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Remissvar angående SOU 2020:78, Tillgängliga stränder — ett mer
differentierat strandskydd

Svenska kraftnät tillstyrker utredningens förslag till ändringar i
strandskyddslagstiftningen. De föreslagna ändringarna bör tillviss del medföra
färre dispensansökningar från det generella strandskyddet för Svenska kraftnät i
samband med såväl förnyelser av befintliga transmissionsnätsledningar som
anläggandet av nya transmissionsnätsledningar. Effekten av förslaget torde dock ha
mindre betydelse eftersom Svenska kraftnät som huvudregel har erhållit dispens
från strandskyddet för sökta åtgärder.
Svenska kraftnät önskar alltjämt framföra några synpunkter på utredningens
förslag.
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Utredningen föreslår i 7 kap. 13 § miljöbalken att strandskyddet ska gälla vid havet
och insjöar som är större än en hektar och vattendrag som är bredare än två meter.
Möjligheten till ökad exploatering i områden där strandskyddet ej längre gäller kan
påverka Svenska kraftnät så till vida att ny exploatering sker olämpligt nära
befintliga transmissionsnätsanläggningar. Av erfarenhet blir Svenska kraftnät inte
alltid hörda vid exempelvis förhandsbesked och bygglovsprövningar.
Strandskyddet har i dessa områden fungerat som ett ytterligare skydd för Svenska
kraftnäts anläggningar, även om det inte varit den ursprungliga avsikten.
Avseende bestämmelsen i 7 kap. 18 c § miljöbalken kvarstår de befintliga
dispensgrunderna och det införs även ytterligare en dispensgrund som rör
ldimatanpassningsåtgärder. Utredningen föreslår även ett andra stycke till
bestämmelsen, att i områden där exploateringsgraden är hög och efterfrågan på
mark för bebyggelse är stor eller i vattenområden av särskild betydelse för djur- och
växtlivet ska dispensskälen tillämpas särskilt restriktivt. Svenska kraftnät bedömer
att trots att detta tidigare har framgått av förarbeten och praxis medför
implementeringen i lagsstiftningen ett striktare krav. Utredningen föreslår att
dispensskälet för ldimatanpassningsåtgärder undantas från det andra stycket,
Svenska kraftnät förordar att även den femte punkten, ”behövs tas i anspråkför
att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför
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området” ska undantas. Vid Svenska kraftnäts utredningar och planeringar av nya
transmissionsnätsanläggningar sker överväganden och verket försöker alltid hitta
den passage som är lämpligast i förhållande till människan, natur- och
kulturmiljön, elsäkerhetsaspekter m.fl. Striktare restriktioner skulle kunna få
negativ påverkan på möjligheten till framkomlighet när många intressen
konkurrerar med varandra.
17 kap. 18 § 3a miljöbalken framgår att Länsstyrelsen i det enskilda fallet får

besluta att upphäva strandskyddet i ett område om området behövs för byggande
av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg. Svenska kraftnät föreslår att
också transmissionsnätet för el inkluderas i bestämmelsen. Transmissionsnätet för
el är en ytterst samhällsviktig infrastruktur och en än mer restriktiv tillämpning av
dispensgrunder i högexploaterade områden där vi redan idag har ett behov och en
pågående förnyelse såväl som utbyggnad av transmissionsnätet riskerar att
försvåra och försena redan utmanande projekt.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe efter
föredragning av Mats Borrie. I ärendets handläggning har även deltagit Magnus
Lindholm, avdelningschef Ledningsprojekt.
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