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Sammanfattning
Regeringskansliet, Miljö- och energidepartementet, har remitterat
promemorian Elmarknadslag (DS 2017:44) till ett antal remissinstanser.
Lunds kommun har möjlighet att yttra sig över promemorian.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 november 2017, jämte
Förslag till yttrande.
Miljönämndens beslut den 9 november 2017, § 88.
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 oktober 2017.
Regeringskansliets, Miljö- och energidepartementet, remiss den 21
september 2017.
Elmarknadslag (Ds 2017:44).
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Miljö- och energidepartementet
(M207/02261/Ee)

Elmarknadslag (Ds 2017:44)
Lunds kommun har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad
promemoria och har följande att anföra.
Kommunen anser att det är positivt och av yttersta vikt att anpassa och
förtydliga det nuvarande regelverket. Kommunens synpunkter begränsas
till föreslagen förändring gällande nätkoncessioner, vilken i promemorian
sammanfattas enlig följande.
Giltighetstiden för en nätkoncession för linje som har meddelats för en
viss tid ska få förlängas utan några begränsningar med anknytning till
den återstående giltighetstiden. Om en ansökan om förlängning avslås
eller avvisas, ska prövningsmyndigheten få besluta att nätkoncessionen
ska fortsätta att gälla under den tid som krävs för att ledningen ska
kunna tas ur bruk utan att det påverkar elförsörjningen. Tiden ska dock
få bestämmas till mer än fem år från dagen för beslutet endast om det
finns särskilda skäl.
Det är fördelaktigt att den prövande myndigheten i ärenden gällande
avslag eller avvisning av förlängd koncession ges möjligheten att även
pröva tiden för avveckling av ledningarna. Det är dock av största vikt att
avvecklingstiden begränsas så långt som möjligt.
Kommunen har inte några invändningar mot förändringen om att det inte
krävs särskilda skäl för beslut om förlängning innan koncessionstidens
utgång. Det är däremot viktigt att berörda kommuner har möjlighet att
yttra sig i ärendet.
Kommunen vill med följande exempel understryka nödvändigheten av att
såväl tiden för behandling av ansökan om förlängd koncession som tiden
för avveckling efter avslagen eller avvisad begäran starkt begränsas.
Kraftledningen mellan Kimstad och Arrie, 400 kV, togs i bruk 1965.
Koncessionen för denna ledning gällde fram till 2003-05-22. Redan i
början av 1990-talet uppstod diskussion om flyttning av ledningen vid
passagen vid Södra Sandby i Lunds kommun. En utredning resulterade i
att ett förslag om annan ledningssträckning infördes i kommunens

Postadress

Besöksadress

Telefon växel

Fax

E-post

Webbadress

Box 41
221 00 Lund

Stortorget 7

046-35 50 00

046-152203

kommunkontoret@lund.se

www.lund.se

2 (2)
Diarienummer

2017-12-06

KS 2017/0848

översiktsplan. Även länsstyrelsen förordade att alternativa sträckningar
borde utredas.
Trots kommunens och inte minst de närboendes motstånd ansökte
Svenska kraftnät i maj 2001 om förlängning av koncessionen i befintligt
läge. Efter omfattande förhandlingar enades dock kommunen och
myndigheten om att den senare skulle inge en ny ansökan i alternativt
läge. Fastighetsägare informerades, mark inköptes. I samband med att
avtalen skulle undertecknas i april 2008 hoppade plötsligt Svenska
Kraftnät av uppgörelsen och meddelade att man nu, åtta år efter att den
ursprungliga ansökan lämnats in, ville få ledningsdragningen prövad i
ursprungligt skick. Energimarknadsinspektionen kopplades åter in och
efter besök på plats ställde man sig bakom kravet på att ledningen måste
flytta. För drygt ett år sedan, fjorton år efter det att koncessionen för
aktuell kraftledning gick ut, kom så regeringens beslut att kraftledningen
kommer att flyttas utanför samhället. Förhoppningsvis leder förslaget om
Elmarknadslag till att det inte kommer att dröja ytterligare fjorton år
innan detta beslut också verkställs.
För kommunstyrelsen i Lund

Anders Almgren
Kommunstyrelsens ordförande
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Administrativa avdelningen
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Kommunstyrelsen

Pernilla Ardhe
046-356339
pernilla.ardhe@lund.se

Remiss - Promemorian Elmarknadslag (Ds
2017:44)
Sammanfattning
Regeringskansliet, Miljö- och energidepartementet, har remitterat
promemorian Elmarknadslag (DS 2017:44) till ett antal remissinstanser.
Lunds kommun har möjlighet att yttra sig över promemorian.

Beslutsunderlag
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 20 november 2017, jämte
Förslag till yttrande.
Miljönämndens beslut den 9 november 2017, § 88.
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 27 oktober 2017.
Regeringskansliets, Miljö- och energidepartementet, remiss den 21
september 2017.
Elmarknadslag (Ds 2017:44).

Barnets bästa
Ärendet bedöms i detta skede inte beröra barn och unga.

Ärendet
Miljö- och energidepartementet har skickat ut promemorian
Elmarknadslag (Ds 2017:44) på remiss till bland annat Lunds kommun.

Motivet till översynen
Den senaste större översynen av den svenska ellagstiftningen slutfördes
när den nuvarande ellagen trädde i kraft den 1 januari 1998. I
ellagen finns de grundläggande bestämmelserna om elmarknaden.
Sedan ellagen trätt i kraft har omfattande ändringar skett i regelverket
mot bakgrund bland annat beroende av EU-rättens utveckling på
energiområdet.
Ändringarna har gjorts utan att det varit praktiskt möjligt att fullt ut ta
hänsyn till den befintliga uppbyggnaden av regleringen. Syftet med
arbetet är alltså främst att göra en redaktionell och systematisk
bearbetning av den gällande elmarknadslagstiftningen. Lagstiftningens
systematik och terminologi bör anpassas bättre dels till de förhållanden
som i dag råder på elmarknaden, dels till EU-rätten på området. På en rad
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områden är det dock lämpligt att undersöka behovet av materiella
ändringar av mindre ingripande karaktär.

Berörda av regleringen
Förslaget till elmarknadslag berör alla aktörer på elmarknaden, det vill
säga elnätsföretag, elproducenter, elhandelsföretag, balansansvariga och
elanvändare. Vidare berörs de allmänna domstolarna, de allmänna
förvaltningsdomstolarna och de förvaltningsmyndigheter som är
verksamma på området.

Premorians huvudsakliga innehåll
Nätkoncession
Säkerhet för kostnader för återställningsåtgärder
I promemorian föreslås att frågor om ytterligare säkerhet för kostnaderna
för återställningsåtgärder alltid ska prövas av den myndighet som prövar
frågan om nätkoncession.
Ändrad giltighetstid för en tidsbegränsad nätkoncession
Giltighetstiden för en nätkoncession för linje som har meddelats för en
viss tid ska enligt promemorians förslag få förlängas utan några
begränsningar med anknytning till den återstående giltighetstiden. Om en
ansökan om förlängning av giltighetstiden avslås eller avvisas, ska
prövningsmyndigheten få besluta att nätkoncessionen ska fortsätta att
gälla under den tid som krävs för att ledningen ska kunna tas ur bruk utan
att det påverkar elförsörjningen. Tiden ska dock få bestämmas till mer än
fem år från dagen för beslutet endast om det finns särskilda skäl.
Laga kraft för koncessionsbeslut
För att säkerställa att beslut i vissa frågor om nätkoncession alltid vinner
laga kraft föreslås i promemorian att tiden för överklagande, för den som
inte ska delges beslutet, räknas från den dag som infaller en vecka efter
det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Ledningar vid trafikleder
När det gäller järnvägsföretag är det olämpligt att använda en annan
terminologi än den som finns i järnvägslagen (2004:519). Det föreslås
därför att det i elmarknadslagen ska anges att innehavare av en
starkströmsledning inom område för järnväg ska ersätta kostnader eller
skador som tillfogas ”järnvägsinfrastrukturens innehavare,
infrastrukturförvaltaren eller ett järnvägsföretag” genom att ledningen
dras fram, används eller underhålls.

Nätföretag
För att förtydliga att ett elnätsföretag kan bedriva produktion av el i syfte
att förhindra nätsammanbrott föreslås i promemorian att det i lagen ska
anges att ett nätföretag får bedriva produktion av el som sker tillfälligt för
att stabilisera nätet i situationer då driftsäkerheten påverkas eller riskerar
att påverkas av mycket hög belastning eller allvarliga störningar.
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Redovisning av nätverksamhet
Med hänsyn till det krav på särredovisning som framgår av EU rätten
föreslås att transmission ska redovisas skilt från annan elnätsverksamhet.

Tillgång till elnätet
Rätt att använda elnätet inom landet
För att anpassa de svenska nationella bestämmelserna till EU-regelverket
föreslås att det i elmarknadslagen anges att villkoren för överföring av el
ska utformas så, att betald anslutningsavgift ger rätt att använda elnätet
inom landet, med undantag för utlandsförbindelser med en spänning som
understiger 220 kilovolt.
Avgifter för överföring på regionledning
Det saknas anledning att anta att det kommer att bli aktuellt att meddela
nya tillstånd att utforma avgiften med hänsyn till var på en regionledning
elanvändarens uttagspunkt är belägen. I promemorian föreslås därför att
bestämmelserna om sådant tillstånd ska utgå.
Vissa lättnader för mikroproducenter
Kravet att en elproducent ska vara nettoanvändare av el för att undantas
från nätavgiften för inmatning föreslås utgå med hänvisning till att kravet
kan motverka etableringen av mikroproduktion av el i Sverige.

Intäktsram för nätverksamhet
Underlag för fastställandet av intäktsram
Den praktiska erfarenhet som nu finns av tillämpningen av regelverket
talar för att skyldigheten för nätföretag att lämna in ett förslag till
intäktsram inte underlättar Energimarknadsinspektionens arbete på ett
sådant sätt att det motiverar regelbördan för nätföretagen. I promemorian
föreslås att kravet utgår.
Intäkter från transmission
Möjligheten att meddela föreskrifter om avvikelse från bestämmelserna
om tidpunkten för beslut av fastställande av intäktsram och om
tillsynsperiodens längd när det gäller intäkter från stamledning kan inte
längre anses svara mot något praktiskt behov och föreslås utgå. En
intäktsram för intäkter från transmission ska enligt promemorians förslag
fastställas för transmissionsnätet i dess helhet med hänsyn till att betald
anslutningsavgift för elnätet i Sverige alltid ska ge rätt att använda de
utlandsförbindelser som hör till transmissionsnätet.
Omprövning av intäktsramen efter tillsynsperioden
Den praktiska erfarenhet som nu finns talar för att det underlättar för
samtliga aktörer om Energimarknadsinspektionen omprövar den
fastställda intäktsramen efter tillsynsperiodens slut utan ansökan och
oavsett hur stor avvikelsen är. I promemorian föreslås därför att
Energimarknadsinspektionen alltid ska ompröva den fastställda
intäktsramen om det finns skäl att anta att ramen är större eller mindre än
vad som är motiverat av senare kända förhållanden.
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Beräkning av intäkter
Det kan finnas ett praktiskt behov av att i enskilda delar meddela
detaljerade föreskrifter om hur nätföretagens intäkter ska beräknas inom
ramen för förhandsregleringen. Det finns inget uttalat behov av att
reglera frågorna i lag. I promemorian föreslås att regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om hur
nätföretagens intäkter under en tillsynsperiod ska beräknas vid
avstämning mot intäktsramen.

Mätning av överförd el
Bestämmelserna om schablonberäkning av mängden överförd el
föreslås utgå med hänsyn till att de inte längre tillämpas i praktiken.

Funktionsansvar
Med funktionsansvar avses i lagförslaget det övergripande ansvaret för
att elektriska anläggningar samverkar driftsäkert och att balans inom hela
eller delar av landet kortsiktigt upprätthålls mellan produktion och
förbrukning av el.
Funktionsansvarets utövande
I promemorian föreslås att den funktionsansvariga myndigheten ska få
beordra balansansvariga att öka eller minska produktionen eller
förbrukningen av el i den utsträckning det behövs för att kunna utöva
funktionsansvaret. På detta sätt anpassas regelverket till hur
balansregleringen fungerar i praktiken. Föreskrifterna om
uppgiftsskyldighet bör anpassas till de praktiska förhållandena. Det
föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
ska få meddela föreskrifter om skyldighet för balansansvariga och
innehavare av elektriska anläggningar att till den funktionsansvariga
myndigheten lämna de uppgifter om produktion, överföring eller
förbrukning av el som behövs för utövandet av funktionsansvaret.
Driftsäkerhet
För att trygga driftsäkerheten i det nationella elsystemet kan det vara
motiverat att meddela föreskrifter om driften av elektriska anläggningar,
exempelvis om hur spänningsreglering ska ske. I promemorian föreslås
att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få
meddela föreskrifter om drift av elektriska anläggningar i den
utsträckning det behövs av hänsyn till driftsäkerheten hos det nationella
elsystemet.

Balansansvar
Utvidgat balansansvar
Det är förenat med nackdelar att lagstiftningen endast ofullständigt
speglar förhållandena på elmarknaden när det gäller balansansvaret. Det
gör regelverket svårtillgängligt även för marknadens aktörer, som kan ha
svårt att se sambandet mellan lagens bestämmelser och de praktiska
förhållandena. Det finns starka skäl som talar för att grunderna för
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balanshållningen bör regleras tydligare i lagstiftningen. I promemorian
föreslås att skyldigheten att se till att någon har åtagit sig balansansvar i
elmarknadslagen ska utvidgas på så sätt att ett elhandelsföretag som
levererar el för att täcka nätförluster, den som köper eller säljer el på
fastkraftavtal och en elproducent som matar in el i en inmatningspunkt
ska se till att någon har åtagit sig balansansvaret. Om en elproducent som
matar in el i en inmatningspunkt är en elanvändare som har rätt att efter
begäran få skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, ska dock
skyldigheten att se till att det finns en balansansvarig enligt lagförslaget
ligga på den som tar emot elen från produktionsanläggningen.
Balansavräkningen
Som en konsekvens av att balansansvaret utökas till att avse även
inmatningspunkter bör det som i dag gäller elleverantörer även gälla den
som matar in eller tar emot el utan att fullgöra sin skyldighet att se till det
finns en balansansvarig. Den som levererar, matar in eller tar emot el
utan att fullgöra sin skyldighet att se till det finns en balansansvarig ska
enligt lagförslaget betala ersättning till den funktionsansvariga
myndigheten enligt sådana villkor som gäller för balansansvariga.

Handel med el
Elanvändare med fastkraftavtal
Med fastkraftavtal avses i lagförslaget avtal om att under en angiven tid
leverera en fastställd mängd el. Nätföretaget behöver veta vem som har
åtagit sig balansansvaret även i ett fall där leverans av el i en uttagspunkt
ska ske uteslutande enligt fastkraftavtal. I promemorian föreslås därför
att elanvändaren ska vara skyldig att anmäla till berört nätföretag vem
som har åtagit sig balansansvaret i uttagspunkten. Det bör även införas en
reglering när det gäller en elanvändare som köper el på rörligt avtal men
vill övergå till att köpa el uteslutande enligt fastkraftavtal. Enligt
lagförslaget ska övergången få ske 14 dagar efter elanvändarens anmälan
till nätföretaget om vem som har åtagit sig balansansvaret. Mot bakgrund
av den reglering av balansansvaret som föreslås i promemorian finns det
inte något behov av att anvisa ett elhandelsföretag för en elanvändare
som köper el uteslutande enligt fastkraftavtal. Någon anvisning ska alltså
inte ske när det gäller en sådan elanvändare, förutsatt att nätföretaget
underrättas om vem som har åtagit sig balansansvaret i uttagspunkten.
Inmatning av el
Det bör underlätta för aktörerna på elmarknaden om mottagandet av el i
en inmatningspunkt regleras i lagstiftningen. I promemorian föreslås mot
denna bakgrund följande. Ett elhandelsföretag som ska börja ta emot el
eller överta mottagandet av el från en elproducent i en inmatningspunkt
ska anmäla detta till berört nätföretag. Anmälningsskyldigheten ska inte
gälla ett elhandelsföretag som tar emot el från en elproducent på
fastkraftavtal. En elproducent som säljer den el som matas in i en
inmatningspunkt uteslutande på fastkraftavtal ska anmäla till berört
nätföretag vem som har åtagit sig balansansvaret i inmatningspunkten.
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Ett elhandelsföretag ska få överta mottagandet av el från en elproducent i
en inmatningspunkt 14 dagar efter anmälan till nätföretaget.
Skyldigheten för elhandelsföretag att ta emot el
Under arbetet med att ta fram promemorian har det kommit fram att det
bland elhandelsföretagen uppfattas som otydligt vad som i lagtexten
avses med uttrycket ”har rätt till skattereduktion”. Det har vidare
framkommit att Energimarknadsinspektionen har fått frågor om huruvida
mottagningsplikten innefattar en skyldighet att betala för elen. I
lagförslaget förtydligas att skyldigheten att ta emot el från en
produktionsanläggning gäller i förhållande till en elanvändare som har
rätt att efter begäran få skattereduktion för mikroproduktion av förnybar
el och innefattar en skyldighet att ta emot elen på skäliga villkor.

Avbrytande av överföring av el till konsumenter
Det är motiverat med ett förtydligande av bestämmelserna om
förutsättningarna för att avbryta överföringen av el på grund av
konsumentens avtalsbrott. Enligt lagförslaget ska det uttryckligen framgå
att överföringen får avbrytas med hänvisning till betalningsförsummelse
endast om betalningen avser överföring eller leverans av el. Det finns
också behov av att i lagtexten förtydliga vilka kostnader som omfattas av
nätföretagets och elhandelsföretagets rätt till ersättning enligt
bestämmelserna om avbrytande av överföringen av el till konsumenter. I
promemorian föreslås att det ska tydliggöras att rätten till ersättning
gäller kostnader som företaget har haft för uppmaningar och
underrättelser till konsumenten, meddelanden till socialnämnden och
själva avstängningsåtgärden. För att underlätta framtida undersökningar
av hur vanligt det är att överföringen av el till konsumenter avbryts utan
att det finns rättsliga förutsättningar föreslås att regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om
skyldighet för nätföretag att underrätta en myndighet om avbrytande av
överföringen av el till elanvändare och skälen till avbrytandet.

Tillsyn
Tillsynsmyndighet enligt EU-rätten
Det ska tydligare framgå att nätmyndigheten utövar tillsyn över att
nätföretag, elhandelsföretag och andra aktörer på elmarknaden följer
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13
juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel
och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003
(elhandelsförordningen) och delegerade akter och genomförande akter
som antagits på grundval av förordningen.
Tidsfrister för tarifftillsyn
Bestämmelserna om tidsfrister för tarifftillsyn föreslås utgå med hänsyn
till att de har förlorat sin praktiska betydelse.
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Prövning av tvister
Energimarknadsinspektionen prövar i dag tvister som gäller anslutning
av anläggningar till elnätet, kostnader för mätning och ersättning vid
inmatning av el. Det finns tydliga brister när det gäller ordningen för
nätmyndighetens prövning. Övervägande skäl talar för att
nätmyndigheten även i framtiden bör pröva tvisterna, men för att den
nuvarande ordningen ska framstå som ändamålsenlig krävs att den fråga
som tvisten rör blir slutgiltigt avgjord genom den prövning som sker hos
nätmyndigheten och, om myndighetens beslut överklagas, de allmänna
förvaltningsdomstolarna. Nätmyndigheten bör alltså ha exklusiv
prövningsrätt. I promemorian föreslås att nätmyndigheten ska pröva
tvisterna allsidigt och slutgiltigt.

Överklagande
Bestämmelserna om överklagande till regeringen ska enligt lagförslaget
ha i huvudsak samma utformning som i ellagen. Ledningar som ingår i
distributionsnät kan dock inte, oavsett spänningsnivå, anses ha en sådan
samhällsekonomisk betydelse att det är motiverat att regeringen, snarare
än domstol, prövar koncessionsfrågan efter överklagande. Regeringen
ska enligt förslaget inte pröva överklaganden när det gäller ledningar som
varken ingår i transmissionsnät eller är utlandsförbindelser. När det gäller
sådana beslut som inte ska överklagas till regeringen finns det fördelar
med att undvika en uppräkning av överklagbara beslut och att i stället ha
generellt utformade överklagandebestämmelser. I de fall där avsikten är
att ett beslut inte ska kunna överklagas bör detta tydligt framgå av
lagtexten. I promemorian föreslås följande. Nätmyndighetens beslut i
frågor om nätkoncession, med undantag för de beslut som får överklagas
till regeringen, och om återställningsåtgärder ska få överklagas till markoch miljödomstol. Beslut att inleda en omprövning av nätkoncession för
linje ska dock inte få överklagas. Andra beslut av en
förvaltningsmyndighet enligt elmarknadslagen ska få överklagas till
allmän förvaltningsdomstol. Nätmyndighetens beslut i ett ärende om
omprövning av en intäktsram under tillsynsperioden efter ansökan av
nätföretaget och den funktionsansvariga myndighetens beslut att beordra
en ökning eller minskning av produktionen eller begränsning eller
avbrytande av överföringen av el ska dock inte få överklagas.

Nämndernas remissyttranden
Kommunkontoret har översänt promemorian till miljönämnden,
byggnadsnämnden och tekniska nämnden för yttrande.
Byggnadsnämnden och tekniska nämnden har meddelat att de avstår från
att yttra sig.
Miljönämnden har lämnat följande synpunkter.
Nämnden anser att det är positivt och av yttersta vikt att anpassa och
förtydliga det nuvarande regelverket.

Tjänsteskrivelse

8 (9)
Diarienummer

2017-11-20

KS 2017/0848

De flesta av de föreslagna förändringarna berör inte nämndens
ansvarsområde. Yttrande begränsas till de delar som berör nämndens
verksamhet, vilket är förändringen gällande nätkoncessioner. De
föreslagna förändringarna sammanfattas så här i promemorian:
Förslag: Giltighetstiden för en nätkoncession för linje som har
meddelats för en viss tid ska få förlängas utan några begränsningar
med anknytning till den återstående giltighetstiden. Om en ansökan
om förlängning avslås eller avvisas, ska prövningsmyndigheten få
besluta att nätkoncessionen ska fortsätta att gälla under den tid som
krävs för att ledningen ska kunna tas ur bruk utan att det påverkar
elförsörjningen. Tiden ska dock få bestämmas till mer än fem år från
dagen för beslutet endast om det finns särskilda skäl.
Nämnden anser att det är fördelaktigt att den prövande myndigheten i
ärenden gällande avvisning av förlängd koncession ges möjligheten att
även pröva tiden för avveckling av ledningarna. Det är däremot av största
vikt att avvecklingstiden begränsas så långt som möjligt.
Nämnden har inte några invändningar mot förändringen om att det inte
krävs särskilda skäl för beslut om förlängning innan koncessionstidens
utgång. Det är däremot viktigt att berörda kommuner har möjlighet att
yttra sig i ärendet.
Nämnden vill med följande exempel understryka nödvändigheten av att
såväl tiden för behandling av ansökan om förlängd koncession som tiden
för avveckling efter avvisad begäran starkt begränsas.
Kraftledningen mellan Kimstad och Arrie, 400 kV, togs i bruk 1965.
Koncessionen för denna ledning gällde fram till 2003-05-22. Redan i
början av 1990-talet uppstod diskussion om flyttning av ledningen vid
passagen vid Södra Sandby i Lunds kommun. En utredning resulterade i
att ett förslag om annan ledningssträckning infördes i kommunens
översiktsplan. Även länsstyrelsen förordade att alternativa sträckningar
borde utredas.
Trots kommunens och inte minst de närboendes motstånd ansökte
Svenska kraftnät i maj 2001 om förlängning av koncessionen i befintligt
läge. Efter omfattande förhandlingar enades dock kommunen och
myndigheten om att den senare skulle inge en ny ansökan i alternativt
läge. Fastighetsägare informerades, mark inköptes. I samband med att
avtalen skulle undertecknas i april 2008 hoppade plötsligt Svenska
Kraftnät av uppgörelsen och meddelade att man nu, åtta år efter att den
ursprungliga ansökan lämnats in, ville få ledningsdragningen prövad i
ursprungligt skick. Energimarknadsinspektionen kopplades åter in och
efter besök på plats ställde man sig bakom kravet på att ledningen måste
flytta. För drygt ett år sedan, fjorton år efter det att koncessionen för
aktuell kraftledning gick ut, kom så regeringens beslut att kraftledningen
kommer att flyttas utanför samhället. Förhoppningsvis leder förslaget om
Elmarknadslag till att det inte kommer att dröja ytterligare fjorton år
innan detta beslut också verkställs.
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Kommunkontorets kommentar
Kommunkontoret föreslår att kommunstyrelsen yttrar sig i enlighet med
de synpunkter som framförts av miljönämnden.

Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att

yttra sig till Miljö- och energidepartementet i enlighet med
upprättat förslag till yttrande.

Anette Henriksson
Kommundirektör

Jesper Jacobsson
Administrativ chef

Beslut expedieras till:
Regeringskansliet, Miljö- och energidepartementet
Miljönämnden
Akten

