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Yttrande avseende remiss av betänkandet Moderna
tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30)
Piteå kommun har fått en begäran om yttrande avseende remiss av betänkandet Moderna till
ståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30) från Infrastrukturdepartementet. Piteå kommuns kom
mun avger följande yttrande på betänkandet.
Piteå konunun är positiva till förslaget om förkortad tillståndsprocess med parallella proces
ser, vilken bedöms vara lämpligt avvägd. Samhällets utveckling går snabbt och elektrifiering
en av bl.a. transportsektorn och industrin innebär att elnätet snabbt behöver kunna anpassas
till nya behov. Ytterligare effektivisering av tillståndsprocessen skulle kunna nås genom:
•
•
•
•

•

Effektivisera domstolsprocessen, genom till exempel möjlighet till förtur och begränsa
antal tillfällen för yttrande.
Låt Energimarknadsinspektionen, Ei (koncessionsmyndigheten), även kunna hantera
de uppgifter som Lantmäteriet idag utför.
Skapa en form av tillåtlighetsprövning, liknande i miljöbalken, för lämpliga lednings
stråk som Svenska kraftnät i förväg kan peka ut. Resurser kan då snabbare läggas på
acceptabla lösningar både ur miljösynpunkt och för elsystemet.
Utredningen har föreslagit ytterligare samhällsekonomiska bedömningar vid till
ståndsprövning samtidigt som miljöorganisationer ska ha talerätt mot beslut. När för
slagen på förändringar vägs samman minskar tiderna med endast något år i genom
snitt. Totalt sett behövs istället förändringar som kraftigt minskar tiderna.
Utredningen föreslår att Ei ska vidta den samhällsekonomiska bedömningen enligt
ovan. Vi menar att Svenska kraftnät är den paii som bäst kan hantera detta och att
denna bedömning borde tas med i kommande nätutvecklingsplaner.

Piteå kommun är även positiv till förslaget om utökat undantag för produktionsnät. Förslaget
att ta bort strängare krav utöver ellagens funktionskrav på max 24 timmars avbrott till kund är
även det positivt. Därmed undviks onödiga investeringar som inte kunderna efterfrågar.
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