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Utkast till lagrådsremiss En konsultationsordning i frågor som 
rör det samiska folket 

Energiföretagen Sverige ger röst åt omkring 400 företag som producerar, distribuerar, 
säljer och lagrar energi. Energibranschen investerar omkring 30-35 miljarder kronor 
årligen. Med rätt förutsättningar kan vi fortsätta trygga energileveranserna till hushåll, 
företag och samhälle — varje sekund, året om —samtidigt som vi driver på den förändring 
som möjliggör framtidens energisystem. Vårt mål är att; utifrån kunskap, en helhetssyn 
på energisystemet och i samverkan med vår omgivning, utveckla energibranschen — till 
nytta för alla. 

Energimarknadsinspektionens roll i ansökningsärenden måste uttryckligen 
undantas 

Enligt förslagets 3 § undantas domstolsliknande nämnder och sådana organ i 

förvaltningsmyndigheter som har domstolsliknande uppgifter från skyldigheten 

att konsultera. 

Enligt Föreningens uppfattning måste även Energimarknadsinspektionen omfattas 

av undantaget vid prövning av ansökningar om tillstånd. Dessa prövningar 

motsvarar till syfte och utformning de prövningar som omfattas av bestämmelsen 

i 3 §. Prövningen i energimarknadsinspektionen föregås dessutom av omfattande 

samråd enligt annan lagstiftning och de intressen som förslagen om 

konsultationsordning ska tillgodose, tillvaratas till fullo genom dessa. 

Tvärtemot vad som anges i promemorian innebär konsultationsförfarandet 

ytterligare tidsutdräkt, arbete och kostnader för såväl sökanden som andra 

berörda som inte deltar i konsultationen. Utan att det tillför motsvarande nytta 

för de samiska intressen som redan är tillräckligt skyddade på samma sätt som 

andra berörda. 

Det är utomordentligt angeläget att det svenska elnätet utvecklas på alla nivåer 

för att Sverige ska kunna uppnå uppsatta klimatmål och en hållbar 

energiförsörjning. En av de viktigaste förutsättningarna för det är en effektiv 

tillståndsprocess där handläggningstiderna måste förkortas. Tiden för det är 

knapp. Som framgår av Nätkoncessionsutredningens betänkande "Moderna 

tillståndsprocesser för elnät" (SOU 2019:30) är det angeläget att processerna för 

att anpassa, förnya och bygga ut elnäten effektiviseras. En skyldighet för 

prövningsmyndigheten att genomföra konsultationsförfarande förlänger 

prövningstiderna i onödan och strider mot Nätkoncessionsutredningens slutsatser 

och samhällets behov. 
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Anmälningsärenden avseende vattenverksamhet måste uttryckligen 
undantas 

Enligt 19 § Förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter (VFF) är vissa 

vattenverksamheter undantagna från tillståndsplikt. Bestämmelsen infördes 2007 

för att förenkla för vissa mindre vattenverksamheter som tidigare var 

tillståndspliktiga. Anmälningsärenden fyller en stor praktisk funktion vid 

modernisering, förnyelse och underhåll av anläggningar och verksamheter. 

Föreningen anser att det måste framgå att anmälningsärenden enligt 19 § VFF 

uttryckligen undantas från konsultationsskyldigheten. Tillståndspliktiga 

vattenverksamheter undantas genom att domstolarna inte omfattas av den 

grundläggande konsultationsplikten i förslagets 2 §. Det vore ologiskt och 

kontraproduktivt mot syftet med 19 § VFF om de enklare anmälningsärendena 

inte undantas. Det är inte tillräckligt att förslaget undantar fall där det är 

uppenbart att konsultation inte behövs eller är olämpligt (förslagets 5 § 6 punkt). 

Länsstyrelsen prövar inom ramen för anmälningsärendet om det räcker med 

anmälan eller om tillståndsansökan krävs. Det ger fullgott skydd för tredje man. 

Vattenkraften har en avgörande roll för möjligheterna att uppnå uppsatta 

klimatmål och ett hållbart energiförsörjningssystem. Det är därför angeläget att 

förutsättningarna för att modernisera, förnya och anpassa vattenkraften inte 

försvåras genom förlängda och mer riskfyllda processer. 

Vattenmyndigheterna måste uttryckligen undantas 

Vattenmyndigheterna fattar bland annat beslut om klassificering av 

vattenförekomster, miljökvalitetsnormer för vatten samt förvaltningsplaner och 

åtgärdsprogram. Verksamheten är reglerad i miljöbalken, 

vattenförvaltningsförordningen och föreskrifter. Den bygger på Sveriges 

skyldigheter enligt ramdirektivet för vatten (Dir 2000/60 EG) med tillhörande 

direktiv och guidelines (så kallade CIS-guider). 

Promemorian berör inte Vattenmyndigheternas särskilda ställning och 

verksamhet. 

Sättet för beslutsfattande i vattenförvaltningen samt vilka samråd som ska göras 

med allmänhet, myndigheter och kommuner är reglerat i svensk och europeisk 

lagstiftning. Föreningen anser att denna reglering inte är förenlig med ett 

konsultationsförfarande. Vattenmyndigheterna måste därför undantas från 

konsultationsplikt. 
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