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Svar på remissavseende betänkandet Moderna
tillståndsprocesserför elnät (SOU 2019:30)
Försvarets materielverk har tagit del av ett betänkande gällande Moderna tillståndsprocesser för
elnät (SOU 2019:30) och har följande synpunkter att lämna i detta remissvar.
Ändring i Ledningsrättslagen

Synpunkt på texten i Föreslagen lydelse om ändring i ledningsrättslagen (1973:1144)
3 kap. 16.(sid 36 i remissen). Här finns att ta del av ett tilläggsförslag ?Ett nätföretagska säkerställa
att driftena dessledningsnätskerfrän Sverige'. Försvarets materielverk föreslär ytterligare ett tillägg till
den texten enligt följande: '?All utrustningochinformation(data)som erfordras
för driftenav ledingsnäten
skafinnas alternativtlagrasi Sverige"
Motivet till detta har kopplingar till IT-säkerhet och bl.a. det som hände på Transportstyrelsen.
Koncessionsplikten och regleringen av elnät

Försvarsmakten och försvarsmaktsnära verksamhet tex. FMV bör erhålla möjlighet att ge syn på
koncessionshavare, nätföretagare vilka önskar bygga nät i närheten av Försvarsmakten/FMV
verksamheter.
FMV skall kunna påverka/ styra över dragning av nät i närheten av Försvarsmaktens/FMV
verksamheter.
Prövningsordningen för elledningar

Försvarsmakten är en samrädspart enligt utredningen. FMV önskar påpeka att det finns fler
försvarsmaktsnära verksamheter tex. FMV och Fortifikationsverket vilka har verksamhet som
påverkas av nätet och elförsörjningen, därav är formuleringen totalförsvaretmera rättvisande.
FMV bör ha möjlighet att påverka tillgängligheten till markgranskning för tilltänkt nätdragning
genom eller nära Försvarsmakten/FMV verksamheter.
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Yttrandena grundar sig i att FMV har verksamheter och anläggningar vilka kan påverkas negativt
av elektromagnetiska falt.
Koncessionsprövningens omfattning och rättsliga status

Utbyggnaden av nät i Försvarsmaktens verksamhetsområden (t.ex. Försvarsmaktens skjut- och
övningsfalt) kan påverka tillgängligheten av elektricitet för FMV både avseende kapacitet och
effekt, samt att en främmande aktör kan erhålla möjlighet att påverka pålitligheten i systemet.
FMV föreslår skrivning likt MB kap 3 § 9, 6 10.
96 Mark- och vattenomräden som har betydelse för totalförsvaret skall så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen.
Omräden som är av riksintresse pa grund av att de behövs för totalförsvarets anläggningar
skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
anläggningarna.
Avvägning mellan oförenliga riksintressen
10 6 Om ett område enligt 5-8 §§ är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, skall företräde
ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med
marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området eller del av detta för en
anläggning för totalförsvaret skall försvarsintresset ges företräde.
Beslut med stöd av första stycket får inte strida mot bestämmelserna i 4 kap.
En mer miljöbalkslik prövning kan medföra positiva och negativa effekter för den sökande och för
kontrollerande myndighet. Som positivt kan nämnas att liknande regler för hur prövning går till
ger en rättssäker process och ger därmed trygghet i ansökningsförfarandet.
Som negativ effekt kan nämnas att en miljöbalkslik prövning är kostsam och tidskrävande för den
sökande. Nu gällande regler för yttrande och överklagan medför att ansökningsprocessen får
oproportionerligt långa behandlingstider.
Studie av om nätnivåerna bör ändras

FMV instämmer i utredarnas slutsats gällande spänningsgränser för transmissionsnätet. Overvägs
förändringar krävs en påverkansutredning för FMV verksamhet innan yttrande kan lämnas i
frågan.
Konsekvenser

Se yttrande under rubriken Studie av om nätnivåerna bör ändras.
Det är av stor vikt att elförsörjningen för Försvarsmaktsnära verksamheter säkras ur aspekterna
funktion, skydd mot påverkan och i vissa fall även skydd mot insyn. Att lagförändringarna nu ger
förenklade ansökningsförfaranden och tillträde till fler aktörer i Sveriges elnät kan inte få medföra
risker för nationell säkerhet.
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I den slutgiltiga beredningen har deltagit stabschef Johan Andersson vid Verksamhetsområde
Ledningssystemmateriel, stabschef Peter Andersson vid Test & evaluering samt Sven Olof
Gustafsson och Göran Bergqvist, bäda infrasamordnare vid Juridik- och säkerhetsstaben.
Rådgivare Madelene Ryden vid Ledningsstaben har varit föredragande.
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