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Yttrande över SOU 2015:87 Energiskatt på el - en översyn av det 

nuvarande systemet; nu särskilt avseende förslaget om lägre skatt för 

vissa större datacenter 

 

     

BAKGRUND 

1. Vi är sju mindre datacenter verksamma i hela Sverige.1 

Företrädare för mindre datacenter har inte givits tillfälle till 

yttrande under remissomgången av ovan rubricerad utredning, 

varför yttrandet istället inges här. 

UTREDNINGENS FÖRSLAG I HÄR RELEVANT AVSEENDE 

2. Utredningen föreslår att en anläggning där en näringsidkare 

huvudsakligen bedriver informationstjänstverksamhet, 

informationsbehandling eller uthyrning av serverutrymme och som 

är belägen på en och samma geografiska plats och inhyst i en och 

samma eller angränsande byggnader (benämnt ”datacenter”) som 

har en sammanlagd installerad effekt för annan utrustning än kyl- 

och fläktanläggningar om minst 0,5 megawatt (benämnt 

”datorhall”) ska komma i åtnjutande av 0,5-öresskattesatsen. 

3. Utredningen konstaterar att tröskeleffekter uppstår med införande 

av ett gränsvärde. Den potentiella risk som utredningen ser är att 

införandet av en gräns leder till att mindre datacenter försvinner 

genom att lagstiftningen påverkar utvecklingen i en riktning där 

större enheter bildas. Utredningen anför att detta inte 

                                                 
1 Fortlax AB, Acon AB, Info Q.B. Vilhelmina AB, Ilait AB, IT Gården i Landskrona AB, Tripnet 

AB och Saldab IT AB 
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nödvändigtvis behöver vara negativt då det finns fördelar med 

större anläggningar, såsom stordriftsfördelar avseende kylning.2 

DATACENTERBRANSCHEN 

4. Det finns idag ca 3.000 datacenter/serverhallar i Sverige.3 Endast 

ca 100 av dessa ligger över den föreslagna effektgränsen. De 

mindre datacentren sysselsätter uppskattningsvis tiotusentals 

människor. 

5. Utredningen anför, baserat på diskussioner med vad utredningen 

benämner branschföreträdare, att ett datacenter som vänder sig 

till externa kunder ”har […] en installerad effekt om minst 0,5 

megawatt”.  

6. Detta är felaktigt, vilket en närmare utredning eller en konsultation 

med branschföreträdare för mindre datacenter hade visat. Det 

finns gott om exempel på datacenter (i den mening som 

utredningen använder begreppet) som vänder sig till externa 

kunder på en internationell marknad och som har en installerad 

effekt om långt under 0,5 megawatt. 

NEGATIVA EFFEKTER AV FÖRSLAGET – TRÖSKELEFFEKTER, 

KONKURRENSSNEDVRIDNING 

7. En effektgräns missgynnar tusentals små datacenter till förmån för 

ett mycket litet antal riktigt stora. Dessa små datacenter är 

elintensiva sett till verksamhetens storlek och de verkar i högsta 

grad på en internationell marknad. Bl.a. har Fortlax AB nyligen, i 

konkurrens med bl.a. större datacenter, träffat avtal med BMW 

Group i ett prestigeuppdrag avseende delar av det senare 

företagets molntjänster. En effektgräns vore förödande för Fortlax 

AB, och många andra företag i liknande situation. 

8. En effektgräns hämmar energieffektiviseringar då investeringar i 

mer strömsnåla installationer eller utveckling av ny mer 

energieffektiv teknik riskerar att innebära negativa 

skattekonsekvenser. 

                                                 
2 SOU 2015:87 s 319 f. 
3 http://www.business-sweden.se/contentassets/cd7d2c2584d64e8694e92ec1f6408069/bcg-

capturing-the-data-center-opportunity-june-2016.pdf, s. 15 

http://www.business-sweden.se/contentassets/cd7d2c2584d64e8694e92ec1f6408069/bcg-capturing-the-data-center-opportunity-june-2016.pdf
http://www.business-sweden.se/contentassets/cd7d2c2584d64e8694e92ec1f6408069/bcg-capturing-the-data-center-opportunity-june-2016.pdf
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9. Som utredningen konstaterat riskerar de som inte klarar 

effektgränsen utslagning. Det handlar om tusentals datacenter 

med uppskattningsvis tiotusentals anställda. 

10. De datacenter som riskerar utslagning är små och medelstora 

som, många gånger till skillnad från de stora datacenter som 

utredningen vill gynna, oftast inte tillhör stora internationella 

koncerner. Dessa små och medelstora datacenter har mer sällan 

egen forskning och utveckling och kan därför förväntas i högre 

utsträckning bilda industriella kluster med varandra och med 

universitet och högskolor i regionen de verkar. 

NEGATIVA EFFEKTER AV FÖRSLAGET – REGIONAL PÅVERKAN 

11. Utredningen förutspår utslagning av mindre företag och 

koncentration av ägandet till större datacenter som en följd av 

lagförslaget. 

12. Eftersom den föreslagna legaldefinitionen av ett datacenter 

förutsätter en verksamhet på en ort i en eller flera angränsande 

byggnader kommer den företagskoncentration som utredningen 

förutser få stora negativa konsekvenser för särskilt Norrland och 

glesbygd. Tiotusentals arbetstillfällen, varav en stor del i Norrland 

eller i glesbygd, kommer att upphöra för att endast delvis (m.h.t. 

den lägre sysselsättningsgraden vid stora datacenter) återuppstå i 

eller vid tätorter, företrädesvis i södra Sverige.  

13. Den faktiska fördel som framförallt Norrland har i sammanhanget, 

nämligen billigare kyla och mark samt närhet till förnyelsebar 

elproduktion utan betydande överföringsförluster, väger lätt i 

förhållande till konsekvenserna av utredningens utformning av 

lagförslaget, en hög effektgräns kombinerat med mekanismer som 

främjar företagskoncentration till tätorter. Vad som kunnat vara en 

framtidsbransch för Norrland och glesbygd går om intet till följd av 

en ogenomtänkt utformning av lagstiftningen. 

ALTERNATIVA LÖSNINGAR 

14. Utredningen motiverar effektgränsen med att den endast vill 

gynna företag i datacenterbranschen som är elintensiva och 

utsatta för internationell konkurrens. Även små datacenter är som 
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ovan nämnts utsatta för internationell konkurrens. Absolut 

elintensitivitet, och inte bara relativ elintensitivitet, utgör inget 

argument för effektgränser för tillverkningsindustrin, av goda skäl, 

och bör inte göra det för datacenterbranschen heller. 

15. Att endast riktiga datacenter ska kunna komma i åtnjutande av 

0,5-öresskatten är en legitim målsättning, men den målsättningen 

kan hanteras bättre eller lika bra genom ett registreringsförfarande 

på motsvarande sätt som för tillverkningsindustrin. 

SAMMANFATTANDE SYNPUNKTER 

16. Utredningens förslag i nuvarande utformning måste ändras, 

stoppas eller utredas vidare med synpunkter inhämtade från ett 

mer representativt urval av branschföreträdare. Skälen för detta är 

att förslaget är konkurrenshämmande och förödande för ett 

mycket stort antal näringsidkare, ger negativa konsekvenser för 

miljön samt vore förödande för Norrland och glesbygd. 

Ort och dag som ovan 

 

Anders Berglund 

VD Fortlax AB 


