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Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet

Remiss av betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät
(SOU 2019:30).
Er beteckning: I2019/01809/E
Sammanfattning
Länsstyrelsen konstaterar att de miljömässiga problem som kan uppkomma
vid anläggande av koncessionspliktiga elledningar varierar mycket över landet. De ledningar som hanteras i Västerbotten är emellertid ofta nya, stora
ledningar som ger en mycket långsiktig påverkan på naturmiljön, men även
andra intressen som t.ex. rennäringen. I dagsläget handlar ansökningar om
nya linjekoncessioner ofta om nätanslutningar av vindkraftsparker eller kapacitetsförstärkning till följd av vindkraftsutbyggnad. I samband med utbyggnaden av vindkraft, som enligt Länsstyrelsens bedömning kommer att
fortsätta under en lång period, är markanspråk för nödvändig infrastrukturen
stor del i den miljömässiga påverkan. Den stora vikt som läggs vid t.ex. vägdragningar i samband med vindkraftsprövningar saknas i koncessionsprövningen idag, trots att miljöpåverkan är likartad.
Länsstyrelsen anser att det förutom kraven på tillämpning av 2-6 kap. Miljöbalken ska förtydligas att prövningsmyndigheten får föreskriva om villkor
både för anläggande, drift och underhåll av ledningar.
Motivering
Det framförs i utredningen att den miljöhänsyn som behövs hanteras genom
tillämpningen av 2-5 kap miljöbalken och att eventuella ytterligare hänsyn
som krävs kan hanteras med samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken. Länsstyrelsen anser inte att denna lösning är ändamålsenlig.
Samråd enligt 12:6§ ska göras vid väsentlig förändring av naturmiljön. I
samrådet kan Länsstyrelsen förelägga om försiktighetsmått, förbjuda eller
godkänna verksamheten. I praktiken innebär dock en hantering med 12:6
samråd flera problem:
-det är upp till verksamhetsutövaren att bedöma om samråd ska genomföras
och enligt länsstyrelsens erfarenhet varierar dessa bedömningar stort mellan
olika konsulter/verksamhetsutövare. Detta innebär att även mycket känsliga
områden kan påverkas negativt om samrådsanmälan uteblir.
-i det fall miljöskada uppstår saknas sanktioner,
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-förelägganden om försiktighetsmått i ett samråd har inte samma rättskraft
som ett villkor i ett tillståndsbeslut.
I prövningen går det ofta att redan innan byggnation se vilka känsliga områden som berörs, både i anläggningsfas och under drift. Det bör därför vara
möjligt att lägga in den hänsyn som krävs som villkor i koncessionsbeslutet.
Det ger en ökad tydlighet och förutsägbarhet för verksamhetsutövaren och
förenklar bedömningen för tillsynsmyndigheten. Det minskar också behovet
på samråd enligt 12:6§ vid t.ex. trädsäkring och underhållsarbeten, vilket
förenklar för verksamhetsutövaren och minskar arbetsbelastningen för länsstyrelsen.
Skulle nya förutsättningar uppstå under ledningens driftsfas kan detta hanteras genom samråd enligt 12:6§, men det torde inte vara särskilt vanligt förekommande.
De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef Magnus Langendoen med biträdande enhetschef Joacim Jacobsson som föredragande.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

