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Hej Mattias!  
Vi i Inlands- och landsbygdsupproret kräver att lands- och glesbygd får behålla en väsentlig 
del av vinsten från de naturresurser som produceras i just lands- och glesbygd. Det är både 
kränkande och djupt odemokratiskt att vi som bor i de kommuner där naturresurser 
exploateras ska be om att få en slant tillbaka. I de fattigaste kommunerna finns stora 
naturresurser. Vattenkraft, skog och malm genererar miljarder till statskassan, men 
skatteintäkterna går oss helt förbi, eftersom huvudkontoren finns i storstäderna.  
 
När det gäller utvinning av naturresurser sticker Sverige ut jämfört med många andra länder. 
Norge har som bekant ett system som ger vattenkraftskommuner stora intäkter. En del i detta 
är en kommunal fastighetsskatt. Det innebär att även kommuner där det exempelvis finns olje- 
och gasanläggningar får rejäl utdelning. Till exempel får Hammerfest kommun 160 miljoner 
norska kronor årligen från de gasanläggningar som finns i kommunen. I många länder är 
fastighetsskatten helt eller delvis kommunal, vilket gör att verksamhet i råvarubranscher ger 
pengar till kommunerna.  
  
Tillväxtverket tittade härom året på beskattningen av gruvbranschen i några viktiga 
gruvnationer. Sverige var ett av de länder där den totala beskattningen av branschen var lägst. 
Den så kallade mineralavgiften som speciellt riktar sig mot gruvor ligger på en halv promille 
av produktionsvärdet. I en viktig gruvnation som Kanada finns en regional gruvbeskattning 
som ligger runt 10 procent (den varierar mellan provinserna).  
Även när det gäller vindkraft finns system som ger lokalsamhället del i vinsterna i europeiska 
länder med mycket vindenergi - Danmark, Tyskland, Norge och Spanien. Exempelvis ger ett 
3MW vindkraftverk i Tyskland 150 000 till 210 000 kronor till den kommun där det byggs. I 
Sverige finns inga krav på lokal vinstandel. Det har etablerats en praxis att bolagen lägger  
10 000 kronor per verk och år i en lokal fond.  
 
Ett pris som finns för att nå de uppsatta klimatmålen är ännu fler exploateringar i våra 
närområden. Vi måste få något tillbaka för de intrång som görs och kräver rättvisare 
fördelning. Vinsterna måste stanna lokalt! Du Mattias måste agera kraftfullt – NU!  
 
Jag som skriver det här tillsammans med andra i Inlandsupproret heter: 
   
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Min adress är: _______________________________________________________________ 
 
 
 
Jag vill att mitt brev diarieförs och ser mycket fram emot ett svar från regeringen utifrån ovanstående 
fakta och våra krav på mer rättvisa fördelningar mellan lands- och glesbygd och tätorter/städer.  
		


