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Förslag till förbättringar av skatteförslag 
datacenter

1. Ta bort effektnivån och likställ skatteförslaget med tillverkningsindustrin (12.000 kr 
gräns). Beprövad modell och rättvis. Via SNI koder bestäm vilka datacenter som får vara 
med. Gynnar nyföretagande inom datacenter.

2. Eller…Sätt en effektnivå på 0,1 MW samt räkna på organisationsnummer och inkludera all 
elförbrukning, inkl. kyla. Då riskerar inte ”mindre” datacenter att konkurreras ut och det 
uppstår väldigt små tröskeleffekter. Även detta gynnar nyföretagande inom datacenter.

3. Eller.. Vänta med att klubba förslaget tills effekten av olika effektnivåer utretts på ett 
ordentligt och korrekt sätt, på bl. a. sysselsättning, konkurrens och skatteintäkter.

4. Eller…Sätt effektnivån till minst 5-10 MW, då riskerar det inte initialt att slå ut svenska 
datacenter och endast större globala jättar omfattas av lättnaden.



Uppdelning små och större datacenter



Uppdelning små och större datacenter

• Visar att antalet mindre datacenter i Sverige är många fler och 
sysselsättning samt framtida tillväxt är också större bland de mindre DC.

• I denna presentation har vi med några exempel på ”mindre” datacenter som 
alla ligger under den föreslagna nivån, sammanlagt 700 anställda.

• Alla riskerar att konkurreras ut om effektnivån sätts på 0,5 MW

• Bifogar även en kontaktuppg. med VD som kan kontaktas för mer 
information för respektive bolag.



Större datacenter i Sverige

Digiplex

Interxion

Equinix (f.d Telecity)

Bahnhof

Tieto

Facebook

- alla utom Bahnhof har utländska ägare, alla, utom FB,  finns i Stockholmsregionen



Större datacenter i Sverige

Digiplex

Interxion

Equinix (f.d Telecity)

Bahnhof

Tieto

Facebook

- relativt få anställda på Digiplex, Interxion, Equinix det handlar om 20-30 personer 
per anläggning för drift, drivs som stora ”fabriker” med tyngpunkt på colocation



Rapport från Boston Consulting Group

• Flera instanser, inte minst Business Sweden, lutar sig mot denna rapport, men vi har mail från BCG (nedan) 
som visar på att de inte tagit hänsyn till skattekonsekvenserna av 0,5 MW-gränsen i sin rapport. 
http://www.business-sweden.se/contentassets/cd7d2c2584d64e8694e92ec1f6408069/bcg-capturing-the-
data-center-opportunity-june-2016.pdf

• ”Rapporten fokuserar dock på datacenterindustrin i sin helhet, och inkluderar inte konsekvensanalyser av 
den exakta utformningen av beskattning på datacenter, Olof Sundström BCG”, 15 augusti 2016.

Olof Sundstrom
Principal 
THE BOSTON CONSULTING GROUP
Mobile +46 70 647 6472

http://www.business-sweden.se/contentassets/cd7d2c2584d64e8694e92ec1f6408069/bcg-capturing-the-data-center-opportunity-june-2016.pdf


Candidator

Candidator AB är grundat 1997. Erbjuder IT-outsourcing till företag och organisationer med mellan c:a 50-2000 anställda, som har höga krav på 
sin IT och 
gärna med en internationell eller global verksamhet. Huvudkontor i Alingsås, där mycket gedigna drifthallar finns (Tier 3, PCI-certifierade). 
Försäljnings och supportkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borlänge och Skövde. I Norge finns Candidator med norskt huvudkontor i 
Bergen. 
Försäljnings och supportkontor i Oslo. Utnyttjar olika publika molntjänster i leveransen till kunder.

Ca 225 anställda, varav knappt 200 i Sverige.

Företaget grundades 1997. Fick nya huvudägare 2013, och har sedan dess en mycket ambitiös tillväxtplan. Växte 82% förra året och c:a 60 
personer anställdes. Har som ambition att omsätta 500 MSEK 2018.

Kontakt: VD Johan De Verdier 0322-671000

Nuvarande effeknivå, ca. 0,3 MW. 

Vi anställer massor av ungdomar som har en IT-bakgrund i hela landet. Att få en kraftig konkurrensnackdel i form av högre elpris än några 
konkurrenter, 
kommer att påverka detta i negativ riktning.



ACON

Acon AB har kontor i Lycksele och Umeå. Förväntad omsättning 2016 är 40 miljoner . Verkar inom två affärsområden.Hosting: Servertjänster som 
produceras från vårt Datacenter IT-Management: Hantering av kundens IT där vi är outsourcad IT-avdelning.

26 anställda 2016

Acon grundades 2001, första Datacenter byggdes 2009, ca 15-20% årlig tillväxt därefter.

Planerar utbyggnad och expansion inom båda affärsområden med en fördubbling av personal inom 3 år.

Kontakt: VD Johannes Näslund 076-8034452

Nuvarande effektnivå: 100 kW, 250-300 kW om 3 år.

Länsstyrelsen i Västerbotten har lämnat regionalt företagsstöd till b.la. Acon och InfoQB i Vilhelmina.
Effektgräns om 0.5 MW är en direkt motverkan till tidigare bidrag för att stimulera och skapa tillväxt inom branschen.



DGC
DGC One AB är en nätoperatör som utvecklar och säljer datakommunikations-, drift- och telefonitjänster i ett eget rikstäckande nät till kunder som 
har verksamhet på många platser. Vi är Sveriges näst största leverantör av datakommunikationstjänster till stora företag och offentlig förvaltning, 
bland kunderna finns ICA, Bankomat, Svenska Spel, Västra Götalandsregionen, Domstolsverket och ungefär en tredjedel av de stora 
detaljhandelskedjorna som H&M, Stadium mfl. Inom affärsområde IT-drift driftar vi stora finansiella lösningar, nyhetsbyråer etc, inom affärsområde 
telefoni driftar vi exempelvis Migrationsverkets och Göteborg Energis kontaktcenter. 

Drygt 250 anställda, alla i Sverige, på kontor i Stockholm, Örebro, Göteborg och Växjö. 

DGC grundades 1987 av då 15-åriga David Giertz, 1991 blev DGC ett aktiebolag och nuvarande vd Jörgen Qwist anställdes, bolaget är sedan 2008 
noterat på Nasdaq Stockholm med David, Jörgen och övriga medarbetare som största ägare. Marknadsvärde ca 1 miljard. Omsätter idag ca 700 
mkr, nästa milstolpe 1 miljard i omsättning i Sverige. 

Kontakt: VD Jörgen Qwist 070-8362834

Nuvarande effektnivå: ca 0,5 MW fördelat på totat sju stycken hallar varav vi äger fem själva och hyr in oss i två.

Vi bedriver ett mycket aktivt hållbarhetsarbete och har minskat våra utsläpp av växthusgaser med 70% i relation till vår omsättning sedan 2011, till 
stor del tack vare energieffektiviseringar. Skulle nuvarande förslag stå kvar skulle våra ekonomiska incitament att fortsätta den resan försvinna, 
tvärtom skulle vi som ligger i gränslandet kring 0,5 MW (om vi konsoliderar våra hallar) behöva säkerställa att energiförbrukningen INTE går ner, det 
hänger inte ihop med Regeringens i övrigt ambitiösa hållbarhetsmål. 



ilait
ilait AB är en grossist av molntjänster och IT-infrastruktur. Bolaget grundades 2007 och är ett utpräglat teknik- och innovationsbolag med stort 
fokus på automatisering. ilait finns idag med huvudkontor i Kungälv där det primära datacentret för Sverige finns. 

Ytterligare datacenter finns även i Göteborg. ilait säljer endast via partners; IT-konsultbolag, driftleverantörer och mjukvaruutvecklare. Över 
20 000 slutkunder och mer än 350 000 personer använder dagligen tjänster som levereras från ilaits datacenter i Sverige. 

Antal anställda: 11 personer

ilait grundades i Göteborg 2007 av Michael Abrahamsson och Kim Lundgren. Båda grundarna är verksamma i bolaget som har växt helt 
organiskt utan förvärv eller externt kapital. 

2012 gjordes en stor satsning och ilait tog över ICA-koncernens datahus i Kungälv. Anläggningen har totalrenoverats och har idag totalt 1000 
kvm datacenteryta. 

Yta hyrs även ut till partners som placerar egen utrustning i ilaits anläggning. ilait planerar att sysselsätta 50 personer och omsätta 200 miljoner 
år 2020. 

Kontakt: VD Michael Abramsson 070-7894900

Nuvarande effektnivå: 0,2 MW

ilait har gjort stora satsningar på att vara klimateffektiva och investera i den senaste tekniken för att få ner effektnivåerna. Förslaget om en 
effektgräns på 0,5 MW kommer skapa skev konkurrens och hämma både innovation och tillväxt i IT-branschen. Miljontals människor i Sverige 
får varje dag sin IT-leverans från just aktörer som inte når upp till 0,5 MW.



IT-Gården

IT Gården i Landskrona AB har kontor i Landskrona och Göteborg. Förväntad omsättning 2016 är 200 miljoner.

Till en fast månadskostnad per användare, erbjuder vi ett av marknadens mest avancerade IT-system.

Antal anställda: 97 personer

Grundades 1999, har idag 8 anslutna datacenter varav 5 är placerade hos IT Gården. Grundvatten används för att kyla anläggningarna; 
energismart och miljövänligt. Planerar utbyggnad och expansion med en fördubbling av personal inom 3 år.

Kontakt: VD Jan Swedin 0418-76900

Nuvarande effektnivå: ca 250 KW

Landskronas IT- och telenät är bäst i Sverige enligt företagarna själva visar Svenskt Näringslivs undersökning. Det finns ett stort fokus på 
fortsätta utveckla IT infrastrukturen i nordvästra Skåne och då spelar lokala datacenter en avgörande roll.



Tripnet

Tripnet AB, som grundades redan 1995, har huvudkontor och datacenter i Göteborg. Vi levererar helhetslösningar för 
datacenter och drift av e-handel, webbapplikationer, affärssystem, interna IT-lösningar och andra system med krav på hög 
tillgänglighet.

Antal anställda: 23 personer

Tripnet omsätter idag 48 miljoner, vi kommer omsätta 100 miljoner 2021.

Kontakt: VD Ulf Persson 031-7252500

Nuvarande effektnivå: 0,4-0,5 MW. V

i arbetar mycket med energieffektivisering, för att hålla nere vår energiförbrukning. Det är dock inte säkert att det är lönsamt 
i framtiden om vi kan slippa energiskatt vid 0,5 MW.



Fortlax

Fortlax AB finns med två redundanta datacenter i Piteå. Har cirka 400 kunder. Nisch är hög driftsäkerhet, ex. på nuvarande 
kunder Polrabröd, Älvsbyhus, Lindbäcks Bygg, Tullverket och BMW Group i München.

Antal anställda: 11 personer.

Grundades 2004, då huvudägarna Anders Berglund och Mats Hjorth köpte en före detta försvarsanläggning av FRA utanför 
Piteå. Under 2015 och 2016 investerarvi 25 MSEK i nya Fortlax 2, där bland annat BMW Group kommer att vara. Vi räknar med 
kraftig tillväxt närmaste åren och inom tre år ska vi vara 50-70 anställda.

Kontakt: VD Anders Berglund 070-3492921

Nuvarande effektnivå: 100 kW på F1 och 200 kW på F2

Fortlax har fått 4,1 MSEK i investeringsstöd av Tillväxtverket. Vi verkar på en internationell marknad, där Tyskland är 
huvudmarknaden och planerar att öppna ett säljkontor i Malmö.
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Några bilder


