordförandens förslag

1. Regionstyrelsen avslår initiativärendet innebärande att inte avyttra
vindkraftverk.
Sammanfattning

Moderaterna har genom Carl Johan Sonesson anmält initiativärende till
regionstyrelsen avseende försäljning av Region Skånes sex vindkraftverk i
Fröreda i Hultsfreds kommun. Som anledningen anges Region Skånes
försämrade ekonomi och att det krävs ytterligare kostnadsreducerande och
intäktsförstärkande åtgärder.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2016-09-08
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Moderaterna har genom Carl Johan Sonesson anmält initiativärende till
regionstyrelsen avseende försäljning av Region Skånes sex vindkraftverk i
Fröreda i Hultsfreds kommun. Som anledningen anges Region Skånes
försämrade ekonomi och att det krävs ytterligare kostnadsreducerande och
intäktsförstärkande åtgärder.
En extern uppdatering har genomförts av kalkylerna vilka låg som underlag
för beslutet om anskaffning av vindkraftverk. Vid upphandlingstillfället
bedömdes ett positivt nuvärde om cirka 60 miljoner kronor för en drift
under 20 år. Nuvärdet av den uppdaterade kalkylen indikerar ett ännu högre
nuvärde, 158 miljoner kronor, vilket betyder att anläggningens värde för
närvarande beräknas uppgå till cirka 410 miljoner kronor inklusive
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investeringsutgiften. Övervärdet uppkommer successivt under perioden med
svaga underskott de första åren. Förändringen i kalkylunderlaget kan till
största del förklaras med prognoser om ökande priser på elcertifikat från år
2017 och framåt och på el från år 2020 och framåt, något som av
försiktighetsskäl inte beaktades fullt ut i den tidigare kalkylen.
Nuvärdet är beräknat med en ränta som idag motsvarar Region Skånes
upplåningskostnad på 20 år, 2,8 procent, vilket också antas utgöra vårt
avkastningskrav på investeringen.
Avkastningskraven för andra typer av investerare i vindkraft kan avvika
markant från Region Skånes krav vilket med stor sannolikhet innebär att det
inte är möjligt att avyttra verken till det bedömda priset, 410 miljoner
kronor. Oavsett om det är en investerare av offentlig eller privat karaktär
och som har samma prognoser för utvecklingen av elpris och elcertifikatpris
finns alltid möjligheten för dem att själva upphandla och uppföra verk för
motsvarande belopp som Region Skåne investerat, d v s kring 250 miljoner
kronor, och därigenom säkra övervärdet till sig själva.
Att sälja 5 vindkraftverk, som är anskaffade för 210 miljoner kronor, till
Linköpings kommun för 230 miljoner kronor enligt initiativärendet, ger den
omedelbara resultateffekten i form av en reavinst på 20 miljoner kronor
samt att underskotten för de första åren på ett par miljoner per år skulle
upphöra. Den omedelbara resultateffekten bör ställas i relation till nuvärdet
av det beräknade framtida överskottet för 5 verk på 132 miljoner kronor som
dessa antas generera de kommande 20 åren vilka inkluderar svaga
underskott de första åren.
Att uppnå en tillfällig resultateffekt på 20 miljoner kronor i förhållandet till
att avhända sig bedömda framtida vinster på 132 miljoner kronor ter sig som
en kortsiktig lösning och förbättrar inte Region Skånes ekonomiska
utveckling på sikt, det får motsatt effekt.
Även om kassaflödet (resultatet) förväntas förbli svagt negativt under de
närmaste åren bedöms det som ekonomiskt ofördelaktigt att i nuläget avyttra
verk som på sikt förväntas ge en god nettoavkastning kring 6 procent.
Inte heller andra aspekter, såsom till exempel frigörande av kapital,
motiverar en försäljning. Region Skåne har för närvarande inga problem att
anskaffa kapital på kapitalmarknaden och förväntas inte heller ha det inom
överskådlig framtid. Region Skåne behöver således inte frigöra kapital för
andra investeringar. Vindkraftsinvesteringen är dessutom en investering
som bedöms generera en synlig avkastning, cirka 6 procent, vilket inte är
fallet med flertalet av Region Skånes andra investeringar.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Att behålla vindkraftverken i egen ägo säkerställer att det framtida bedömda
överskottet på 132 miljoner kronor för 5 verk, alternativt 158 miljoner

Region Skåne

Datum

2016-09-08

3 (3)

kronor för 6 verk, stannar i Region Skånes resultaträkning i förhållande till
en försäljning med reavinster i storleksordningen 20 miljoner kronor.
Juridisk bedömning

Juridisk bedömning har inte bedömts nödvändig i ärendet.
Miljökonsekvenser

Ett bibehållande av vindkraftverken medför inga ytterligare
miljökonsekvenser.
Samverkan med berörda fackliga organisationer

Samverkan med fackliga organisationer har inte bedömts nödvändig.
Uppföljning

Ingen uppföljning har bedömts nödvändig.
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