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Remiss av betänkandet Moderna
tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30)
Delegeringsbeslut enligt delegation från Kommunstyrelsen.

Beslut
Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande över Remiss av betänkandet Moderna
tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30):
Växjö kommun ser mycket positivt på att regelverket för tillståndsprocesser ses
över i syfte att förenkla och effektivisera hanteringen av tillståndsfrågorna så att
dessa inte blir flaskhalsar för nödvändiga utbyggnader av elnäten.
Om förutsättningarna förändras för nätägare att bygga ut sina koncessionerade
nät är det av största vikt att förändringarna kopplas samman med gällande
regelverk. Möjligen kan man tänka sig att delar av dessa regler undantas för
ledningar som har till syfte att betjäna endast en kund inom ett begränsat
område. Förändras rätten och skyldigheten genom att tillåta andra aktörer bygga
nät måste detta kunna hanteras i den så kallade förhandsregleringen. Skaleffekter
måste bedömas för att uppnå största möjliga samhällsnytta. Om andra aktörer
tillåts bygga nät ökar b.la. riskerna för nätägaren, varför man även bör se över
beräkningarna av avkastningsräntan, WACC:en och dess riskpremie.
Växjö kommun ser positivt på att Nätmyndigheten får ett bemyndigande att i
föreskrift fastställ undantag från kravet på nätkoncession. Detta gäller inte minst
behovet av el för fordonsladdning.
Det är av största vikt att hålla debiteringen med vidhängande avräkning av
slutkunder och producenter så enkel som möjligt för att hålla nere kostnaderna
för samtliga aktörer. Att genomföra komplexa avräkningar kommer att fördyra
för slutkunderna. Att mäta är att veta, men görs denna alltför komplext ökar
riskerna och osäkerheten betydligt. Nyttorna med att mäta i IKN kan dessutom
vara högst tveksamma.
Att kunna samordna ansökningarna av koncessioner för flera ledningar oaktat
kvarvarande tidslängder på nätkoncessionerna är att föredra. Detta förenklar
hanteringen rent administrativt och håller därmed nere kostnaderna.
Vi ser även positivt på att regionnätsledningar kan byggas inom någon form av
nätkoncession för område. Lämpligen följer denna möjlighet de befintliga
områdesgränserna för nätkoncession. Koncessionsinnehavaren för det befintliga
området bör var den som beslutar i frågan om vem som kan bygga en sådan
ledning.
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Framdriften för planeringen, eller undersökningen av en ny ledning underlättas
om länsstyrelsen får besluta en sådan rätt.

Bakgrund
Växjö kommun har getts möjlighet att yttra sig över remiss av betänkandet
Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30). Yttrandet ska skickas till
Infrastrukturdepartementet senast 31 oktober 2019.

Beslutet skickas till
Infrastrukturdepartementet
För kännedom
Veab

Anna Tenje
Kommunstyrelsens ordförande
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