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010-2241743
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Remissyttrande över betänkandet Moderna
tillståndsprocesser i elnätet (SOU 2019:30)
Erbeteckning:
DnrI2019/01809/E

Länsstyrelsensyttrande
Länsstyrelsen
tillstyrkerförslagen
i betänkandet,
dockmedsynpunkter
enligtnedan.

Övergripande synpunkter
Länsstyrelsen
serviktenavensamordnad
tillståndsprocess
somär anpassad
till vårtidskrav
påmiljöhänsyn,
denpågående
energiomställningen
ochdeklimat-ochenergipolitiska
målen.
Länsstyrelsen
välkomnar
att totalförsvarets
behovbeaktas
liksombetänkandets
erkännande
av
viktenavsamordning
ochsamverkan
genomförslaget
att geEnergimarknadsinspektionen
i
uppdrag
att arbetaför enbättresamordning
avaktörerna
inomtillståndsprocessen.
Länsstyrelsen
konstaterar
att detärsvårtatt överblicka
omdeföreslagna
förändringarna
i sin
helhetär tillräckligaochrelevanta.
Det är angeläget
att föreslagna
förändringar
inteblir
kontraproduktiva
ochgerupphovtill ökandeintressekonflikter
ellermerkomplicerade
tillståndsprövningar
somiställetförsvårar
tillkomstenavnödvändig
infrastrukturutanatt
tillföramervärden.
Länsstyrelsen
konstaterar
att detär viktigtatt resurser
tillsättsför demyndigheter
somfår
utökadeuppgifteri enlighetmedförslaget,omenreelltidsvinstskauppnås.

Postadress

Besöksadress

Telefon / Fax

Bankgiro

E-post och webb

Socialamedier

205 15Malmö

Södergatan5

010-2241000 vx

102-2847

skane@lansstyrelsen.se

Facebook:lansstyrelsenskane

29186 Kristianstad Ö Boulevarden62 A

010-2241110

www.lansstyrelsen.se/skane Twitter: @lstskane
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Synpunkter på betänkandet
1. Författningsförslag
27§ andrastycket
I enträdgård,
parkellerliknande
plantering
fårträdeller
buskar
inteskadas
ellerfällasutanfastighetsägarens
samtycke.
Länsstyrelsen
bedömeratt detkanfinnasriskför tillämpningsproblem
närfastighetsägare
läggerin sitt vetomedanledning
avett trädellerenbuske(utannaturvärde),
dådefinitionen
avenparkellerliknandeplanteringär oklar.
2. Utredningens
uppdragocharbete
Länsstyrelsen
Skåne
anserinteatt beskrivningen
avuppdraget
ocharbetetär tillräckligt
tydligt,givetenergiområdets
komplexitet.Betänkandet
redovisar
intesamlatdeolika
aktörerna,
derasroller ochansvar
ochvarpotentialen
att förbättraprocesserna
har
identifierats
ochprövats.
4.3.1. Översyn
avdegenerella
undantagen
frånkoncessionsplikt
Betänkandets
förslag:
Nätmyndigheten
fårbemyndigande
atti föreskrifter
fastställaundantag
frånkravet
pånätkoncession.
Länsstyrelsen
välkomnar
att förslaget
harpotentialatt bidratill ensamhällsekonomiskt
effektivare
utbyggnad
avt. ex. solelproduktion
ochseratt detkangevissavlastning
avde
koncessionspliktiga
näten.
5. 3 Översynavprövningsordningen
för elledningar
Länsstyrelsen
tillstyrkerbetänkandets
bedömning
att nuvarande
ordningmedprövningav
miljöpåverkan
ochallmänlämplighet
hosEnergimarkandsinspektionen
(nätmyndigheten)
bör
kvarstå.Länsstyrelsen
uppfattaratt Energimarknadsinspektionens
(Ei) roll blivittydligare
underårensamtatt länsstyrelsens
roll somremissinstans
förtydligats
medfokuspådenlokala
ochkommunövergripande
kunskapen
ochförutsättningarna.
Länsstyrelsen
serbehovavtydligarevägledning
till sökande
avseende
lämpligtunderlag
inför
länsstyrelsens
beslutombetydande
miljöpåverkan,
dådetfortfarande
är otydligtvilket
konkretunderlag
beslutetskagrundas
på.Länsstyrelsen
serocksåett behovavatt Ei tillförs
nödvändig
kompetens
för att bedöma
sökande
aktörersmiljökonsekvensbeskrivningar.
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Länsstyrelsen
serbehovavatt enmaxgräns
införsgällande
hurlångtid enprövningsprocess
kanpågå.Dettaskulleocksåskickaentydligsignalombehovethosallaaktöreratt ta ansvar
för processen
ochatt nödvändiga
underlag
behövertasframi rätt tid.
Utöverbetänkandets
förslagserLänsstyrelsen
att enmöjlighetvoreatt hantera
biotopskyddet
ochstrandskyddet
i koncessionsärenden
påmotsvarande
sättsomi järnvägsplaner
enligtlagen
ombyggande
avjärnväg(1995:1649).
Därhanteras
anpassningar
ochkompensationsåtgärder
i denövergripande
prövningen
ochintesomseparata
prövningar.
5.5.1Länsstyrelsen
bör fåbeslutaommarkåtkomst
Länsstyrelsen
tillstyrkerförslaget
sombedöms
kunnagynnaandelen
decentraliserad
produktionoch
förnyelseärenden,
dockunderförutsättning
att resurser
tillsättsi förhållande
till uppdragets
omfattning.Annarsriskerardenförväntade
tidsvinsten
medförslaget
försvinna
pågrundavbristande
resurser
inomlänsstyrelsen.
5.6 Densomvill bedrivavattenverksamhet
bör harådighet
Länsstyrelsen
vill poängtera
att förslaget
inteinnebärnågonlättnadi kravpåprövningar
för
t.ex. Natura2000ellernaturreservat
somoftafinnsvid vattenmiljöer.
6. Översynavkoncessionsprövningens
omfattningochrättsliga
status
Länsstyrelsen
anseratt detpågående
arbetetmedriksintresse
för totalförsvarets
civiladelar
börbeskrivas
inomramenför betänkandet.
Arbetetmedkriterierför vilkaverksamheter
som
kananses
varaavbetydelse
för totalförsvaret
pågårochär relevanta
för betänkandets
frågeställningar.
Det är Myndigheten
för samhällsskydd
ochberedskap,
MSB,somharett
bemyndigande
att identifieramark-ochvattenområden
sombehövs
för anläggningar
somkan
varaavriksintresse
för totalförsvarets
civiladel.MSBskaockså,blandannatgenom
länsstyrelserna,
stöttaochbevaka
hurövrigamark-ochvattenområden
avintresse
för
totalförsvaret
(deallmänna
intressena)
tillgodoses
i beslutommarkochvattenanspråk.
Detta
kommeratt behöva
fångas
uppinomramenför koncessionsprövningen
framöver.
Kap6.2.3.Bedömningen
avkoncessionshavarens
lämplighet
behålls
oförändrad
Betänkandets
förslag:
Denlöpande
driftenavenledning
ellerettledningsnät
ska
skefrånSverige.
Länsstyrelsen
välkomnar
ett kravi enlighetmedförslaget
ovan.Införrevideringbehöver
Infrastrukturdepartementet
tydliggörahurlångtett sådant
kravsträckersigavseende
kontrakterade
entreprenörer.
Det finnsi sigingagarantier
för att drift avledningarkommer
att utförasavsvensk,
ellersäkerhetsklassad,
personal
enbartutifrånatt endriftcentralär
placerad
inomlandetsgränser.Föratt detföreslagna
kravetskavaragenomförbart
behöver
dentyp avkravsomhandlarombedömning
avkoncessionsinnehavarens,
inklusiveanställdas
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ochinhyrdpersonals,
lämplighet
utifrånett säkerhetsskyddsperspektivtillföras.
Av betänkandet
framgårvidareatt detkanfinnaslagligahinderför att ställakravpåsvenskt
ägande
ochdrift. Länsstyrelsen
anseratt första,andraochtredjeenergipaketet
inomEU:s
liberaliseringsdirektiv
bör tasi beaktande.
Inomdessa
kanförordningomriskberedskap
hos
systemansvariga
för överföringssystem
inomEUhabäringpåcentralafrågeställningar.
6.3.1Koncessionsbeslutets
ställninggentemotförelägganden
ochförbudenligtmiljöbalken
börstärkas
Betänkandets
förslag:
Ledningar,
sommedstödavnätkoncession
förlinjeanvänds
medenspänning
omminst130kV,skaintemedstödav
miljöbalken
få förbjudas
avseende
denfunktion,
i densträckning
elleri dethuvudsakliga
utförande
somanges
i koncessionsbeslutet.
Länsstyrelsen
vill uppmärksamma
utredarna
påviktenavatt säkerställa
generella
skyddsavstånd
inomkoncessionsprocessen.
Det gällert. ex. riktvärdenför magnetfält,
definitionen
avolägenhet
samtriktvärdenför buller.Idagsaknas
rikt- ochgränsvärden
för
ledningars
omgivningspåverkan
somsamtliga
aktörerochmyndigheter
haratt förhållasigtill
vid prövningavkoncession.
Envägledning
ellerförordningbör därförtasframav
Energimyndigheten.
Det är ocksåoklarthurförändringar
i dessa
avseenden
hanteras
i ärenden
sompågåttlänge.
Länsstyrelsen
sergärnaatt detklargörsvilkaparagrafer
somåsyftas
närellagenskaståöver
miljöbalken.
6.3.3Någonändringbehövs
intei övriglagstiftning
Plan-ochbygglagen
(PBL)
Betänkandets
bedömning:
Någon
ändring
behöver
integöras
i plan-ochbygglagen
(2010:900)
föratt undvika
intressekonflikter
mellan
befintliga
kraftledningar
ochnybyggnation.
I ställetbörBoverket
på
lämpligt
sättförtydliga
hurregelverket
skatillämpas
korrekt.
Länsstyrelsen
menaratt detär otydligthurtillämpningavhänsyn
till allmänna
intressen
ska
ske,vilketkommunerna
ansvarar
för i ärenden
inomPBL.Hänsyntill allmänna
intressen
visas
därförintei tillräckliggrad.Länsstyrelsen
haringenroll att bevaka
bygglovsgivning
ochinte
hellernågonrätt att överklaga
dem.
Om betänkandets
problemformulering
är korrekt,att avkommunen
givnabygglovkan
kommaatt försvåra
ellerheltomöjliggöra
för nuvarande
ledningars
utvecklingoch
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tillståndsprocesser,
serLänsstyrelsen
Skåne
betänkandets
förslagsombådeotillräckligtoch
orealistiskt.
Detförkastade
förslaget
att införaenny skrivningi PBLkanvararelevant.
Länsstyrelsen
föreslåratt ledningaravsärskiltallmäntintresse
pekasut medstödav3 kap.8§
förstastycketMB(selagtextnedan,våraunderstrykningar).
Det bör i såfall vara
Energimyndigheten
sompekarut ochdefinierarsådan
områden
ochallmänningar.
Länsstyrelsen
hänvisar
vidaretill redannämnda
uppdragsomMSBhar,att pekaut
riksintressen
för detcivilaförsvaret.
MB3 kap.8 § Mark-ochvattenområden
somärsärskilt
lämpliga
föranläggningar
för
industriell
produktion,
energiproduktion,
energidistribution,
kommunikationer,
vattenförsörjning
elleravfallshantering
skallsålångtmöjligtskyddas
motåtgärder
som
kanpåtagligt
försvåra
tillkomsten
ellerutnyttjandet
avsådana
anläggningar.
Områden
somäravriksintresseför
anläggningar
somavses
i förstastycket
skallskyddas
motåtgärder
somkanpåtagligt
försvåra
tillkomsten
ellerutnyttjandet
av
anläggningarna.
Områdesskydd
enligtmiljöbalken
Länsstyrelsen
anseratt förtydliganden
krävsi stycketombiotopskydd.
Betänkandet
harinte
beskrivithur områden
somomfattas
avdetgenerella
biotopskyddet
föreslås
hanteras.
Biotopskydd
enligt3-8§§förordning(1998:1252)
omområdesskydd
enligtmiljöbalken
m.m.innefattarsåväldetgenerella
biotopskyddet
somdebiotopskyddsområden
somär
specifiktgeografiskt
utpekade.
Det är viktigtatt särskilja
demochbeskriva
derassyften.
Generella
biotopskyddsområden
prövasförsthosenlänsstyrelse
vid ansökan
omdispens.
De
geografiskt
utpekade
biotopskyddsområden
beslutas
till störstadelavSkogsstyrelsen,
men
ocksåavlänsstyrelser
ochkommuner.Närförslagomutpekande
avdessa
områden
remitteras
börendialogskemedledningsägaren.
Förslagsvis
bördetåliggadenmyndighet
somföreslår
utpekandet
att hittavägarframför ledningsägaren.
Vid beslutande
omdessa
biotopskyddsområden
behöverfrågoromnuvarande
ochframtidaskötselochunderhållav
befintligledninghanteras.
Det finnsredanbeslutade
biotopskyddsområden
därhänsyn
intetagitstill befintliga
ledningar.
Fördessa
behöverenpraxistillkommaför hurledningsägare
skahanteradessa
situationer.
Sammantaget
behövs
förslagsomskapartydlighet,förståelse
ochsamsyn
om
aktörernas
respektive
roll ochansvar
i samhällsplaneringen.
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I sammanhanget
vill Länsstyrelsen
påtalaviktenavatt dethostillståndsprocessens
aktörer
finnsgodkunskap
omdereglersomgällerför prövninginomblandannatNatura2000områden.
Länsstyrelsen
harerfarenhet
avatt aktörersbristande
kunskap
om
tillståndsprocessen
förlängerhandläggningstiden
betydligt.Det handlarblandannatomvikten
avatt levereraunderlag
vid rätt tidpunkti processen.
Om t. ex. aktuellainventeringar
inteär
gjordaunderrätt årstid,kandetgåupptill ett år innannästainventeringsmöjlighet
infinner
sig.Genomentidig ochgoddialogmedprövningsmyndigheten
ökarförutsättningarna
för en
effektivhandläggning.
Länsstyrelsen
seratt betänkandet
behöverförtydligaatt för åtgärder
inomområden
med
skyddad
naturkrävsprövningmedtillstånd,dispens
ellersamråd
enligt12 kap.6 § MB.

De som medverkat i beslutet
Beslutetharfattatsavlänsöverdirektör
OlaMelinmedplanhandläggare
MinnaHattisom
föredragande.
I denslutligahandläggningen
harocksåenhetschef
KajsaPalodeltagit.Ärendet
harsamråtts
medhandläggare
frånenheten
för samhällsskydd
ochberedskap,
miljöstrategiska
enheten,
miljöprövningsenheten,
naturprövningsenheten,
vattenenheten
samträttsenheten.

OlaMelin
MinnaHatti

Denna
handling
hargodkänts
digitaltochsaknar
därförnamnunderskrift.
Informationomhurvi hanterardinapersonuppgifter
hittardu på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

