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Yttrande över remiss om Moderna
tillståndsprocesser för elnät (SOU 2019:30)
Inledning
Statens fastighetsverk (SFV) har mottagit remiss om Moderna tillståndsprocesser för
elnät (SOU 2019:30), ett betänkande av nätkoncessionsutredningen från
Infrastrukturdepartementet.
Nätkoncessionsutredningens uppdrag har varit att lämna förslag på
författningsändringar som moderniserar, förenklar och förbättrar elnätsregelverket utan
att resurseffektivitet, nätstabilitet eller miljöskydd påverkas negativt.
I uppdraget har också ingått att bedöma behovet av att reglerna om koncessionsplikt
för starkströmsledningar ändras, bedöma vilken rättslig status en nätkoncession ska
ha, se över den nuvarande prövningsordningen för nätkoncession när det gäller både
prövande myndighet och prövningens omfattning, överväga om möjligheten till
samredovisning av elnät bör ändras och göra en första analys av nätnivåerna.

SFV:s uppdrag och fastigheter
SFV förvaltar en sjundedel av Sveriges yta och cirka 3000 byggnader. SFV har i
uppdrag att vårda, använda och utveckla statligt ägda kulturmiljöer. I detta är SFV en
aktör som samarbetar med andra myndigheter och intressenter. Det är viktigt för SFV
att som stor markägare ha ett reellt inflytande över om och framförallt hur ledningar
och infrastruktur förläggs i känsliga natur- och kulturmiljöer.
Om äldre kulturmiljöer och landskap ska existera även i framtiden krävs stor
varsamhet och kunskap om kulturmiljön och dess betydelse. Kulturmiljön behöver
ges en ökad tyngd vid exempelvis avvägning mellan olika riksintressen vid
förändringar.

Sammanfattning
SFV avstyrker förslaget om att länsstyrelsen bör få besluta om markåtkomst för
undersökningar för projektering.
SFV instämmer i förslaget om att nätmyndigheten bör arbeta för en bättre
samordning av projektprocessen och understryker vikten av samordning med
markägare för natur- och kulturmiljöfrågor.
SFV anser att nuvarande lagstiftning att en ansökan om förlängd färdigställandetid
ska innehålla särskilda skäl bör behållas. Utan en bortre gräns anser SFV att skador i
miljön med t.ex. öppna sår i landskapet kan ge omfattande skador för markägare och
allmänheten, medföra blockering för andra ledningsintressenter samt hindra en
fastighetsägare från att nyttja en del av fastigheten.
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SFV anser inte att riskerna med samredovisning är tydligt redovisade i betänkandet.
Konsekvensanalysen har inte belyst konsekvenser för markägare samt för natur- och
kulturmiljöfrågor utöver ekonomisk kompensation vid markintrång. Det är av stor vikt
att berörda markägare och länsstyrelse involveras i ett tidigt skede så att alla
relevanta aspekter belyses.
SFV delar farhågorna som påpekas i de särskilda yttrandena huruvida de föreslagna
ändringarna inte kommer att leda till en större effektivitet.

SFV:s synpunkter
SFV är av uppfattningen att den särskilt utsedda utredaren genomfört uppdraget på
ett systematiskt och genomtänkt sätt och har inget att erinra mot förslagen ur ett
lagtekniskt perspektiv.
SFV har inga invändningar eller synpunkter mot huvuddelen av förslagen. De
synpunkter SFV har framgår av redogörelsen nedan.
Kap. 5 Översyn av prövningsordningen för elledningar
5.5.1 Länsstyrelsen bör få besluta om markåtkomst för undersökningar
SFV avstyrker förslaget och menar att markåtkomst för undersökningar
för projektering i första hand bör ske efter att avtal slutits. Den mest
tidseffektiva processen för markåtkomst åstadkoms om frågan kan
lösas i avtal mellan berörda parter. Det ger också markägaren en
bättre möjlighet att påverka var inom fastigheten en för alla parter
lämplig dragning kan göras och hur undersökningsarbetet bedrivs.
I andra hand är tvångsvis åtkomst redan möjligt genom 7 kap. 6 §
expropriationslagen och den praxis som utvecklats.
5.7.1 Nätmyndigheten bör arbeta för en bättre samordning av projektprocessen
SFV instämmer i förslaget och understryker vikten av samordning med
markägare i natur- och kulturmiljöfrågor.
5.7.2 Det bör vara lättare att få förlängd färdigställandetid
SFV är av uppfattningen att det bör formuleras en bortre gräns för
färdigställandetiden som reglerar hur många gånger en förlängd
färdigställandetid kan sökas samt hur lång tid en förlängning ska vara.
Utan en bortre gräns anser SFV att det finns risk för att t.ex. öppna sår
i landskapet kan ge omfattande skador både för markägare,
allmänheten, medföra blockering för andra ledningsintressenter samt
hindra en fastighetsägare från att nyttja en del av fastigheten.
SFV anser att nuvarande lagstiftning att en ansökan om förlängd
färdigställandetid ska innehålla särskilda skäl bör behållas.
Kap. 7 Ändrade regler för samredovisning
SFV anser att riskerna med samredovisning inte är tydligt redovisade i
betänkandet. SFV, som stor markägare, har svårt att bedöma hur en
samredovisning enligt förslagen skulle slå på nättarifferna om förslagen
genomförs.
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Kap. 10 Konsekvensanalys
Konsekvensanalysen har inte belyst konsekvenser för markägare samt
för natur- och kulturmiljöfrågor utöver ekonomisk kompensation vid
markintrång. Det är av stor vikt att berörda markägare och länsstyrelse
involveras i ett tidigt skede så att alla relevanta aspekter belyses.
Särskilda yttranden
SFV delar farhågorna som påpekas i de särskilda yttrandena att de
föreslagna ändringarna inte kommer att leda till en större effektivitet.

Beslut
I detta ärende har generaldirektör Ingrid Eiken Holmgren beslutat. Infrastrukturprojektsamordnare Sara Hulten har varit föredragande. I den slutliga handläggningen
har också rättschef Mats Wiberg, finansdirektör Mats Wikström och direktör för
projekt- och specialistavdelningen Annakarin Wiberg deltagit.
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