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Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja 
produktionen av förnybar energi  

Energimarknadsinspektionen (Ei) tillstyrker förslagen i promemorian men vill lämna 
följande kommentarer. 

Ärenden om koncession för en lagringsanläggning eller en förgasningsanläggning enligt 
naturgaslagen (2005:403) bereds av Ei och överlämnas till regeringens prövning (jfr. 10 § 
naturgasförordningen (2006:1043)). Promemorian behandlar inte uttryckligen frågan hur 
tidsfristerna ska fördelas mellan Ei och regeringen. På sidan 18 i promemorian sägs dock 
att om regeringen ska pröva tillåtligheten av en verksamhet enligt 17 kap. miljöbalken 
eller ett ärende överlämnas till regeringen för prövning enligt 21 kap. 7 § miljöbalken ska 
tidsfristen på två år som utgångspunkt omfatta hela förfarandet, dvs. både prövningen 
hos den tillståndsprövande myndigheten och hos regeringen. Ei utgår från att samma sak 
får anses gälla i ärenden om koncession för en lagringsanläggning eller en 
förgasningsanläggning enligt naturgaslagen.   

De ärenden där de föreslagna reglerna blir tillämpliga kommer dock sannolikt i regel att 
vara av mindre komplicerad art och eftersom det rör sig om förnybar energi står de inte i 
konflikt med de klimatpolitiska målen. För att skapa bättre förutsättningar att uppfylla 
tidsfristerna föreslår Ei att Infrastrukturdepartementet överväger möjligheten att ge Ei 
delegation att fatta beslut i ärenden om koncession för en lagringsanläggning eller en 
förgasningsanläggning enligt naturgaslagen som omfattas av de föreslagna reglerna. Om 
Ei inte får en sådan delegation behöver det förtydligas hur tidsfristen ska fördelas mellan 
Ei:s beredning och regeringens prövning av ansökningar enligt naturgaslagen. 

Ei har inga synpunkter på förslaget i övrigt. 

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektören Anne Vadasz Nilsson. Vid den 
slutliga handläggningen deltog även chefsjuristen Göran Morén, chefsekonomen, 
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Therése Hindman Persson avdelningschefen Daniel Norstedt, verksjuristen Maria 
Werleskog samt juristen Göran Heldesten, föredragande. 

Beslutet har signerats digitalt och saknar därför underskrifter. 

Anne Vadasz Nilsson 

 Göran Heldesten 
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