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Remissvar av EU-kommissionens förslag till förordning av restaurering av 
natur 

Svenska kraftnät har lämnat svar på frågor om förslag till förordning den 8 juli 

2022 (Svk 2022/2131) och därefter tagit del av de fördjupade underlag som 

lämnats av bland annat Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. Vi 

vidhåller de synpunkter vi lämnat tidigare och anser att det är viktigt att ytterligare 

underlag tas fram för att vi ska ha möjlighet att bedöma hur förslaget kan påverka 

vårt ansvar att kraftsystemet är hållbart, driftsäkert och kostnadseffektivt – i dag 

och i framtiden. 

Ett geografiskt underlag med livsmiljötyper och livsmiljöer 
för arter behövs innan en konsekvensanalys kan tas fram 
Havs- och vattenmyndighetens beskriver i sin fördjupade bedömning av 

konsekvenserna av förordningsförslaget att geografisk basinformation behöver tas 

fram. Svenska kraftnät håller med om detta och anser att det är en grundläggande 

utgångspunkt för att kunna bedöma påverkan på kraftsystemet. 

Det kan finnas behov av undantag för att nå långsiktiga 
energi och klimatmål 
Svenska kraftnät delar Havs- och vattenmyndighetens bedömning att det är upp till 

varje medlemsstat att i den nationella restaureringsplanen ange vilka obsoleta 

barriärer som skulle behöva tas bort för att bidra till målen i artikel 4 (se sida 22 i 

fördjupad bedömning av konsekvenserna av EU-kommissionens förslag till rättsakt 

om restaurering av natur). Vi håller också med Havs- och vattenmyndigheten om 

att det finns skrivningar som ger förutsättningar för att undantag ska ges för 

påverkan från förnybar elproduktion. Men eftersom målsättningar i direktivet 

anger att åtgärder ska genomföras för att en viss andel av areal för varje grupp av 

livsmiljötyper som inte är i gott tillstånd ska restaureras, och för att det saknas 

underlag om nuvarande areal och tillstånd för varje grupp livsmiljöer bedömer 

Svenska kraftnät att det finns risk för målkonflikter som innebär negativ påverkan 

på kraftsystemet. Om och vilken påverkan det innebär för bland annat det svenska 

transmissionsnätet, vattenkraft och havsbaserad vindkraft behöver utredas mer. 
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Svenska kraftnät delar Naturvårdsverkets slutsats i Bilaga 5 – fördjupning 

avseende synergier och målkonflikter (på sida 13 i avsnitt 3.4 Kraftutvinning och 

energitransmission) att förordningsförslaget kan påverka förutsättningar för att 

anlägga ny vindkraft och hur lång tid det kan ta och vilka möjligheter som finns att 

bygga nya ledningar. Vidare anger Naturvårdsverket att dessa är viktiga för att 

skapa förutsättningar för ett minskat beroende av fossil energi och därför är en 

målkonflikt som är angelägen att hantera. 

Vi bedömer därför att det kan finnas behov av undantag i förordning av 

restaurering av natur för att klara omställningen av energisystemet för att nå de 

långsiktiga energi- och klimatmålen. Till exempel behövs undantag för fossilfri 

elproduktion och att få bygga nya ledningar och att inte försvåra eller hindra ett 

effektivt, säkert och hållbart underhåll, inklusive nödvändig förnyelse av gamla 

anläggningar. Därtill kan det också finnas positiva synergieffekter mellan 

underhållet av transmissionsnätet och restaurering av vissa naturtyper. Under 

förutsättning att verksamhetens förutsättningar respekteras av tillstånds- och 

tillsynsmyndigheterna ser Svenska kraftnät att det finns möjligheter att utveckla 

skötseln av den gröna infrastruktur som finns i transmissionsnätet på ett sätt som 

kan ge positiva effekter på den biologiska mångfalden. Dessutom anser Svenska 

kraftnät att det ska vara tillräckligt att förse vattenkraften med moderna 

miljövillkor, vilket innebär att inga ytterligare krav på restaurering av dessa 

vattendrag ska ställas som påverkar en effektiv tillgång till vattenkraftsel negativt. 

Övriga synpunkter 
Svenska kraftnät bedömer att det kan uppstå extra kostnader för staten när 

åtgärder som följer för att nå art- och habitatdirektivet är utöver måluppfyllelse 

enligt vattenförvaltningen. 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe efter 

föredragning av kraftsystemanalytiker Emma Thornberg. I ärendets handläggning 

har även deltagit enhetschef Mattias Jonsson, miljöspecialist Anna Käller, 

delprojektledare Tillstånd Maria Enskog Maxson och verksjurist Henrik Pernmyr. 

Sundbyberg, dag som ovan 

Lotta Medelius-Bredhe 

Emma Thornberg 
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