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Yttrande över remiss av betänkandet ”Moderna
tillståndsprocesserför elnät” (SOU 2019:30)
1. Bakgrund
Infrastrukturdepartementet
har i remiss daterad den 25 juni 2019 efterfrågat
synpunkterfrån Försvarsmaktenpå betänkandetModerna tillståndsprocesserför
elnät (SOU 2019:30).
2. Försvarsmaktenssvar
Försvarsmaktendelar betänkandetsbedömning om att ett robust elnät är av
mycket stor betydelseför totalförsvaret.Betänkandetinnehållerflera förslag som
både förenklar och moderniserarkoncessionsprövningen.
Detta är nödvändigt
med anledningav de omfattandebehov av investeringaroch reinvesteringarsom
finns i elnätet.I betänkandetåterfinnsdock ävenett antal förslag som riskeraratt
försvåra för Försvarsmaktenatt bevakariksintressenför totalförsvaretsmilitära
del. Dessaförslagavstyrkermyndigheten.
Försvarsmaktenbejakar förslaget om att införa en bestämmelsei ellagen
(1997:857)om att nätföretagenska säkerställaatt driften av ledningsnätsker från
Sverige.Detta för att säkerställaatt den faktiska kontrollen behållsinom landet.I
betänkandetåterfinns ett resonemangom en separatprövning av nätföretagets
lämplighet ur totalförsvarssynpunkt.Utredningen konstateraratt detta skulle
innebära helt nya regler för prövning av nya nätföretag och vid ägarbyten.
Huruvida en sådanprövning är nödvändigeller hur den skulle utformas tar inte
utredningen ställning till men bedömer att det behöver utredas särskilt.
Försvarsmaktenvill poängteravikten av att en sådanutredning genomförsoch
myndighetenkan inom ramenför ett sådantarbetestödjamed sakkompetens.
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Förutom förslaget om att säkerställa drift av elnätet inom landet saknar
Försvarsmaktenförslag som gagnar totalförsvaretoch beaktar dess behov vid
koncessionsprövning.Snarare återfinns flera förslag som försvårar för
Försvarsmakten att bevaka totalförsvarets intressen. Exempelvis föreslår
utredningenatt utbyggnadenav regionnätetpå lägre spänningsnivåerska kunna
ske med stöd av nätkoncessionför område.Sådanaområdenbedömsbli alltför
stora för att Försvarsmaktenpå ett tillfredställande sätt ska kunna säkerställa
skyddet av riksintressenför totalförsvaretsmilitära del. Detta gäller särskilt för
riksintressen som omfattas av sekretess och som rör Sveriges säkerhet1.
Försvarsmakten
avstyrkerdärför förslageti sin nuvarandeform.
Utredningenföreslår även att nätmyndigheten(Energimarknadsinspektionen)
bör
få ett bemyndigandeatt fastställa föreskrifter för undantag från kravet av
nätkoncession.Om Energimarknadsinspektionen
ska ges föreskrifträtt så måste
det reglerasatt inspektionenska höra Försvarsmakteninnan föreskrifter beslutas,
då såväl luftledningar som markkablarriskerar att negativt påverkariksintressen
för totalförsvaretsmilitära del. I annatfall avstyrkerFörsvarsmakten
förslaget.
Vidare föreslårutredningenatt om någonavseratt byggaen ledning med stöd av
nätkoncessionska länsstyrelsenfå beslutaom rätt att få tillträde till en fastighet
för detaljprojektering och markundersökning,s.k. undersökningstillstånd.Vid
ansökan om nätkoncession ska enligt elförordningen (2013:208) yttrande
inhämtasfrån Försvarsmakten.Någon sådantförfarande verkar inte finnas för
ansökan om undersökningstillstånd,som bedöms kunna meddelas innan en
ansökanom koncessionhar gjorts. Detta skulle kunna innebäraatt en aktör, som
inte äraktuell för nätkoncession,
trots dettakan beredastillträde till fastighet,som
ägseller disponerasav Försvarsmakten.
Försvarsmakten
anseratt en bestämmelse
ska införas om att Försvarsmaktenska beredas tillfälle att yttra sig innan
länsstyrelsen meddelar undersökningstillstånd. I annat fall avstyrker
Försvarsmakten
förslaget.
Försvarmaktendelar inte utredningensresonemangom att Svenskakraftnät inte
skulle vara den aktör som är bäst lämpadför att genomförasamhällsekonomiska
lönsamhetsbedömningar vid
investeringar i
stamnätet och
att
Energimarknadsinspektionen
borde ges föreskriftsrätt avseendedetta. Svenska
2
kraftnät är som både elberedskapsmyndighet
och bevakningsansvarig
3
myndighet bäst lämpad att tillvarata totalförsvaretsbehov i denna process.
Försvarsmaktenanser att Svenska kraftnät utifrån ett totalförsvarsperspektiv
sköter dennauppgift på ett tillfredställandesätt och avstyrker förändringarvad
avseransvarför samhällsekonomiska
lönsamhetsbedömningar.
1

Uppgifter om hemligariksintressen(t ex anläggningar)riskerari högregrad att röjasvid
prövningav nätkoncessionför områdeän för linje.
2
Förordning(1997) om elberedskap
3
Förordning(2015:1052)om krisberedskapoch bevakningsansvariga
myndighetersåtgärdervid
höjd beredskap
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I beredningen av detta ärende har försvarsjurist André Hagstadius,
samhällsplanerare
BeataIverssonochJakobGille deltagit.
Detta yttrande har beslutatsav viceamiral JonasHaggrenefter föredragningav
avdelningsdirektörJohanAskerlund.

JonasHaggren
Chef för ledningsstaben
JohanAskerlund
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