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Remiss om betänkandet Moderna
tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30)

Ärende
Länsstyrelsen i Jämtlands län har fått betänkandet av
Nätkoncessionsutredningen Moderna Tillståndsprocesser för elnät (SOU
2019:30) på remiss. Utredningens uppdrag är att se över regelverket för
nätkoncessioner för att modernisera, förenkla och förbättra det.

Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen har inga särskilda synpunkter angående utredningens
förslag vad gäller koncessionsplikten samt regleringen av elnät (kap. 4).
Det är positivt att den generella koncessionsplikten för
starkströmsledningar behålls, likaså indelningen i nätkoncessioner för
område och linje. Länsstyrelsen har vidare ingen erinran till att
nätmyndigheten får ett bemyndigande att i föreskrifter fastställa
undantag från kravet av nätkoncession.
Länsstyrelsen instämmer med utredaren om att nuvarande ordning med
prövning av miljöpåverkan bör ligga kvar hos nätmyndigheten. Detta
utifrån de eventuella negativa konsekvenser som beskrivs (skillnad mellan
befintliga och tillkommande ledningar, att det blir två beslut som ska
överklagas och att det kan leda till längre handläggningstider, 5.3 i
SOU:n).
Som en led i att förbättra tillståndsprocessen och förenkla
handläggningen, innehåller betänkandet förslaget att länsstyrelsen ska
kunna besluta om marktillträde för detaljprojektering och de
markundersökningar som behövs för att bygga en ledning. Länsstyrelsen
saknar dock i utredningen en utförlig beskrivning av konsekvenser för
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länsstyrelsens verksamhet (5.5.1 i SOU:n). Det är inte utrett vad detta kan
innebära för länsstyrelsen i termer av arbetsbelastning samt resurser.
Beroende på ledningens sträcka kan ett ärende innebära att många
fastigheter berörs, vilket sannolikt leder till en omfattande handläggning
vad gäller beslutet om marktillträde. Om konsekvenserna för
länsstyrelsen inte utretts tydligare finns risken att förslaget inte kommer
att förenkla processen enligt utredningens intentioner.
Länsstyrelsen ser det som rimligt att den som vill bedriva
vattenverksamhet ska ha rådighet om vattenverksamheten behövs för
starkströmsledning för vilken nätkoncession för linje fodras (5.6 i SOU:n).
Starkströmsledningar bör kunna behandlas på samma sätt som till
exempel vattenförsörjning och allmän väg och därigenom automatiskt ha
rådighet vid vattenverksamhet.

De som deltagit i beslutet
Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Jöran Hägglund efter
föredragning av arkitekt Massimo Cati. I den slutliga handläggningen
deltog även länsråd Susanna Löfgren, chefsjurist Jon Paulsson samt
enhetschef Magnus Lindow.

Jöran Hägglund
Landshövding
Massimo Cati
arkitekt
Detta beslut har signerats elektroniskt och saknar därför underskrifter.

