BESLUT

Regionala utvecklingsnämnden 5 november 2019

Sida 1 (2)

§ 130

Remissyttrande Moderna
tillståndsprocesser för elnät (SOU
2019:30)
Dnr 00366-2019

Regionala utvecklingsnämndens beslut
Regionala utvecklingsnämnden beslutar att:

1. Begära ytterligare anstånd att inkomma med Region Norrbottens yttrande
2. För det fall att ytterligare anstånd ej medges ska bilagt yttrande överändas till infrastrukturdepartementet.
3. Beslutet tas med omedelbar justering.

Ärendets behandling under sammanträdet

Nils-Olov Lindfors (C) yrkar om att begära ytterligare anstånd för nämndens
behandling av ärendet, om detta ej går att utverka ska bilagt förslag till yttrande skickas till departementet.

Sammanfattning

Utredningens uppdrag har varit att se över regelverket för nätkoncessioner så
att det inte skapar osäkerhet eller sätter upp onödiga hinder för energiaktörer,
samtidigt som övriga samhällsintressen ska skyddas. Utredningen lämnar
förslag som moderniserar, förenklar och förbättrar elnätsregelverket, beakta
elnätets betydelse som grundläggande infrastruktur, och ser till att förslag
samverkar med andra förslag som lagts och läggs. Därigenom bidrar utredningen till att möjliggöra omställningen till förnybar elproduktion. Elnätet är
en grundläggande infrastruktur i vårt samhälle. Ett robust elnät är även en
viktig beståndsdel för Sveriges krisberedskap och totalförsvarets behov.
Utredningen fokuserar på fyra teman: koncessionsplikt och undantag från
koncessionsplikt, en mer miljöbalkslik prövning och rättskraft, samredovisning av elnät och en studie av om nätnivåerna bör ändras. En konsekvensanalys har tagits fram för de författningsförslag som utredningen presenterar.
Region Norrbotten tillstyrker förslaget till moderna tillståndsprocesser för
elnät och vill betona elnätens betydelse för etablering och utveckling av elintensiva näringar som är viktiga för Norrbotten och norra Sverige. Regelverket för nätkoncessioner behöver vara utformat för att inte skapa osäkerhet
eller utgöra onödiga hinder för energiaktörer och samhällsintressen. Utredningen beaktar elnätets betydelse som grundläggande infrastruktur och skapar förutsättningar för en omställning till förnybar elproduktion. Det är dock
viktigt att frågan om att utveckla undan tag regleras av politik. Regionen är
kritisk till förslaget att linjekoncessioner som idag är i kraft kan förbjudas.
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En sänkning av regionnätets spänningsnivå för att uppnå en snabbare utbyggnad skapa förutsättningar för utveckling av elnätet i urbana miljöer men
inte i områden där industriutveckling är den största drivkraften för ökat behov av nätkapacitet, som i exempelvis Norrbotten. För att hantera markkonflikten och problemet med många sakägare i linjekoncessioner behöver
Lantmäteriet resurser för att hantera och delta i processen.
Beslutsunderlag:
Remissyttrande Moderna tillståndsprocesser elnät
Protokollsutdrag skickas till:
i.remissvar@regeringskansliet.se
Regionala utvecklingsdirektören
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