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Sammanfattning
SverigesKommuneroch Landsting(SKL) delarutredningensbedömningatt den
generellakoncessionsplikten
för starkströmsledningar
bör behållasoch att
undantagenfrån koncessionspliktoch möjligheternatill dispensbör utökas.
SKL avstyrkerutredningensförslagatt koncessionspliktigaledningarsom inte har
någonexternkund inte skaha anslutningsskyldighet,
och förordaristället en annan
lösning.
SKL tillstyrker förslagetatt utbyggnadenav regionnätetpå lägrespänningsnivåer
skakunnaskemed stöd av nätkoncessionför område,att vissaledningarsom
omfattasav nätkoncessionför lokalnätsområdeskaredovisassom regionnätoch
att länsstyrelsenbör få beslutaom tillträdesrättför den markundersökningsom
krävsför att preciseraledningssträckningen,
men föreslårför detsistnämndaen
justering.
SKL avstyrkerförslagetom vattenrättsliglegal rådighetför starkströmsledning,
i
sin nuvarandeutformning.
SKL avstyrkerkrav på att en samhällsekonomisk
lönsamhetsbedömning
ska
bifogasansökanför transmissionsledningar.
SKLavstyrker att koncessionsbeslutets
rättsligastatusförstärkspå föreslagetsätt,
och föreslåren annanlösning.
Förbundets ställningstagande
SKL anserallmäntatt det är angelägetatt effektiva åtgärdervidtasför att kommatill
rättamedde kapacitetsproblem
som finns i det svenskaenergisystemet
och att en
reformeringav vissareglerkan bidra till detta.
Koncessionsplikten

och regleringen av elnät

SKL delar utredningensbedömningatt den generellakoncessionsplikten
för
starkströmsledningar
bör behållasoch att undantagenfrån koncessionspliktoch
möjligheternatill dispensbör utökas.
SKL avstyrkerutredningensförslagatt nätmyndighetenskafå ett generellt
bemyndigandeatt i föreskrifterfastställaundantagfrånkravet på nätkoncession.
Sådanaundantagreglerasi dagi förordning.Det är baragenomberedningoch beslut
hosregeringensom en allsidig belysningav föreskrifternamed utrymmeför politiskt
inflytandekan säkerställas.Även om regleringgenomföreskrifterkan övervägasi
vissafall, på detaljnivåeller om det handlarom meratekniskafrågor, anserSKL att
det inte finns tillräckliga skäl för att, utan begränsning,överförahelabemyndigandet
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att föreskrivaom undantagfrån koncessionsplikten
från regeringentill
nätmyndigheten(se om dessafrågor bl.a. prop. 1973:90s. 320 och prop. 1975:8s.
45). Det är en annansak om det går att utforma bestämmelsen
såatt dentydligare
kommeratt avsebaraföreskrifter om undantagför vissaområdeneller i vissa
avseenden.
SKL avstyrkerutredningensförslagatt koncessionspliktigaledningarsom inte har
någonexternkund inte skaha anslutningsskyldighet.
Förslagetär ettavstegfrån den
grundläggandeanslutningsskyldigheten
i ellagenoch riskeraratt drabbat.ex.
vindkraftsbolagsomvill anslutasig till en ledning,som en konkurrensnackdel.
SKL
förordari ställetden lösningsom föreslåsi det särskildayttrandetav experternaBengt
Johanssonoch RolandLiljegren som gårut på att Energimarknadsinspektionen
får
bestämmahurstor del av ellagensregleringsom skatillämpas.
Prövningsordningen

av elledningar

SKL anseratt utredningeninte helt besvararfråganom prövning enligt miljöbalken
skulle underlättaoch snabbaupp tillståndsprocessen
för elnät.Ett miljöbalkstillstånd
för miljöfarlig verksamhetkan inte utanvidareläggastill ståndför ledningsrätt,som
nätbolagenbehöveri de falldet inte gått att kommaöverensmed fastighetsägare.
Fråganom det problemetkunnatåtgärdasinom ramenför miljölagstiftningenbesvaras
intehelt av utredningen.SKL anseratt de övervägandensom ligger till grundför att
behållanuvarandeordninginte ärheltövertygande.
Bådebehovetav utredningenoch vissaav utredningensförslaghar
Lantmäterimyndighetens
långahandläggningstidersombakgrund.De långa
handläggningstiderna
skaparför övrigt probleminom fler områdenän för byggandet
av elledningar(fastighetsförsäljning,bostadsbyggande,
vattenoch avlopp m.m.).
Enligt SKL är det angelägetatt regeringentar dessaproblempå allvar och ser över
vad som redaninom dagenslagstiftningoch resursfördelningkangörasför att
underlättaför lantmäterimyndighetenatthanterasitt uppdrag.I sammanhanget
bör
ocksåuppmärksammas
att mark- och miljödomstolarnaaviseratlängre
handläggningstiderförde kommandeåren,vilket riskeraratt ytterligarefördröja
angelägnaprojekt.
SKL tillstyrkerförslaget att utbyggnadenav regionnätetpå lägrespänningsnivåer
ska
kunnaskemed stöd av nätkoncessionför område.Syftet är att underlättautbyggnaden
av elnätetpå spänningsnivåer
över 20 kV för att minskabehovetav tidsåtgångför
koncessionsprocesser.
Förslagetinnebäratt ledningarskulle kunnabyggasutanden
allmännalämplighetsprövningsom en koncessionsprövning
innebär.Ledningarna
skulle fortfarandeprövasmiljörättsligt, beroendepå vilken miljöpåverkanledningen
hari den enskildasträckningenochför berördafastighetsägare
som inte godtar
ledningsrättenprövaslämpligheteni beslutenligt ledningsrättslagen.
Även om SKL
anseratt det ävenför de lägre spänningsnivåerna
är viktigt med en samlad
lämplighetsprövning,som kan hanteraavvägningarmellan konkurrerande
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markanvändningsanspråk,
behöveråtgärdervidtas för att underlätta
kapacitetsutbyggnaden.
Utredningensförslagutgör ett viktigt bidragför att underlätta
utbyggnaden.
SKL tillstyrker förslagetom att vissaledningarsom omfattasav nätkoncessionför
lokalnätsområdeska redovisassom regionnät.Genomatt fler ledningarkommeratt
omfattasav nätkoncessionför områdeblir det en förenkladtillståndsprocess.
SKL tillstyrkerutredningensförslagom att länsstyrelsenbör få beslutaom
tillträdesrättför denmarkundersökningsom krävs för att precisera
ledningssträckningen,
eller undersökavilken påverkanverksamheteten
får på miljön.
Detaljprojekteringböransesinnefattasi det ändamålför vilket markundersökningsom
beslutas.SKL föreslårdärför att begreppet”detaljprojektering”utmönstrasut
paragrafen.
SKL avstyrkerförslagetom vattenrättsliglegal rådighetför starkströmsledning
i sin
nuvarandeutformning.Förslagetinnebären avvikelsefrån de situationersom i dag
ger legal rådighetdär det finns ett tydligt allmänt ändamåljämförtmedvad som
prövasgenomkoncessionen.SKL anseratt en eventuelllegal rådighetbör snävasin
för att bättrepassasystematiken.
Översyn av koncessionspliktens

omfattning och rättsliga status

Utredningenföreslårändringari syfte att prövningenav den allmännalämpligheten
för att få koncessionskaförtydligas,vilket innebärkrav på att en samhällsekonomisk
lönsamhetsbedömning
skabifogasansökanför transmissionsledningar.
Även om
prövningenav den samhällsekonomiska
nyttanär viktig, inte minst från ett perspektiv
när konkurrensom markanvändningråder,såmåstekravenpå underlagvararimliga
och inte påverkaprocesstidenistort. SKL avstyrkerdärför förslaget.
SKL tillstyrker att den löpandedriften av en ledningeller ett ledningsnätskaskefrån
Sverige.
SKL avstyrkeratt koncessionsbeslutets
rättsligastatusförstärkspå föreslagetsätt.
Förslagetinnebäratt ledningarsommed stöd av nätkoncessionanvändsmed en
spänningom minst 130 kV, inte medstöd av miljöbalkenskafå förbjudasavseende
denfunktion, densträckningeller i det huvudsakligautfarandesom angesi
koncessionsbeslutet.
Beslutetkommerenligt sin utformningatt tillämpaspå ledningar
över angivenspänningsnivå,oavsettnär de byggdesoch avsesersättaden rättskraft
enligt miljöbalken som verksamhetersom prövasenligt balkenfår genomsitt tillstånd.
Miljöbalkensrättskraftgäller baraför de frågor som prövatsi tillståndetoch har
lagregleradeinskränkningargenommöjlighet till återkallelseoch ändringi vissafall
(24 kap. miljöbalken).Förslagetkan jämförasmed denbegränsningför ingripande
mot buller som infördesi miljöbalken 26 kap. 9 a § miljöbalkengenomen lagändring
2014.Den begränsningen
gäller baraför planerdär bullerberäkningarhar gjorts och
medgeringripandefrån miljömyndighetenom det finns synnerligaskäl.
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Även om hälsopåverkanfrån magnetfältär annorlundaän den från buller är den
föreslagnaregelnpåtagligtinskränkandegenomatt den omfattarledningaroavsettnär
de fått koncessionoch vilken prövningsom då gjordesoch oavsettvilka problemsom
uppstårför de närboende.
Även om antaletavgörandensom inneburitflytt- eller ändringskravhar varit
begränsat,förstårSKL nätbolagensoro för att sådanakravkan medföraomfattande
kostnaderoch konsekvensenatten borttagenledning av nödvändighetmåste
återuppföraspå en annanplatsi närheten.SKL föreslårdärför att
ingripandemöjligheten
enligt 26 kap. miljöbalkenbör kompletterasmeden
begränsningsom angeratt i frågaom påverkanfrån en ledning som medstöd av
nätkoncessionanvändsmed enspänningom minst 130 kVfår föreläggandeneller
förbud endastmeddelasom det föreliggersynnerligaskäl. Vid en sådanbedömning
bör särskiltbeaktasbehovenav elförsörjningoch driftsäkerhetoch, vid krav på flytt,
äveninverkantill följd av den nya lokaliseringenav ledningarna.Frågorom
avvägningmot kostnaderm.m. sker redanmedstöd av 2 kap. 7 § miljöbalken,men en
ytterligarekvalifikationsgränsframstårsom motiveradmot bakgrundav elsystemets
särprägelochviktiga samhällsfunktion.
Vad gäller miljöorganisationernas
klagorätthar Mark-och miljööverdomstoleni en
dom den 26 mars2019(M 2080-18)kommit fram till att dagensbestämmelse
i
ellageninte uppfyller Århuskonventionenoch bestämtatt en föreningsom inte
omfattadesav lagtextenskullegesklagorätt.Mot denbakgrundenkan utredningens
förslag,som SKL ser det, närmastuppfattassom en formalitet. SKL har därför inget
att erinramot utredningensförslag.
Ändrade regler för samredovisning
SKLhar inget att erinramot förslagetatt kravet på geografisknärhetför samlad
redovisningtasbort, om inte områdenasammantagna
utgör en för nätverksamhet
olämplig enhet(3 kap. 3 §). Genomatt kravet ligger på nätkoncessionshavare
ställs
krav på samredovisning,på bolagsnivåvilket normalt fungerarför de kommunala
bolagen.
SverigesKommuneroch Landsting

AndersKnape
Ordförande
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