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Förord 

Den pågående energiomställningen ställer höga krav på att elnäten ska kunna 

leverera rätt kapacitet i rätt tid. Åldrande nätinfrastruktur och behov av ny 

kapacitet leder till att näten behöver kunna byggas ut i snabbare tempo än tidigare. 

Från den 1 augusti 2021 är det möjligt att ansöka om nätkoncession för område för 

högre spänningsnivåer än vad som tidigare varit möjligt. Syftet med denna nya 

koncessionsform är att bidra till en snabbare tillståndsprocess för byggande av 

ledningar.  

Det nya regelverket innebär att ledningar som byggs med stöd av denna 

koncessionsform måste miljöprövas på ett annat sätt än tidigare. Regeringen gav 

därför i juni 2021 Energimarknadsinspektionen (Ei) i uppdrag att utreda hur 

ledningar som byggs med stöd av denna koncessionsform bör miljöprövas. Enligt 

uppdraget ska Ei särskilt analysera Sveriges skyldigheter som EU-regelverket 

ställer på miljöbedömningar av ledningar.  

I rapporten presenterar vi vår analys av regelverket och vilka åtgärder som krävs 

för att Sverige ska kunna uppfylla sina åtaganden mot EU.  

Eskilstuna, januari 2022 

Anne Vadasz Nilsson 

Generaldirektör Johan Carlsson 

Projektledare 



Innehåll 

Sammanfattning .................................................................................................................. 6

Författningsförslag............................................................................................................... 9

1 Inledning .................................................................................................................. 20

1.1 Uppdraget ......................................................................................................... 20

1.2 Avgränsningar .................................................................................................. 21

1.3 Samråd ............................................................................................................... 21

2 Koncessionsprövningen för elektriska starkströmsledningar ........................ 22

2.1 Två typer av nätkoncession ............................................................................ 22

2.2 Moderna tillståndsprocesser för elnät: två ändringar vad gäller 

områdeskoncession .......................................................................................... 23

2.3 Vad den nya typen av områdeskoncession innebär .................................... 24

2.4 Inom vilka nät byggs ledningar med stöd av linjekoncession respektive 

områdeskoncession? ........................................................................................ 25

2.5 På vilka spänningsnivåer byggs ledningar med stöd av linjekoncession 

respektive områdeskoncession och finns det skillnad i val av tekniskt 

utförande? ......................................................................................................... 25

2.6 Vilka maximala spänningsgränser har föreslagits för ledningar som 

byggs med områdeskoncession? .................................................................... 27

2.7 Vilken miljöbedömning görs av ledningar som byggs med stöd av 

linjekoncession? ................................................................................................ 29

2.8 Vilken miljöbedömning görs av ledningar som byggs med stöd av 

områdeskoncession? ........................................................................................ 30

3 MKB-direktivet och implementeringen i Sverige ............................................... 34

3.1 Övergripande om MKB-direktivet ................................................................ 34

3.2 Bedömning av om ett projekt kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan ................................................................................................... 36

3.3 Luftledningar för el i bilaga I och II till MKB-direktivet ............................ 36

3.4 Uppförande av en ledningsgata genom avskogning är ett projekt enligt 

punkt 1 d i bilaga II till MKB-direktivet........................................................ 37

3.5 Vad innebär begreppet ”tillstånd” i MKB-direktivet? ................................ 38

3.6 I vissa fall kan projekt undantas från MKB-direktivets tillämpning ........ 40

3.7 Krav på samordning med förfaranden enligt andra direktiv eller 

gemensamma förfaranden .............................................................................. 40

3.8 Implementering av MKB-direktivet i Sverige .............................................. 41

4 Analys av MKB-direktivet och svensk lagstiftning ............................................ 48

4.1 I vilken utsträckning finns det möjlighet att bygga luftledningar som 

omfattas av MKB-direktivet med stöd av nätkoncession för område? .... 48

4.2 Uppfyller miljöbedömningen vid byggande av luftledningar med stöd av 

nätkoncession för område kraven i MKB-direktivet? ................................. 52

4.3 Risken att det byggs ledningar utan att MKB-direktivets krav uppfylls 

har blivit mycket större ................................................................................... 56

4.4 Slutsatser ........................................................................................................... 57



5 Ändring av miljöbedömning av luftledningar som byggs med 

områdeskoncession ............................................................................................... 58

5.1 Vilka alternativ finns för miljöbedömning av luftledningar ...................... 58

6 Gränsvärden och kriterier för bedömning av luftledningars miljöpåverkan . 63

6.1 För vilka gränser kan enligt MKB-direktivet gränsvärden och kriterier 

fastställas? ......................................................................................................... 63

6.2 Länsstyrelsernas bedömningssätt och synpunkter ..................................... 64

6.3 Om gränsvärden .............................................................................................. 64

6.4 Om kriterier ...................................................................................................... 65

6.5 Internationell utblick ....................................................................................... 66

6.6 Analys av Ei:s ansökningar om ny linjekoncession ..................................... 70

6.7 Vilka gränsvärden och/eller kriterier skulle kunna användas för att 

bedöma luftledningars miljöpåverkan? ........................................................ 72

6.8 Regeln som anger när betydande miljöpåverkan inte ska antas kommer 

även att gälla för linjekoncessionsledningar ................................................ 75

7 Konsekvensutredning ............................................................................................ 77

7.1 Problem- och målformulering ........................................................................ 77

7.2 Nollalternativet ................................................................................................ 78

7.3 Alternativa lösningar ....................................................................................... 80

7.4 Beskrivning av förslaget .................................................................................. 82

7.5 Rättsliga förutsättningar ................................................................................. 82

7.6 Ekonomiska konsekvenser ............................................................................. 84

7.7 Miljömässiga konsekvenser ............................................................................ 89

7.8 Sociala konsekvenser ....................................................................................... 90

7.9 Ikraftträdande och informationsinsatser ...................................................... 91

8 Författningskommentarer .................................................................................... 92

8.1 Förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857) ........................................... 92

8.2 Förslag till lag om ändring i miljöbalken (1998:808) ................................... 93

9 Ordlista .................................................................................................................. 100

10 Referenser ............................................................................................................ 102

Bilaga 1 ............................................................................................................................. 103

Bilaga 2 ............................................................................................................................. 112



6 

Sammanfattning 

Energimarknadsinspektionen (Ei) fick den 3 juni 2021 i uppdrag av regeringen att 

utreda tillståndskrav för vissa ledningar som byggs med nätkoncession för 

område. I augusti 2021 trädde flera nya regler i kraft gällande nätkoncessioner för 

elnätsverksamhet. En ny typ av nätkoncession för område infördes som ska göra 

att det blir enklare att bygga elnät. Den nya koncessionsformen innebär att vissa 

regionnätsledningar kan byggas med stöd av områdeskoncession. En konsekvens 

av de nya reglerna är att ledningar som tidigare byggdes med stöd av 

nätkoncession för linje, och därmed miljöprövades enligt 2 kap. 8 a § ellagen 

(1997:857), inte är föremål för samma prövning under det nya regelverket. 

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 

2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, 

det så kallade MKB-direktivet, ska medlemsstaterna vidta alla nödvändiga 

åtgärder för att säkerställa att projekt som kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan (BMP) bland annat på grund av projektens art, storlek eller 

lokalisering blir föremål för krav på tillstånd och en bedömning av deras 

miljöpåverkan innan tillstånd ges (artikel 2.1). 

För att säkerställa att regelverket vad gäller områdeskoncession överensstämmer 

med direktivet har regeringen gett Ei i uppdrag att utreda om det behövs 

kompletterande bestämmelser för att se till att inte luftledningar för el som 

omfattas av direktivet byggs och drivs utan att det görs en bedömning om 

ledningen kan antas medföra BMP (och, om en sådan påverkan kan antas, en 

miljökonsekvensbedömning genomförs). 

Ei:s analys av Sveriges skyldigheter enligt MKB-direktivet 

MKB-direktivet är tillämpligt på alla luftledningar som byggs med stöd av 

områdeskoncession. Det innebär att vid byggnation och drift av sådana ledningar 

behöver kraven på miljöbedömning enligt direktivet följas. I miljöbalken (1998:808) 

regleras miljöbedömningar för luftledningar som byggs med stöd av 

områdeskoncession genom 12 kap. 6 §. Enligt vår bedömning uppfyller inte denna 

bestämmelse direktivets krav på miljöbedömning. Detta är på grund av att det inte 

kan säkerställas att en miljökonsekvensbedömning kommer att göras i de fall där 

direktivet ställer krav på att en sådan bedömning ska ske. Miljöbedömningen för 

luftledningar som byggs med stöd av områdeskoncession behöver därför ändras 

för att Sverige ska kunna anses uppfylla sina skyldigheter i direktivet. 
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Ei föreslår att en ny typ av miljöbedömning ska göras för 

luftledningar som byggs med stöd av områdeskoncession 

Ei föreslår att en ny typ av anmälningsförfarande införs i 12 kap. MB. Förslaget 

innebär att länsstyrelsen efter anmälan från en nätkoncessionshavare gör en 

behovsbedömning enligt MKB-direktivet och fattar beslut om ledningen kan antas 

medföra BMP eller inte. Om ledningen inte medför BMP får den byggas utan 

särskilt miljötillstånd från länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan också förelägga 

elnätsföretaget att vidta de försiktighetsåtgärder som behövs för att förebygga, 

hindra eller motverka att byggandet eller användandet av ledningen medför skada 

eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.  

Om en ledning däremot kan antas medföra BMP ska länsstyrelsen, enligt Ei:s 

förslag förelägga elnätsföretaget om att ansöka om tillstånd. Tillståndsförfarandet 

som följer innebär att en specifik miljöbedömning ska göras enligt 6 kap. MB. 

Samma myndighet som efter anmälan beslutar att nätföretaget ska ansöka om 

tillstånd ska också besluta om tillstånd ska beviljas eller inte. Detta medför 

administrativa fördelar eftersom myndigheten då redan har många uppgifter om 

ledningen som avses att byggas. 

Undantag från anmälningsplikten när betydande 

miljöpåverkan inte ska antas 

Enligt MKB-direktivet ska en medlemsstat bestämma om luftledningar för el ska 

bli föremål för en miljökonsekvensbedömning, antingen genom att avgöra det från 

fall till fall eller genom att fastställa gränsvärden eller kriterier. Medlemsstaterna 

får fastställa gränsvärden och kriterier som avgör när projekt varken behöver 

omfattas av beslut om miljöpåverkan eller miljökonsekvensbedömning.  

För att avgöra om gränsvärden eller kriterier kan användas som alternativ till en 

prövning från fall till fall har vi analyserat länsstyrelsernas bedömningssätt för att 

se om vi utifrån den svenska kontexten kan komma fram till gränsvärden och/eller 

kriterier som kan ange när en ledning ska eller inte ska antas medföra BMP. Vi har 

även analyserat alla ansökningar om ny linjekoncession för luftledningar med en 

spänning under 220 kV som inkommit fr.o.m. den 1 januari 2016 och som har 

beslutats t.o.m. den 15 oktober 2021. Därutöver har även an grundlig analys 

genomförts av införandet av gränsvärden och kriterier i nio andra länder.  

Utifrån dessa analyser föreslår vi en regel som anger när en luftledning för el inte 

ska antas medföra BMP och att en sådan ledning då kan undantas från kravet på 

anmälan till länsstyrelsen av ledningar som byggs med stöd av 

områdeskoncession. För att omfattas av undantaget krävs bland annat att 

ledningen har en spänning under 220 kV och att den inte helt eller delvis går i ett 
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känsligt område. Vad som utgör ett känsligt område definieras också i den nya 

regeln.  

Regeln som anger när betydande miljöpåverkan inte ska 

antas leder till ett snabbare tillståndsförfarande även för 

linjekoncessioner 

De gränsvärden och kriterier som vi föreslår för att bestämma när en 

starkströmsluftledning inte ska antas medföra BMP gäller även luftledningar som 

byggs med stöd av nätkoncession för linje eftersom dessa ledningar kan påverka 

miljön på samma sätt som ledningar som byggs med stöd av koncession för 

område.  

Vi har funnit att regeln som anger när en luftledning för el inte ska antas medföra 

BMP även är tillämplig för luftledningar som avses byggas med stöd av 

linjekoncession med en spänning under 220 kV. Det innebär följande för 

linjekoncessionsförfarandet. När regeln är tillämplig behöver elnätsföretaget inte 

göra en undersökning enligt 6 kap. MB. Företaget behöver i dessa fall varken ta 

fram en stor eller liten miljökonsekvensbeskrivning. Detta leder till att företaget 

direkt ska ansöka om linjekoncession hos Ei om luftledningen uppfyller kraven i 

regeln. Tillämpningen av regeln innebär att länsstyrelsen inte kommer in i 

linjekoncessionsprocessen förrän som obligatorisk remissinstans vid remittering av 

ansökan. 
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Författningsförslag 

Förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857) 

Härigenom föreskrivs i fråga om ellagen (1997:857)  

att det ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 17 a–17 b §§, av följande lydelse.  

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 kap. Nätkoncession och ledningar vid trafikleder 

17 a § 

En nätkoncessionshavare som avser att 

bygga och använda en 

starkströmsluftledning med stöd av 

nätkoncession för område ska göra en 

anmälan enligt 12 kap. 13 § miljöbalken. 

17 b § 

Regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om undantag från kravet på 

anmälan i 17 a § avseende sådana 

starkströmsluftledningar som inte ska 

antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. 
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Förslag till lag om ändring i miljöbalken (1998:808) 

Härigenom föreskrivs i fråga om miljöbalken (1998:808)  

att det ska införas fem nya paragrafer, 12 kap. 13–16 §§, ett nytt led, ga, i 29 kap. 4 § 

första stycket 1, och närmast före 12 kap. 13 § en ny rubrik, av följande lydelse.  

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

12 kap. Jordbruk och annan verksamhet 

Starkströmsluftledningar som byggs 

och används med stöd av 

nätkoncession för område 

13 § 

En starkströmsluftledning som avses att 

byggas och användas med stöd av 

nätkoncession för område enligt ellagen 

(1997:857) får inte byggas utan anmälan 

till länsstyrelsen. 

En nätkoncessionshavare behöver inte 

anmäla byggandet av en 

starkströmsluftledning som omfattas av 

undantag som meddelats med stöd av 2 

kap. 17 b § ellagen. 

Byggandet av en ledning enligt första 

stycket får inte påbörjas innan 

länsstyrelsen har prövat frågan. 

Regeringen får meddela föreskrifter om 

anmälans innehåll och handläggning. 
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14 § 

När en anmälan enligt 13 § har kommit 

in ska länsstyrelsen pröva om byggandet 

och användningen av 

starkströmsluftledningen kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan. 

Om något annat inte följer av 6 kap. 23 § 

andra stycket, ska länsstyrelsen avgöra 

prövningen enligt första stycket genom ett 

särskilt beslut om huruvida byggandet 

och användningen av ledningen kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan. 

När länsstyrelsen fattar beslut enligt 

andra stycket ska hänsyn tas till de 

omständigheter som anges i 10–13 §§ 

miljöbedömningsförordningen 

(2017:966). 

Beslut enligt andra stycket får inte 

överklagas särskilt. 

15 § 

Länsstyrelsen ska förelägga den som har 

gjort en anmälan enligt 13 § att ansöka 

om tillstånd för att bygga och använda 

ledningen, om den som har gjort 

anmälan, eller länsstyrelsen efter 

prövning enligt 14 §, bedömer att en 

betydande miljöpåverkan kan antas, och 

det inte finns anledning att förbjuda 

byggandet av ledningen enligt tredje 

stycket. 
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Om länsstyrelsen efter prövning enligt 14 

§ bedömer att byggandet och användandet 

av ledningen inte kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan får länsstyrelsen 

förelägga den som har gjort anmälan att 

vidta de försiktighetsåtgärder som behövs 

för att förebygga, hindra eller motverka 

att byggandet eller användandet av 

ledningen medför skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. 

Om länsstyrelsen efter prövning enligt 14 

§ bedömer att det inte går att vidta 

tillräckliga försiktighetsåtgärder för att 

undvika att byggandet eller användandet 

av ledningen medför skada eller olägenhet 

av väsentlig betydelse för människors 

hälsa eller miljön, får myndigheten 

förbjuda byggandet av ledningen. 

Om länsstyrelsen inte beslutar om 

försiktighetsåtgärder eller förbud enligt 

andra och tredje styckena, ska 

myndigheten underrätta den som har 

gjort anmälan om att ärendet inte kommer 

att leda till någon åtgärd från 

myndighetens sida. 

16 § 

En ansökan om tillstånd för att bygga och 

använda en starkströmsluftledning efter 

föreläggande enligt 15 § första stycket 

görs hos länsstyrelsen. 

Vid prövning av ansökan om tillstånd 

enligt första stycket ska 3–4 kap. och 5 

kap. 3–5 och 18 §§ tillämpas. 
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Vid tillståndsprövning enligt första 

stycket ska en specifik miljöbedömning 

göras, information lämnas och 

samordning ske enligt 6 kap. 28–46 §§. 

Frågor som har prövats i ett mål eller 

annat ärende om tillstånd enligt denna 

balk behöver inte prövas på nytt i ärendet 

om tillstånd enligt första stycket. Om det 

i målet eller det andra ärendet om 

tillstånd enligt denna balk finns en 

miljökonsekvensbeskrivning som beskriver 

de direkta och indirekta effekter på 

människors hälsa och miljön som 

ledningen kan medföra, behöver det inte 

finnas någon särskild 

miljökonsekvensbeskrivning i ärendet om 

tillstånd enligt första stycket. 

29 kap. Straffbestämmelser och förverkande 

4 § 

För otillåten miljöverksamhet döms till böter eller fängelse i högst två år den 

som med uppsåt eller av oaktsamhet 

1. påbörjar eller bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utan tillstånd 

eller godkännande eller utan att ha gjort en anmälan, eller efter att ha gjort en 

anmälan påbörjar en verksamhet eller åtgärd utan att följa en föreskriven 

tidsfrist, allt enligt vad som krävs i 

a) bestämmelsen i 7 kap. 28 a § om skydd för särskilda naturområden, om 

verksamheten eller åtgärden inte omfattas av ett tillstånd eller en dispens enligt 

bestämmelserna i 9 eller 11–15 kap., 

b) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 9 kap. 6 § om 

miljöfarliga verksamheter, 

c) bestämmelsen i 9 kap. 6 c § om anmälningspliktiga miljöfarliga 

verksamheter, 

d) bestämmelserna i 11 kap. eller föreskrifter som regeringen har meddelat 

med stöd av 11 kap. om vattenverksamheter, 

e) bestämmelsen i 11 kap. 9 b § tredje stycket om anmälningspliktiga 

vattenverksamheter, 
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f) bestämmelsen i 11 kap. 22 § om att ta en anläggning för bortledande av 

grundvatten ur bruk, 

g) bestämmelsen i 12 kap. 6 § eller föreskrifter som regeringen har meddelat 

med stöd av 12 kap. 6 § om att en verksamhet eller åtgärd ska anmälas för 

samråd, 

ga) bestämmelsen i 12 kap. 13 § eller 

föreskrifter som regeringen har meddelat 

med stöd av den, 

h) bestämmelsen i 13 kap. 12 § om avsiktlig utsättning av genetiskt 

modifierade organismer och om att släppa ut produkter som innehåller eller 

består av sådana organismer på marknaden, 

i) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 13 kap. 16 § om 

innesluten användning av genetiskt modifierade organismer, 

j) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 14 kap. 8 § om 

hantering, införsel, utförsel, tillstånd, godkännande eller anmälan av kemiska 

produkter, biotekniska organismer eller varor, 

k) bestämmelserna i artikel 56 i förordning (EG) nr 1907/2006 om 

förutsättningar för att få använda ett ämne som anges i bilaga XIV till den 

förordningen eller släppa ut ett sådant ämne på marknaden, 

l) bestämmelserna i artikel 28.1 i förordning (EG) nr 1107/2009 om krav på 

produktgodkännande av växtskyddsmedel, 

m) bestämmelserna om krav på godkännande av biocidprodukter i artikel 

17.1 i förordning (EU) nr 528/2012, 

n) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 15 kap. 15 § om krav 

på tillstånd för yrkesmässig drift av en producentansvarsorganisation för avfall 

från elektriska och elektroniska produkter, eller 

o) bestämmelserna i 17 kap. om regeringens tillåtlighetsprövning, eller 

2. i egenskap av innehavare av det tillstånd eller det beslut om tillåtlighet, 

godkännande eller dispens som gäller för verksamheten eller åtgärden och som 

har meddelats med stöd av balken, förordning (EG) nr 1907/2006, förordning 

(EG) nr 1107/2009 eller förordning (EU) nr 528/2012 bryter mot ett villkor eller 

en bestämmelse i tillståndet eller i beslutet. 

I fråga om ett villkor eller en bestämmelse om buller (bullervillkor) som har 

angetts i ett sådant tillstånd eller beslut som avses i första stycket 2 ska det 

förhållandet att en bostadsbyggnad är utsatt för omgivningsbuller i strid med 

bullervillkoret inte anses utgöra ett brott mot villkoret, om 

1. byggnaden ingår i ett område med detaljplan eller omfattas av ett bygglov 

enligt plan- och bygglagen (2010:900), 

2. det i planbeskrivningen till planen eller i lovet har angetts beräknade 

bullervärden och omgivningsbullret inte överskrider dessa värden, och 
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3. beräkningen av bullervärdena har gjorts med hänsyn till intresset att 

förebygga olägenhet för människors hälsa. 

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen kan 

dömas ut enligt 1 § eller om gärningen omfattas av en föreskrift som regeringen 

har meddelat med stöd av 30 kap. 1 § om skyldighet att betala 

miljösanktionsavgift. 
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Förslag till förordning om starkströmsluftledningar som byggs och används 

med stöd av nätkoncession för område 

Härigenom föreskrivs följande 

Förordningens innehåll 

1 § 

Denna förordning innehåller bestämmelser om anmälan och handläggning av 

ärenden enligt 12 kap. 13 § miljöbalken (1998:808). 

Förordningen är meddelad med stöd av 12 kap. 13 § fjärde stycket miljöbalken 

och 2 kap. 17 b § ellagen (1997:857). 

Ord och uttryck 

2 § 

Ord och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i 

miljöbalken och ellagen. 

Anmälan 

3 § 

En anmälan till länsstyrelsen som avses i 12 kap. 13 § miljöbalken ska vara 

skriftlig och ska innehålla uppgifter om 

1. ledningens utformning och omfattning, inklusive konstruktionsspänning, 

2. rivningsarbeten, om sådana kan förutses, 

3. ledningens lokalisering, inklusive en karta över ledningens föreslagna 

sträckning, 

4. miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade, 

5. vad i miljön som kan antas bli betydligt påverkat, 

6. de betydande miljöeffekter som byggandet och användningen av ledningen 

kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser, i den utsträckning 

sådana uppgifter finns tillgängliga, 

7. åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa 

negativa miljöeffekter, i den utsträckning sådana uppgifter finns tillgängliga, 

och 

8. den bedömning som den som avser att bygga och använda ledningen gör i 

frågan om huruvida en betydande miljöpåverkan kan antas. 
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4 § 

De uppgifter som ska finnas med i anmälan ska ha den omfattning och 

detaljeringsgrad som behövs för att länsstyrelsen ska kunna ta ställning till om 

byggandet och användningen av ledningen kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan utifrån sådana omständigheter som avses i 10–13 §§ 

miljöbedömningsförordningen (2017:966). 

Länsstyrelsens beslut i frågan om miljöpåverkan 

5 § 

Om en anmälan är fullständig, ska länsstyrelsen så snart som möjligt och senast 

sex veckor efter att ha fått anmälan avgöra frågan om huruvida byggandet och 

användningen av ledningen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Trots första stycket får handläggningstiden förlängas, om det är nödvändigt på 

grund av ledningens art, komplexitet, lokalisering eller omfattning. 

Länsstyrelsen ska i ett sådant fall, innan den ursprungliga tidsfristen löpt ut, 

informera den som har gjort anmälan om skälen för förlängningen och ange när 

beslutet senast kommer att meddelas. 

Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för eller emot att byggandet 

och användningen av ledningen kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. 

Beslutet ska göras tillgängligt för allmänheten på en webbplats eller på annat 

lämpligt sätt. 
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Förslag till förordning om ändring i miljöbedömningsförordningen (2017:966) 

Regeringen föreskriver att det i miljöbedömningsförordningen (2017:966) ska 

införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse. 

7 a § 

En starkströmsluftledning ska inte antas medföra en betydande miljöpåverkan 

om ledningen 

1. har en spänning under 220 kV, 

2. tar mindre än 20 hektar produktiv skogsmark eller brukningsvärd 

jordbruksmark i anspråk,  

3. inte kräver anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. 

miljöbalken, och 

4. inte helt eller delvis går i ett känsligt område. 

Med ett känsligt område enligt första stycket avses: 

1. ett område som i en kommunal översiktsplan har angetts som ett ekologiskt 

särskilt känsligt område enligt 3 kap. 3 § miljöbalken, 

2. ett område som av en myndighet enligt 2 § förordning (1998:896) om 

hushållning med mark- och vattenområden har bedömts vara 

a) ett område av riksintresse enligt 3 kap. 5–7 eller 9 §§ miljöbalken, eller 

b) ett område av riksintresse för anläggningar för industriell produktion, 

kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering enligt 3 kap. 8 § 

miljöbalken, 

3. ett område av riksintresse enligt 4 kap. 2, 5 eller 7–9 §§ miljöbalken, 

4. ett skyddat område enligt 7 kap. 2, 4, 9–10, 12–14, 19, 21 eller 27 §§ 

miljöbalken, 

5. ett skyddat område enligt 7 kap. 11 § miljöbalken och 5–8 §§ förordning 

(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., 

6. ett naturvärdesobjekt som är registrerat hos Skogsstyrelsen eller hos 

länsstyrelsen, 

7. en nyckelbiotop som är registrerad hos Skogsstyrelsen, 

8. en plats där ett fynd har registrerats av en art som 

a) är en fågelart som är markerad både med ett S och ett B i bilaga 1 till 

artskyddsförordningen (2007:845), 

b) är markerad både med ett S och med antingen ett N eller ett n i bilaga 1 till 

förordningen, 

c) är förtecknad i bilaga 2 till förordningen, eller 
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d) är betecknad som akut hotad, starkt hotad eller sårbar enligt rödlistan 

beslutad av Sveriges lantbruksuniversitet, 

9. ett misstänkt eller konstaterat förorenat område som är registrerat hos 

länsstyrelsen, 

10. ett område eller byggnad som skyddas enligt 2–4 kap. kulturmiljölagen 

(1988:950) eller förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen m.m., och 

11. ett sådant område som är upptaget på världsarvslistan i enlighet med 

Unescos konvention av den 16 november 1972 om skydd för världens kultur- 

och naturarv. 

En ledning som inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 

första stycket behöver inte anmälas enligt 2 kap. 17 a § ellagen (1997:857).  
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1 Inledning 

1.1 Uppdraget  

I augusti  2021 trädde flera nya regler i kraft gällande nätkoncessioner för 

elnätsverksamhet. En ny typ av nätkoncession för område infördes som innebär att 

elledningar inom regionnäten kan byggas med stöd av områdeskoncession och 

som ska göra att det blir enklare att bygga elnät. En konsekvens av de nya reglerna 

är att ledningar som tidigare byggdes med stöd av nätkoncession för linje, och 

därmed miljöprövades enligt 2 kap. 8 a § ellagen (1997:857), inte blir föremål för 

samma prövning under det nya regelverket.  

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 

2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, 

det så kallade MKB-direktivet, ska medlemsstaterna vidta alla nödvändiga 

åtgärder för att säkerställa att projekt som kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan (BMP) bland annat på grund av projektens art, storlek eller 

lokalisering blir föremål för krav på tillstånd och en bedömning av deras 

miljöpåverkan innan tillstånd ges (artikel 2.1). 

För att säkerställa att regelverket vad gäller områdeskoncession överensstämmer 

med direktivet har regeringen gett Ei i uppdrag att utreda om det behövs 

kompletterande bestämmelser för att se till att inte luftledningar för el som 

omfattas av direktivet byggs och drivs utan att det görs en bedömning om 

ledningen kan antas medföra BMP (och, om en sådan påverkan kan antas, en 

specifik miljöbedömning genomförs). 

Av uppdraget framgår att Ei ska utreda 

• i vilken utsträckning det finns möjlighet att bygga sådana luftledningar som 

omfattas av MKB-direktivet med stöd av nätkoncession för område 

• i vilken utsträckning sådana ledningar alltid ska antas medföra betydande 

miljöpåverkan 

• i vilken utsträckning en bedömning ska krävas i enskilda fall av om en ledning 

kan antas medföra betydande miljöpåverkan 

• vilka luftledningar som kan undantas från kraven på bedömning av om en 

verksamhet eller åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan genom att 

använda kriterier eller gränsvärden för att utesluta vissa projekt  

• hur prövningen bör utformas. 
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1.2 Avgränsningar 

Uppdraget är att analysera luftledningar som byggs och drivs med stöd av 

nätkoncession för område. Markkablar och sjökablar omfattas inte av MKB-

direktivets krav och analysen omfattar därför inte sådana ledningar. Ledningar 

som byggs med stöd av linjekoncession eller ledningar som byggs utan stöd av 

nätkoncession, så kallade icke koncessionspliktiga nät, omfattas inte heller av 

analysen. Frågan gällande gränsvärden eller kriterier kan dock få en påverkan på 

hur linjekoncessionsledningar bedöms eftersom dessa ledningar kan påverka 

miljön på samma sätt som ledningar som byggs med stöd av koncession för 

område.  

1.3 Samråd 

Ei ska enligt uppdragsbeskrivningen inhämta synpunkter från Naturvårdsverket 

vid genomförandet av uppdraget. Ei har under utredningen haft flera 

avstämningar med Naturvårdsverket och även fått synpunkter på förslagen i 

denna rapport.  

Under utredningen har Ei även haft en dialog och ett kunskapsutbyte med 

Energiföretagen Sverige.   

Vi har också inhämtat information från flera länsstyrelser om deras arbete med 

miljöprövning av luftledningar för el. 
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2 Koncessionsprövningen för 

elektriska starkströmsledningar  

I Sverige finns det två typer av tillstånd för att bygga och använda elektriska 

starkströmsledningar, linjekoncession och områdeskoncession. Från den 1 augusti 

2021 finns det dessutom två typer av områdeskoncession. Nedan belyser vi 

skillnaderna mellan de olika områdeskoncessionstyperna, de förslag som har 

funnits för att avgränsa linjekoncession mot områdeskoncession i fråga om 

spänningsnivå samt skillnaderna vad gäller bedömningen av miljöpåverkan vid 

byggnation av ledningar med stöd av linjekoncession respektive 

områdeskoncession. 

2.1 Två typer av nätkoncession 

En elektrisk starkströmsledning får inte byggas eller användas utan tillstånd 

(nätkoncession). Det framgår av 2 kap. 1 § ellagen. Till byggandet av en ledning 

räknas även schaktning, skogsavverkning eller liknande åtgärder för att bereda 

plats för ledningen. 

Lagstiftaren har valt att inte ange en strömgräns eller spänningsgräns för att 

definiera vilka ledningar som omfattas av begreppet starkströmsledning. I 3 § andra 

stycket elsäkerhetslagen (2016:732) används i stället denna definition av en 

starkströmsanläggning: ”en elektrisk anläggning för sådan spänning, strömstyrka 

eller frekvens som kan vara farlig för människor eller egendom”. Därmed är även 

230 volts-ledningar starkströmsledningar. För att undvika att nätkoncession skulle 

behövas för alla starkströmsledningar är enligt förordningen (2007:215) om 

undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857) vissa ledningar 

undantagna från kravet på nätkoncession. Dessa kallas även icke koncessionspliktiga 

nät och förkortas IKN. Enligt 1 kap. 6 § ellagen kan Ei i det enskilda fallet ge ett 

bindande besked i frågan om huruvida en starkströmsledning omfattas av 

undantag enligt förordningen. 

En nätkoncession ska avse en ledning med i huvudsak bestämd sträckning 

(nätkoncession för linje) eller ett ledningsnät inom ett visst område (nätkoncession 

för område) enligt 2 kap. 2 § ellagen. 

Nätkoncession för område avser inte en särskild ledning utan ger innehavaren rätt 

att utan särskild prövning av Ei bygga och använda ledningar inom ett angivet 
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område.1 Vid koncessionsprövningen avgörs således inte var och hur ledningar ska 

dras fram. I stället ger koncessionen innehavaren rätt att inom området uppföra 

ledningar som ingår i innehavarens elnät. Dock ska den vid byggnation och drift 

av ledningar med stöd av områdeskoncession iaktta de krav på tillstånd med mera 

som ställs i annan lagstiftning än ellagen, bland annat i miljöbalken (1998:808).  

Enligt 2 kap. 4 § ellagen är det i första hand Ei som är behörig att pröva frågor om 

nätkoncession för linje och nätkoncession för område. Regeringen är behörig att 

pröva frågor om nätkoncession när koncessionen har betydelse för försvaret, om 

Försvarsmakten begär att regeringen ska pröva frågan, samt när ärendet avser en 

utlandsförbindelse eller det i ärendet finns en fråga om tillstånd till expropriation 

som ska prövas av regeringen. På grund av områdeskoncessionens särskilda 

egenskaper prövas i praktiken frågor om områdeskoncession alltid av Ei. 

2.2 Moderna tillståndsprocesser för elnät: två ändringar 

vad gäller områdeskoncession 

Regeringen beslutade den 15 februari 2018 att ge en särskild utredare i uppdrag att 

se över regelverket om nätkoncessioner. Uppdraget var att lämna förslag på 

författningsändringar som moderniserar, förenklar och förbättrar elnätsregelverket 

utan att resurseffektivitet, nätstabilitet eller miljöskydd påverkas negativt. I juni 

2019 lämnade utredaren över betänkandet Moderna tillståndsprocesser för elnät (SOU 

2019:30) till regeringen. I betänkandet föreslogs att även regionnät kan ingå i en 

områdeskoncession, dock skulle nätkoncessioner för område som avser regionnät 

(härefter ”områdeskoncession för regionnät”) inte omfattas av ett lika starkt legalt 

monopol som nätkoncessioner för område som avser lokalnät (härefter 

”områdeskoncession för lokalnät”). Nätkoncessionsutredningen föreslog dessutom 

att en innehavare av områdeskoncession för lokalnät ska få tillåta andra 

elnätsföretag att med stöd av områdeskoncessionen bygga och använda ledningar 

inom det område och den spänningsnivå som gäller för området, utan att behöva 

ansöka om linjekoncession för dessa ledningar. Det handlar främst om korta 

sträckningar i samband med att en nätkoncessionshavare behöver komplettera sitt 

nät med en ledning på en annan nätkoncessionshavares område. 

Den 29 april 2021 överlämnade regeringen propositionen Moderna 

tillståndsprocesser för elnät till riksdagen.2 Propositionen är till stor del likalydande 

med Nätkoncessionsutredningens förslag vad gäller områdeskoncession för 

regionnät och vad gäller ledningar som byggs och används med stöd av någon 

annans nätkoncession för område. Ändringarna trädde i kraft den 1 augusti 2021. 

 
1 Prop. 1996/97:136. Ny ellag, s. 42. 
2 Prop. 2020/21:188. Moderna tillståndsprocesser för elnät. 
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2.3 Vad den nya typen av områdeskoncession innebär 

Syftet med den nya typen av områdeskoncession är att förkorta tillståndsprocessen 

för att bygga en ledning. Generellt krävs det mer tid att få en nätkoncession för 

linje än för att bygga en ledning med stöd av nätkoncession för område. Med den 

nya koncessionsformen kommer det därför vara möjligt att korta ner projekttiden 

för att bygga nya ledningar. Den nya ordningen leder även till att ledningar på 

samma spänningsnivå i ökad utsträckning prövas på ett likartat sätt och i 

förhållande till ”en nivå på miljöhänsyn som redan är accepterad på flera håll i 

Sverige”.3 Om en särskild koncessionsprövning inte är motiverad skulle ett 

elnätsföretag kunna bygga ut sitt nät utan att behöva göra en ansökan om 

nätkoncession för linje. 

För att avgränsa en områdeskoncession för regionnät mot andra 

områdeskoncessioner för regionnät eller för lokalnät ska såväl en högsta som en 

lägsta tillåtna spänning anges i ett beslut om en sådan områdeskoncession. Enligt 

regeringen ska det därmed vara möjligt att ha fler nätkoncessioner för område som 

överlappar varandra geografiskt men inte när det gäller spänningsintervallet. Det 

beskrivs som ”olika lager” av områdeskoncessioner inom ett visst geografiskt 

område.4 

Ett elnätsföretag med en områdeskoncession för regionnät har däremot inte 

monopol på regionledningar i området inom områdets spänningsintervall.5 En 

områdeskoncession för regionnät ska inte vara ett hinder för andra 

regionnätsföretag att ha nätkoncessioner för linje inom samma spänningsintervall 

som regionnätsområdet.6 Det finns därmed en risk för att det byggs parallella 

ledningar om andra elnätsföretag har en nätkoncession för linje inom området på 

en spänning som ligger inom nämnda spänningsintervall. Enligt regeringen är 

risken dock begränsad och ”måste vägas mot de tydliga fördelar förslaget har när 

det gäller att minska tidsutdräkt och kostnader i samband med utbyggnaden av 

regionnäten”.7 

Såväl vid beslut om högsta spänning för en områdeskoncession för lokalnät, som 

vid beslut om spänningssintervall för en områdeskoncession för regionnät, ska 

hänsyn tas till behovet av den sökta spänningsnivån respektive det sökta 

spänningsintervallet för nätverksamheten, inverkan på miljön vid en framtida 

utbyggnad av nätet, säkerställandet av en samhällsekonomiskt motiverad 

 
3 Prop. 2020/21:188, s. 28. 
4 Prop. 2020/21:188, s. 31, 32 och 75. 
5 Prop. 2020/21:188, s. 31. 
6 Prop. 2020/21:188, s. 28-30. 
7 Prop. 2020/21:188, s. 31. 
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utbyggnad av nätet, samt konsekvenserna för berörda kunder och andra 

nätkoncessionshavare (2 kap. 10 § ellagen). 

Vad gäller beaktande av inverkan på miljön vid en framtida utbyggnad av elnätet 

bör enligt regeringen detta utesluta spänningsnivåer som generellt motiverar en 

sådan miljöbedömning som krävs i ett ärende om att bevilja en nätkoncession för 

linje, exempelvis med hänsyn till att opåverkad mark kan behöva tas i anspråk i 

större utsträckning för trädsäkring.8 

2.4 Inom vilka nät byggs ledningar med stöd av 

linjekoncession respektive områdeskoncession? 

Nätkoncession för linje 

Med en nätkoncession för linje kan ett elnätsföretag uppföra och använda en 

ledning med en bestämd sträckning för transmissionsnätet, för ett regionnät eller 

inom ett lokalnät. Ledningen kan sträcka sig över flera lokalnätsområden. I 

praktiken söks linjekoncession framför allt för ledningar inom transmissionsnätet 

och regionnäten eftersom innehavaren av en områdeskoncession för lokalnät har 

monopol att bygga och driva ledningar inom det nätet upp till en viss 

spänningsgräns, se 2 kap. 13 § ellagen. 

Nätkoncession för område 

Nätkoncession för område användes innan den 1 augusti 2021 endast för 

lokalnäten. I ett sådant koncessionsbeslut anges de geografiska gränserna inom 

vilka koncessionshavaren får bygga och använda ledningar samt den högsta 

tillåtna spänningen. En områdeskoncession för lokalnät innebär en ensamrätt att 

överföra el till i princip alla kunder inom området (regionnätsföretag överför i 

vissa fall el till större elanvändare). Eftersom i stort sett hela Sveriges yta nu är 

täckt, är det ovanligt att någon ansöker om en ny nätkoncession för område för 

lokalnät. Ändringarna i 2 kap. ellagen den 1 augusti 2021 innebär att ett 

elnätsföretag numera även kan ansöka om en områdeskoncession för regionnät. 

2.5 På vilka spänningsnivåer byggs ledningar med stöd av 

linjekoncession respektive områdeskoncession och 

finns det skillnad i val av tekniskt utförande? 

Nätkoncession för linje 

Ledningar som byggs med nätkoncession för linje ligger vanligtvis på 

spänningsnivåer mellan 30 och 400 kV. Lokalnätsföretag bygger normalt ledningar 

 
8 Prop. 2020/21:188, s. 29 och 75. 
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med lägre spänningsnivåer inom sitt lokalnätsområde. I undantagsfall finns det 

däremot linjekoncessioner för spänningar på 20 kV och lägre.  

Vid beslut om linjekoncession ska det vara klart hur ledningen ska utformas. Ska 

det byggas en luftledning, ska ledningen markförläggas eller behövs det sjökabel? 

Efter att ledningens spänning har bestämts ska ett teknikval göras. Teknikvalet 

görs utifrån beprövade och tillgängliga tekniska lösningar, tekniska förutsättningar 

av omgivande nät, samhällsekonomisk påverkan (till exempel leveranssäkerhet), 

påverkan på människors hälsa och miljön, samt företagsekonomisk påverkan 

(kostnaden för elnätsföretaget). För att mot en rimlig kostnad minimera påverkan 

på människors hälsa och miljön, ska teknikvalet göras utifrån 

försiktighetsprincipen, kravet på bästa möjliga teknik samt regeln om 

rimlighetsavvägning i miljöbalken (2 kap. 3 och 7 §§ MB).  

För högre spänningsnivåer och längre sträckor väljs i praktiken oftast luftledningar 

i stället för markkablar eller sjökablar, främst av kostnadsskäl.  

Nätkoncession för område 

Spänningsgränsen för nätkoncessioner för område har sedan länge normalt 

bestämts till 10 kV eller 20 kV. Gränsen på 20 kV har satts utifrån det faktum att 

det var den högsta spänningsnivå som lokalnäten i någon större utsträckning 

använde. Lokalnätet matar lågspänningsnätet på 0,4 kV och vanligtvis är 

spänningsnivån i ett lokalnät mellan 0,4 och 20 kV. Av alla 312 nuvarande 

områdeskoncessioner för lokalnät har en omfattande majoritet, 276 stycken, 

spänningsgränsen på denna nivå, se figur 1 nedan. I enstaka fall har 

spänningsgränsen höjts till 30, 40 eller 50 kV. I tre undantagsfall har en ännu högre 

spänningsgräns meddelats. För Gotland har en gräns på 70 kV fastställts. I de två 

andra fallen har två gränser meddelats, en för markkablar (införstått även 

sjökablar) och en för luftledningar, där markkablar kan förläggas på en högre 

spänning än luftledningar. Så har skett för koncessionsområdet som täcker Solna 

och Sundbybergs kommuner (70 kV för markkablar, 20 kV för luftledningar) och 

för området som omfattar Stockholms kommun (110 kV för markkablar, 30 kV för 

luftledningar). 

Även om det kan antas att teknikvalet i viss mån kan styras genom att sätta 

spänningsgränser så specificeras inte vilket tekniskt utförande som ska användas 

för att bygga och driva ledningar i ett beslut om områdeskoncession. Det är upp till 

koncessionshavaren att bestämma hur ledningarna som byggs med stöd av 

koncessionen ska utformas inom spänningsgränserna. När ledningens spänning 

och sträckning har bestämts gäller samma faktorer som styr teknikvalet som vid 

linjekoncession. Även här spelar hänsynsreglerna i 2 kap. MB en viktig roll. 
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Figur 1 Aktiva nätkoncessioner för område och högsta tillåtna spänning 

Källa: Ei 

2.6 Vilka maximala spänningsgränser har föreslagits för 

ledningar som byggs med områdeskoncession? 

Med ändringarna i 2 kap. ellagen finns det möjlighet för nätägare att ansöka om en 

områdeskoncession för regionnät. Spänningsintervallet ska då vara högre än den 

högsta tillåtna spänningen för befintliga områdeskoncessioner inom samma 

geografiska område, eftersom det inom samma geografiska området inte kan 

finnas två områdeskoncessioner på samma spänningsnivå. Regionnät definieras 

inte i ellagen men har vanligen spänningsnivåer mellan 30 och 130 kV och i 

enstaka fall upp till 220 kV. 

Vid två fall har områdeskoncessionshavare ansökt om en högsta spänningsgräns 

på 130 kV. 1996 ansökte Jämtkraft Elnät AB om spänningshöjning från 20 kV till 

130 kV med argumentet att det skulle innebära en administrativ fördel eftersom de 

hade linjekoncessioner på 130 kV, dessutom fanns det inte regionnätsledningar på 

denna nivå som skulle beröras. Energimyndigheten, som då beslutade om 

koncessioner, medgav inte ansökan och framförde att 130 kV var för hög 

spänningsnivå eftersom någon prövning enligt ellagen och miljöbalken då inte 

skulle ske. Vid överklagan vidhöll regeringen myndighetens argument och lade till 

att ledningar på höga spänningsnivåer vanligen ingår i mer omfattande nät och att 

dessa ledningar påverkar omgivningen mer än ledningar på lägre 

spänningsnivåer, till exempel i fråga om bredden på ledningsgator och 

markintrång. Regeringen angav dessutom att prövningen enligt miljöbalken utgör 

ett viktigt underlag för en avvägning mellan elnätföretagets intressen och andra 

intressen. 130 kV-ledningar borde därav underordnas ellagens bestämmelser för 
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nätkoncession för linje i stället för att särskilda villkor med samma innebörd 

utformas för en områdeskoncession.9 

I ärendet fastställde regeringen den högsta spänningsnivån på 40 kV. År 2001 kom 

en liknande ansökan från Mälarenergi Elnät AB. Företaget ansökte initialt om en 

höjning från 20 kV till 130 kV, men ändrade under ärendets gång 

spänningsgränsen till 40 kV. Energimyndigheten avslog höjningen till 40 kV med 

motiveringen att det fanns en risk för en samhällsekonomiskt onyttig infrastruktur, 

eftersom det redan fanns andra företag som hade ledningar på 40 kV inom 

området. Företaget överklagade och fick bifall av regeringen. Vid behandling av 

överklagan hade Ei bildats. Ei yttrade då att myndigheten inte principiellt 

motsätter sig att regionnäten på sikt integreras med de lokala näten om inte 

miljöskäl eller ägarförhållanden talar emot en spänningshöjning.10 

Energinätsutredningen ansåg några år senare i dess betänkande Koncessioner för el- 

och gasnät, vid dess utredning om när en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) bör 

krävas i linjekoncessionsärenden, att luftledningar upp till och med 50 kV och 

markkablar upp till och med 130 kV ofta inte medför någon särskild 

miljöpåverkan. Upp till dessa spänningsgränser är det inte spänningen som är 

avgörande för om ledningen kan anses påverka miljön, utan det är mer området 

genom vilka ledningen är tänkt att gå som är avgörande.11 

Av den anledningen föreslog utredningen att kravet att en MKB ska ingå i en 

ansökan om linjekoncession skulle tas bort för nämnda spänningsintervall och 

ersättas med en bestämmelse som innebär att länsstyrelsen avgör om en MKB ska 

upprättas. Även om luftledningar behöver trädsäkras (det vill säga att en tillräcklig 

bred ledningsgata skapas) vid spänningar överstigande 20 kV, ansåg utredningen 

att åtgärden i de flesta fall inte behöver påverka miljön kring ledningen negativt 

och att länsstyrelsen vid negativ påverkan kan besluta att en MKB ska upprättas.  

Regeringen gick inte lika långt som Energinätsutredningens förslag utan föreslog i 

propositionen som följde ett bemyndigande till regeringen att meddela föreskrifter 

om undantag från kravet på MKB för anläggningar vars miljöpåverkan kan antas 

bli mindre betydande. Regeringen bedömde dessutom att vid utformningen av 

föreskrifter om undantag måste hänsyn tas till de krav som ställs i MKB-

direktivet,12 och att det kan krävas en mer utförlig reglering av när en MKB ska 

upprättas än den som Energinätsutredningen har föreslagit.13 Undantag skulle 

exempelvis kunna ges för ”en ledning med jämförelsevis låg spänning, förutsatt att 

 
9 Regeringens beslut den 22 juni 2005 i ärende M2005/181/E. 
10 Regeringens beslut den 24 februari 2011 i ärende N2007/236/E. 
11 SOU 2009:48, Koncessioner för el- och gasnät, s. 114.  
12 Prop. 2012/13:70, Prövning av nätkoncession, s. 84. 
13 Prop. 2012/13:70, s. 45. 
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byggandet av ledningen inte på annat sätt innebär en väsentlig ändring i 

naturmiljön.14 Således infördes en ny paragraf (8 b) i 2 kap. ellagen. Paragrafen 

upphävdes den 1 januari 2018 vid införandet av ett nytt 6 kap. i MB, i vilket 21 § 

ger regeringen ett allmänt bemyndigande att meddela föreskrifter om att vissa slag 

av verksamheter och åtgärder inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan 

(BMP). Bemyndigandet i 6 kap. 21 § MB ansågs omfatta bemyndigandet i 2 kap. 8 b 

§ ellagen, som gjorde att bestämmelsen i ellagen bedömdes vara överflödig. 

Utredningens förslag gällde linjekoncessioner, dock kan motiveringen antas även 

gälla för ledningar som byggs med stöd av områdeskoncession på högre 

spänningsnivåer än 20 kV. 

I prop. 2020/21:188 resoneras om vilka spänningsnivåer som regionnätsområden är 

lämpliga för i praktiken. Vid bedömning av inverkan på miljön vid ett beslut om 

en spänningsgräns utesluts enligt regeringen som utgångspunkt ”spänningsnivåer 

som generellt motiverar en sådan miljöprövning som krävs i ett ärende om att 

bevilja nätkoncession för linje”. Regeringen tog vad gäller regionnätsområden sikte 

på ledningar med en spänning under 130 kV, eftersom vid en högre spänning kan 

opåverkad mark behöva tas i anspråk i större utsträckning. Regeringen angav 

vidare att det i praktiken framför allt är ledningar med en spänning mellan 40 och 

70 kV som är lämpliga att ingå i regionnätsområden.15 

2.7 Vilken miljöbedömning görs av ledningar som byggs 

med stöd av linjekoncession? 

Vid prövning av en ansökan om nätkoncession för linje ska de allmänna 

hänsynsreglerna i 2 kap. MB tillämpas, se 2 kap. 17 § ellagen. De allmänna 

hänsynsreglerna avser hushållning med mark och vatten i vissa områden i 3–4 kap. 

MB, samt bestämmelserna om miljökvalitetsnormer i 5 kap. 3–5 och 18 §§ MB. För 

en ledning som ska prövas för en nätkoncession för linje gäller dessutom följande 

krav enligt 2 kap. 17 § ellagen:  

1 En undersökning ska göras enligt 6 kap. 23–26 §§ MB, det vill säga ett 

undersökningssamråd, efter vilken länsstyrelsen genom ett särskilt beslut enligt 

6 kap. 26–27 §§ MB avgör frågan om huruvida byggandet eller användandet 

kan antas medföra BMP, om inte elnätsföretaget själv anser att ledningen kan 

antas medföra BMP, ledningen ska eller inte ska antas medföra BMP enligt en 

förordning meddelat av regeringen, eller nätföretaget har förelagts att ansöka 

om tillstånd för miljöfarlig verksamhet som avses i 9 kap. 6 a § MB.16 

 
14 Prop. 2012/13:70, s. 84. 
15 Prop. 2020/21:188, s. 29. 
16 I dessa fall behöver en undersökning enligt 6 kap. 23–26 §§ MB inte göras. Enligt 9 kap. 6 a § MB får 

tillsynsmyndigheten, även om tillståndsplikt inte följer av föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 
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2 Om länsstyrelsen beslutar att BMP kan antas ska en specifik miljöbedömning 

göras, information lämnas och samordning ske enligt 6 kap. 28–46 §§ MB, det 

vill säga att det ska hållas ett avgränsningssamråd och göras en 

miljökonsekvensbeskrivning. 

3 Om länsstyrelsen beslutar att BMP inte kan antas ska en liten 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47 § MB. 

Därutöver ska frågor som har prövats i ett mål eller ärende om tillstånd enligt 

miljöbalken inte prövas på nytt i ärendet om nätkoncession. Om det i målet eller 

ärendet om tillstånd enligt miljöbalken finns en MKB som beskriver de direkta och 

indirekta effekter på människors hälsa och miljön som ledningen kan medföra, 

behöver det inte finnas någon särskild MKB i koncessionsärendet. 

Bedömning av om ledningen kan antas medföra BMP är en bedömning från fall till 

fall där allmänna kriterier som nämns 11–13 §§ miljöbedömningsförordningen 

(2017:966) tillämpas. Det görs utifrån tre huvudkriterier som nämns i 10 § 

miljöbedömningsförordningen:  

• verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper 

• verksamhetens eller åtgärdens lokalisering 

• de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper. 

I miljölagstiftning används åtgärd för händelser av kortvarig art, medan en 

verksamhet ses som något som pågår kontinuerligt eller som återkommer.17 

Byggandet av en elledning kan därmed ses som en åtgärd och användning av 

elledningen för att transportera el som en verksamhet. 

2.8 Vilken miljöbedömning görs av ledningar som byggs 

med stöd av områdeskoncession? 

Miljöbedömning inför beslut om nätkoncession för område 

Vid beslut om nätkoncession för område gör Ei endast en bedömning av 

miljöpåverkan när den högsta och eventuellt lägsta tillåtna spänningsgränsen ska 

bestämmas enligt 2 kap. 10 § ellagen. Ei ska enligt bestämmelsen bland annat 

särskilt beakta inverkan på miljön vid en framtida utbyggnad av nätet. Med 

 

kap. 6 § MB (till exempel miljöprövningsförordningen), besluta att förelägga en verksamhetsutövare att 

ansöka om tillstånd, om verksamheten medför risk för betydande föroreningar eller andra betydande 

olägenheter för människors hälsa eller miljön (miljöfarlig verksamhet). Beslutet om föreläggande anses 

innebära att ledningen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Elledningar klassas inte som en 

sådan miljöfarlig verksamhet att tillstånd eller anmälan krävs enligt miljöbalken och 

miljöprövningsförordningen. I särskilda fall skulle länsstyrelsen med stöd av 9 kap. 6 a § MB ändå 

kunna förelägga att tillstånd krävs. Det kan hända när ledningen går i ett förorenat område. 
17 Prop. 1997/98:45, Miljöbalk, del 1, s. 205. 
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”inverkan på miljön” menas en generell inverkan på miljön för byggnation och 

drift av ledningar i området. Inverkan är inte knuten till en viss planerad ledning 

eller ett visst planerat ledningsnät. 

Miljöbedömning vid byggnation av ledningar med stöd av nätkoncession för 

område 

Vad gäller byggnation och drift av enstaka elledningar med stöd av 

områdeskoncession krävs det inte en undersökning enligt 6 kap. MB så som för 

linjekoncessioner. Miljöbedömning vid ledningsdragning inom en 

områdeskoncession görs helt utanför Ei, under regi av länsstyrelserna, och innebär 

att en anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § MB ska göras till länsstyrelsen om 

ledningen kan komma att ”väsentligt ändra naturmiljön”. 12 kap. 6 § MB är en 

bestämmelse som tillämpas på verksamheter eller åtgärder som inte omfattas av 

tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken. 

De verksamheter eller åtgärder som ska anmälas för samråd får påbörjas tidigast 

sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte länsstyrelsen medger något 

annat (12 kap. 6 § tredje stycket MB). 

Det är elnätsföretaget som initierar en miljöbedömningsprocess genom att göra en 

bedömning av om ledningen kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. Den 

bedömningen är avgörande för resten av processen. I tveksamma fall bör alltså 

samråd ske, även om verksamhetsutövaren själv anser att ändringen av 

naturmiljön inte är till skada.18 

Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § 

miljöbalken (NFS 2001:15) bör begreppet naturmiljö i 12 kap. 6 § MB ”tolkas 

vidsträckt och omfatta det som brukar kallas naturen, såsom berggrund, jordlager 

och dess ytformer, yt- och grundvatten, skilda naturmiljöer både på land och i 

vatten samt växter och djur”. Begreppet bör även inkludera landskapsbilden och 

kulturlandskapet. 

Enligt NFS 2001:15 bör åtgärden som sådan, områdets karaktär och känslighet, 

samt åtgärdens inverkan på naturmiljön beaktas vid bedömningen av vad som är 

en väsentlig ändring av naturmiljön. Här finns en likhet med de tre 

huvudkriterierna i 10 § miljöbedömningsförordningen som gäller för verksamheter 

där BMP-bedömning sker enligt 6 kap. MB. I NFS 2001:15 nämns att även en 

förhållandevis liten åtgärd kan innebära en väsentlig ändring av naturmiljön i ett 

område med dokumenterat höga natur- eller kulturmiljövärden eller i ett område 

 
18 Prop. 1997/98:45, Miljöbalk, del 2, s. 150. 
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som är känsligt av annan anledning. Dessutom bör påverkan på arter och 

livsmiljöer vägas in i bedömningen av vad som utgör en väsentlig ändring. 

I prop. 1997/98:45, Miljöbalk, del 2, s. 150 anges schaktningar och upptagande av 

ledningsgator som exempel på verksamheter där det kan vara motiverat att 

anmäla för samråd. Enligt NFS 2001:15 bör luftledningar, markledningar och 

vattenkablar för starkström som huvudregel anmälas för samråd enligt 12 kap. 6 § 

MB. Undantagna är de som är av mycket liten omfattning och där inte naturmiljön 

är särskilt känslig. 

Enligt 29 kap. 4 § första stycket 1 g MB är det straffbart att med uppsåt eller av 

oaktsamhet påbörja eller bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utan att ha 

gjort en anmälan enligt vad som krävs i 12 kap. 6 § MB eller föreskrifter som 

regeringen har meddelat med stöd av den. Detta innebär att ett elnätsföretag alltid 

ska göra en anmälan till länsstyrelsen om elnätsföretaget kommer fram till att 

ledningen kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. 

Enligt 8 § i förordningen (1998:904) om anmälan för samråd, ska en anmälan för 

samråd enligt 12 kap. 6 § MB ”i den utsträckning som behövs i det enskilda fallet” 

innehålla en MKB enligt 6 kap. MB. Vid bedömningen av om en MKB behövs i ett 

ärende om anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § MB bör det enligt NFS 2001:15 

”särskilt beaktas, om verksamheten eller åtgärden är omfattande, svårbedömd, av 

stort allmänt intresse eller berör områden där naturmiljön är särskilt känslig”. 

Länsstyrelsen fattar alltid beslut på anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § MB. 

Detta är ett allmänt samråd som inte är knutet till ett visst tillstånd för att bygga 

och använda ledningen. Om det görs en MKB är den alltid knuten till en viss 

verksamhet för vilken det enligt lag krävs en specifik miljöbedömning, se 6 kap. 20 

§ MB. Det är i så fall denna verksamhet för vilken tillstånd behövs. För att bygga 

och driva en ledning med stöd av områdeskoncession behövs inget tillstånd i sig. 

Vattenverksamhet enligt 11 kap. MB som kan antas medföra BMP och 

verksamheter som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-

område enligt 7 kap. 28 a § MB är exempel på verksamheter för vilka tillstånd 

behövs vid byggnation av ledningar. 

Länsstyrelsens beslut om anmälan för samråd är vanligen ”ingen erinran” eller ett 

föreläggande. Förbud är mindre vanligt. Beslut om samråd utan erinran fattas när 

den anmälda åtgärden inte bedöms väsentligt förändra naturmiljön med de 

försiktighetsåtgärder som anmälaren har åtagit sig att genomföra.19 Länsstyrelsen 

får förelägga att anmälaren utöver de åtgärder den har åtagit sig att genomföra 

 
19 Miljösamverkan Sverige. Stöd till verksamhetsutövare vid förläggning av markkabel. Göteborg: 

Länsstyrelserna, 2020, s. 11-12. https://www.miljosamverkansverige.se/wp-content/uploads/stod-

markkabel.pdf (hämtad 2022-01-30). 
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vidtar de åtgärder som behövs för att begränsa eller motverka skada på 

naturmiljön. Om sådana åtgärder inte är tillräckliga och det är nödvändigt för 

skyddet av naturmiljön, får myndigheten förbjuda verksamheten (12 kap. 6 § fjärde 

stycket MB). 
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3 MKB-direktivet och 

implementeringen i Sverige 

I detta kapitel ges en överblick över MKB-direktivets syfte, räckvidd och krav på 

miljöbedömning och tillstånd som gäller för projekt som omfattas av direktivet. 

Mer specifikt behandlas vad bedömningskraven innebär för luftledningar för el 

enligt direktivets bilagor. Dessutom klargörs vad begreppet tillstånd innebär enligt 

direktivet och när projekt kan uteslutas från direktivets tillämpning. Slutligen ges 

en översikt över implementeringen av direktivet i Sverige och vad det innebär för 

luftledningar för el. 

3.1 Övergripande om MKB-direktivet 

MKB-direktivet har sin bakgrund i Europeiska gemenskapernas åtgärdsprogram 

för miljön från år 197320 och 197721 samt åtgärdsprogrammet från 198322 i vilka det 

underströks att den bästa miljöpolitiken är att hindra uppkomsten av föroreningar 

och olägenheter vid källan i stället för att senare försöka motverka deras effekter. 

Av ingressen till det ursprungliga direktivet från 1985 (”ursprungsdirektivet”)23 

framgår att det i programmen betonas att ”det är nödvändigt att inverkan på 

miljön beaktas på ett så tidigt stadium som möjligt vid all teknisk planläggning och 

i olika beslutsprocesser. I detta syfte anges att förfaranden skall införas för 

bedömningen av sådan inverkan på miljön”. Skillnader mellan de olika 

medlemsstaterna vad gäller bedömningen av miljöpåverkan av offentliga och 

enskilda projekt skulle kunna påverka den gemensamma marknaden genom att 

det skapas ogynnsamma konkurrensvillkor. Genom att harmonisera de olika 

nationella lagstiftningarna skulle den gemensamma marknadens funktion inte 

hindras, samtidigt som gemenskapens målsättningar i fråga om miljöskydd och 

livskvalitet skulle kunna förverkligas. För detta ändamål borde tillstånd för 

offentliga och enskilda projekt som kan antas leda till betydande miljöpåverkan 

(BMP) ges först efter det att en bedömning har gjorts av den miljöpåverkan som 

projekten kan antas medföra.  

Ursprungsdirektivet har ändrats tre gånger, 1997, 2003 och 2009, innan direktivet 

och ändringarna kodifierades genom direktiv 2011/92/EU av den 13 december 

 
20 EGT C 112, 20.12.1973, s. 1. 
21 EGT C 139, 13.6.1977, s. 1. 
22 EGT C 46, 17.2.1983, s. 1. 
23 Rådets direktiv 85/337/EEG (EGT L 175, 5.7.1985, s. 40). 
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2011.24 Direktiv 2011/92/EU ändrades genom direktivet 2014/52/EU av den 16 april 

2014, som är den senaste ändringen av direktivet.25 

Genom direktiv 97/11/EG26 anpassades direktivet till FN:s konvention från den 25 

februari 1991 om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande 

sammanhang (”Esbokonventionen”). Direktivet från 1997 utvidgade 

tillämpningsområdet för MKB-direktivet genom att öka de typer av projekt som 

ska antas medföra BMP i bilaga I. Genom ändringsdirektivet infördes även en ny 

bilaga (III) med granskningskriterier för projekt som omfattas av bilaga II, samt 

bestämmelser om fastställande av minimikrav på information. Direktiv 

2003/35/EG27 syftade till att anpassa bestämmelserna till FN:s konvention från den 

25 juni 1998 om tillgång till information, allmänhetens deltagande i 

beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor 

(”Århuskonventionen”). Genom direktiv 2009/31/EG28 ändrades bilagorna I och II 

till MKB-direktivet genom att projekt för transport, avskiljning och lagring av 

koldioxid lades till. 

De senaste ändringarna av nuvarande MKB-direktivet (direktiv 2011/92/EU), 

genom ändringsdirektivet 2014/52/EU, innebär framför allt förtydliganden med 

anledning av EU-domstolens rättspraxis. Andra ändringar syftar till exempel till 

att effektivisera förfarandet och öka kvaliteten på beslutsunderlaget och 

miljöbedömningarna. Ändringsdirektivet trädde i kraft den 15 maj 2014.  

MKB-direktivets syfte kan anses framgå av artikel 2.1. Syftet är att säkerställa att 

vissa offentliga och privata projekt som kan antas medföra BMP blir föremål för 

krav på tillstånd och att det görs en miljökonsekvensbedömning enligt direktivet 

(artiklarna 5–10) innan tillstånd ges. Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga 

åtgärder för att säkerställa att en sådan bedömning görs och att tillstånd krävs i 

dessa fall. 

Miljökonsekvensbedömningen leder alltid till en miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) och börjar med en avgränsning, inom EU även kallad för scoping.29 

Direktivets räckvidd framgår av artikel 1.1 i samband med artikel 2.1, artikel 4 och 

bilaga I och II: direktivet ska tillämpas för bedömningen av inverkan på miljön av 

sådana offentliga och privata projekt som antingen ska antas medföra BMP eller 

 
24 EUT L 26, 28.1.2012, s. 1. 
25 EUT L 124, 25.4.2014, s. 1 
26 EGT L 73, 14.3.1997, s. 5. 
27 EUT L 156, 25.6.2003, s. 17. 
28 EUT L 140, 5.6.2009, s. 114. 
29 “Scoping” definieras som “The process  of  identifying  the  content  and  extent  of  the  information  

to  be submitted to the Competent Authority under the EIA process”. Källa: European Commission. 

Environmental Impact Assessment of Projects - Guidance on Screening. Brussels: European Union, 2017, s. 6. 

https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_Screening_final.pdf (hämtad 2022-01-30). 



36 

som efter en behovsbedömning bedöms antas medföra BMP. Dessa typer av 

projekt anges i bilaga I och II till direktivet. 

Enligt artikel 2.2 kan bedömningen av miljöpåverkan integreras i det befintliga 

tillståndsförfarandet för projekt i medlemsstaterna eller, om detta inte är möjligt, i 

andra förfaranden eller i sådana förfaranden som tillskapas för att målsättningarna 

i direktivet ska uppfyllas. 

3.2 Bedömning av om ett projekt kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan 

I artikel 4 i MKB-direktivet görs en skillnad mellan projekt som ska antas medföra 

BMP (artikel 4.1) och projekt där medlemsstaterna ska bestämma om projektet ska 

bli föremål för en miljökonsekvensbedömning, genom (a) granskning från fall till 

fall eller (b) gränsvärden eller kriterier som fastställs av medlemsstaterna (artikel 

4.2). Medlemsstaterna får besluta att tillämpa båda förfaranden (a och b). 

Projekt som ska antas medföra BMP nämns i bilaga I till direktivet, de övriga 

projekt som omfattas av direktivet nämns i dess bilaga II. 

Vad gäller projekt som nämns i bilaga II ska såväl vid granskning från fall till fall 

som vid fastställande av gränsvärden eller kriterier de relevanta urvalskriterier 

som fastställs i bilaga III till direktivet beaktas (artikel 4.3, första meningen). 

Medlemsstaterna får fastställa gränsvärden eller kriterier som avgör när ett projekt 

varken behöver omfattas av ett beslut om BMP eller en MKB eftersom projektet 

inte ska antas medföra BMP, och/eller gränsvärden eller kriterier som avgör när 

projekt ska antas medföra BMP och att därmed inget särskilt beslut om BMP 

behövs (artikel 4.3, andra meningen). 

En bedömning från fall till fall för att bestämma om ett projekt kan antas medföra 

BMP kallas i direktivet även för en behovsbedömning, inom EU även kallad för 

screening.30 Inför en behovsbedömning ska den som vill utföra projektet lämna 

information om projektets art, lokalisering och eventuell betydande miljöpåverkan 

som det kan antas medföra. En förteckning över sådan information som ska 

lämnas finns i bilaga II.A.  

3.3 Luftledningar för el i bilaga I och II till MKB-direktivet 

MKB-direktivet delar upp luftledningar i två olika typer vilka framgår av bilaga I 

och II. I bilaga I, punkt 20, handlar det om ”starkströmsluftledningar med en 

 
30 “Screening” definieras som “The process of determining whether a Project listed in Annex II of the 

EIA Directive is likely to have significant environmental effects”. Källa: European Commission, 

Environmental Impact Assessment of Projects - Guidance on Screening, s. 6. 
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spänning på 220 kV eller mer och en längd över 15 km”. Dessa ledningar ska alltid 

antas medföra BMP.  

I bilaga II, punkt 3 b, handlar det om ”anläggningar för överföring av elektrisk 

energi med luftledningar (projekt som inte omfattas av bilaga I)”. För dessa 

luftledningar ska medlemsstaterna genom granskning från fall till fall, eller genom 

gränsvärden eller kriterier bestämma om luftledningen kan antas medföra BMP 

och därmed bli föremål för en miljökonsekvensbedömning. 

Det finns ingen närmare vägledning i direktivet eller i EU-domstolens praxis om 

vilka luftledningar som ingår i punkt 3 b i bilaga II.  

Det enda som har fastslagits av EU-domstolen är att en utbyggnad av en 

transformatorstation inte faller under projekt enligt denna punkt. Ett projekt ska 

alltid minst involvera en elledning (se dom av den 27 mars 2014 i mål C‑300/13, 

Ayuntamiento de Benferri mot Consejería de Infraestructuras y Transporte och Iberdrola 

Distribución Eléctrica). 

I punkt 13 b i bilaga II anges att ”projekt som avses i bilaga I som bedrivs 

uteslutande eller huvudsakligen för att utveckla och prova nya metoder eller 

produkter och som inte bedrivs under längre tid än två år” faller under bilaga II. 

Denna punkt anses inte vara tillämplig för byggnation och drift av luftledningar 

för el eftersom dessa inte byggs uteslutande eller huvudsakligen för att utveckla 

och prova nya metoder. Dessutom byggs de inte för att drivas under endast två år. 

3.4 Uppförande av en ledningsgata genom avskogning är 

ett projekt enligt punkt 1 d i bilaga II till MKB-direktivet 

EU-domstolen har i sin dom den 7 augusti 2018 i fallet Prenninger m.fl. (mål C-

329/17) beslutat att uppförande av en ledningsgata genom att ta i anspråk 

skogsmark är ett projekt enligt punkt 1 d i bilaga II till MKB-direktivet: ”Jordbruk, 

Skogsbruk och Vattenbruk: Nyplantering av skog och avskogning i syfte att ändra 

markanvändningen”: 

Punkt 1 d i bilaga II till MKB-direktivet ska tolkas så, att begreppet 

”avskogning i syfte att ändra markanvändningen” i den mening som avses i 

denna bestämmelse omfattar skapande av en ledningsgata för byggande av 

och drift av en luftkraftledning, såsom den som är i fråga i det nationella 

målet, vilken ledningsgata ska finnas kvar så länge luftkraftledningen 

lagligen består. 

Eftersom det gäller bilaga II-projekt, ska medlemsstaterna enligt artikel 4.2 i 

direktivet genom bedömning från fall till fall eller med gränsvärden och/eller 

kriterier bestämma om byggnation av en ledningsgata medför BMP eller inte. 
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Enligt artikel 4.3 i direktivet kan gränsvärden eller kriterier även användas för att 

utesluta projekt från en behovsbedömning. 

3.5 Vad innebär begreppet ”tillstånd” i MKB-direktivet? 

Av artikel 2.1 i MKB-direktivet framgår att projekt som kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan ska bli föremål för tillstånd och en bedömning av deras 

påverkan ska göras innan tillstånd ges. Det finns således en bestämd ordning för 

när miljöbedömningen ska ske. Först ska bedömningen göras, därefter kan 

tillstånd ges. 

Direktivet definierar tillstånd som ”den ansvariga myndighetens eller de ansvariga 

myndigheternas beslut, som ger exploatören rätt att genomföra projektet” (artikel 

1.2c). Enligt direktivet är ansvarig myndighet eller ansvariga myndigheter ”den eller de 

myndigheter som medlemsstaterna utser för att utföra de uppgifter som följer av 

detta direktiv” (artikel 1.2f). 

Det finns ett antal domar från EU-domstolen som utvecklar hur begreppet tillstånd 

ska tolkas och vilka beslut eller liknande som ska anses utgöra tillstånd enligt 

direktivets mening. Vad som är viktigt att ha i åtanke är att direktivets begrepp ska 

tolkas med hänsyn till sammanhanget i direktivet och syftet med detta.31 

I rättsfallet Delena Wells32 rörde frågan ett beslut som behöriga myndigheter hade 

fattat enligt nationell lagstiftning. Ett huvudsakligt beslut som gav tillstånd för 

verksamheten fanns redan, men verksamhetsutövaren hade ansökt om fastställelse 

av nya villkor, vilka behörig myndighet beslutade att fastställa. 

EU-domstolen bedömde att fastställelse av nya villkor och beslut om godkännande 

i vissa avseenden av de nya villkoren totalt ansetts utgöra ett nytt tillstånd i den 

mening som avses i artikel 2.1 och artikel 1.2 i direktivet (punkt 47 i domen i 

målet). Av domen framgår vidare att när det i nationell rätt föreskrivs att 

tillståndsprocessen ska äga rum i flera etapper, varav en leder till det huvudsakliga 

beslutet och en annan till ett beslut om verkställande, ska den inverkan på miljön 

som projektet kan få identifieras och bedömas under handläggningen av det 

huvudsakliga beslutet. Endast om inverkan på miljön kan identifieras först under 

handläggningen inför beslut om verkställande av projektet, ska bedömningen av 

inverkan göras under denna handläggning (punkt 52 i domen). 

EU-domstolen fastslog därmed att när tillståndsprocessen enligt nationell 

lagstiftning sker i flera etapper, där det första beslutet är av mer allmän karaktär 

 
31 Detta framgår av punkt 37 i EU-domstolens dom den 7 januari 2004 i Mål C-201/02 (Delena Wells). 
32 Mål C-201/02. 
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och det andra beslutet är av verkställande karaktär, kan miljöbedömningen göras i 

den andra etappen. 

Ytterligare en dom från EU-domstolen som tolkar begreppet tillstånd i direktivet 

finns i mål C-290/03 (Crystal Palace) (dom av den 4 maj 2006), som handlade om en 

verksamhetsutövare som utan någon MKB hade ansökt och beviljats tillstånd för 

grundprojektering att anlägga en fritidsanläggning (omfattas av bilaga II till 

direktivet). Beslutet om tillstånd innehöll vissa punkter som förbehölls för senare 

godkännande innan någon anläggning kunde påbörjas. De reserverade punkterna 

godkändes slutligen vid ett senare tillfälle av behörig myndighet, utan att ha 

föregått av någon miljöbedömning. Det framgår av domen att systematiken och 

målsättningarna i direktivet avser beslut enligt artikel 1.2 i en eller flera etapper 

som ger exploatören rätt att påbörja arbetet med att genomföra projektet (punkt 45 

i domen). I domen i målet har EU-domstolen hållit fast till den tolkning som 

gjordes i domen i Delena Wells. 

Det finns även ytterligare vägledning i domen som meddelades samma dag i mål 

C-508/03 (Kommissionen mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland). 

Europeiska kommissionen hade väckt talan mot Storbritannien, då den bedömde 

att vissa delar av de nationella bestämmelserna om bedömning av inverkan av 

projekt på miljön, bland annat beträffande tillstånd avseende grundprojektering 

med senare godkännande av vissa delar, föreföll oförenliga med direktivet. 

Domstolen bedömde att de två beslut som föreskrivs i ordningen enligt nationell 

lagstiftning, nämligen beslut om grundprojektering och beslut om att godkänna 

vissa särskilda delar, tillsammans utgör ett tillstånd (i flera etapper) i den mening 

som avses i artikel 1.2 i direktivet (punkt 102 i domen). Nationella bestämmelser 

om att en bedömning av ett projekts inverkan på miljön endast kan göras i den 

första etappen, men inte i den andra etappen var i strid med direktivet (punkt 105 

och 106). 

Domstolen resonerade på samma sätt i mål C-2/07 (dom av den 28 februari 2008, 

Paul Abraham m.fl.), vilket var ett förhandsavgörande avseende avtal om 

ombyggnation av en befintlig flygplats. Domstolen hänvisade till domen i Delena 

Wells om att ett tillstånd i flera etapper enligt nationell lagstiftning bör anses vara 

ett sådant tillstånd som omfattas av artikel 1.2 i direktivet. En miljöbedömning ska 

göras så snart det är möjligt, vanligtvis vid det första beslutet. Det är endast om det 

inte går att identifiera konsekvenserna som bedömningen ska göras i den senare 

processen, vid beslutet om verkställighet (punkt 26). 

Av ovanstående rättspraxis kan antas framgå att en tillståndsprocess för 

byggnation av luftledningar för el kan innefatta ett beslut om ett allmänt tillstånd 

att bygga och driva sådana ledningar (inom ett visst område) och ett senare särskilt 

beslut om att bygga och driva en särskild ledning och där en behovsbedömning 
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och eventuellt en miljökonsekvensbedömning görs inför det senare, särskilda 

beslutet. 

3.6 I vissa fall kan projekt undantas från MKB-direktivets 

tillämpning 

Enligt vissa bestämmelser i MKB-direktivet kan medlemsstater undanta projekt 

från tillämpning av direktivet. 

Projekt eller delar av projekt som enbart avser försvaret eller projekt som enbart 

avser beredskapen vid civila olyckor och kriser kan undantas från direktivets krav 

om det skulle påverka dessa projekt negativt (artikel 1.3). Medlemsstaterna får 

även undanta ett enskilt projekt från direktivets krav om tillämpningen av kraven 

skulle få en betydande negativ inverkan på projektets syfte, förutsatt att direktivets 

mål fortfarande uppfylls. Detta får bara göras om projekt inte kan antas medföra 

en betydande inverkan på miljön i en annan medlemsstat (artikel 2.4). Slutligen får 

medlemsstaterna, i fall där ett projekt antas genom en särskild nationell 

lagstiftning, undanta det projektet från direktivets bestämmelser om offentligt 

samråd, förutsatt att målen i direktivet uppfylls och utan att en annan medlemsstat 

fråntas möjligheten till samråd vid gränsöverskridande miljöpåverkan (artikel 2.5). 

3.7 Krav på samordning med förfaranden enligt andra 

direktiv eller gemensamma förfaranden 

Enligt artikel 2.3 i MKB-direktivet ska medlemsstaterna se till att det i tillämpliga 

fall finns samordnade och/eller gemensamma förfaranden som uppfyller kraven 

enligt rådets direktiv 92/43/EEG (art- och habitatdirektivet)33 och/eller 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG (fågeldirektivet)34, när det 

föreligger en skyldighet att göra en miljökonsekvensbedömning av ett projekt 

enligt såväl MKB-direktivet som ett av nämnda direktiven. Båda ovannämnda 

direktiv har bestämmelser om Natura 2000-områden, det vill säga naturområden 

som bör skyddas eller är skyddade som särskilda bevarandeområden respektive 

som särskilda skyddsområden. Det innebär att när en MKB behöver göras på 

grund av såväl MKB-direktivet som ett av de nämnda direktiven, ska 

medlemsstaterna se till att förfaranden samordnas i deras nationella lagstiftning 

eller att det finns gemensamma förfaranden. 

 
33 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, 

EGT L 206, 22.7.1992, s. 7. 
34 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av 

vilda fåglar, EUT L 20, 26.1.2010, s. 7. 
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3.8 Implementering av MKB-direktivet i Sverige 

Historik 

Det ursprungliga MKB-direktivet är från 1985. Bestämmelser om MKB infördes 

1991 i ett nytt 5 kapitel i lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser 

(naturresurslagen) och samtidigt infördes flera liknande bestämmelser in i flera 

andra lagar, bland annat i miljöskyddslagen (1969:387). Genom bestämmelser om 

samråd och MKB har arbetet med att ta fram underlag inför tillståndsprövningar 

blivit alltmer formaliserat. Reglerna i naturresurslagen var anpassade till 

verksamhetens art, omfattning och lokalisering och bestämmelserna har sedan 

dess ändrats för att harmonisera med direktivet. 

Genom miljöbalken, som trädde i kraft 1999, förändrades de svenska 

bestämmelserna om MKB påtagligt. I syfte att genomföra direktivet (och 

Esbokonventionen från 1991) infördes i miljöbalken bestämmelser om förfarandet 

vid miljökonsekvensbedömningar och om MKB:s innehåll. Bestämmelserna om 

MKB fanns då huvudsakligen i 6 kapitlet miljöbalken och i förordningen (1998:905) 

om miljökonsekvensbeskrivningar.  

Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar innehöll bestämmelser om bland 

annat skyldigheter att upprätta MKB enligt miljöbalken och vilka typer av 

verksamheter och åtgärder som alltid ska antas medföra BMP. Direktivet 

införlivades i förordningen genom dess 3 § som hade en uppräkning av 

verksamheter och åtgärder som ska antas medföra BMP, och genom bilagor till 

förordningen. Vad gäller luftledningar för el skulle enligt 3 § första stycket 6 en 

anläggning för starkströmsluftledning med en spänning på minst 220 kilovolt och 

en längd av minst 15 kilometer alltid antas medföra BMP. 

Det svenska regelverket utformades så att varje tillståndsansökan, oavsett graden 

av miljöpåverkan, enligt huvudregeln åtföljas av en MKB. Direktivets krav är i 

stället begränsade till verksamheter och åtgärder som enligt direktivet kan 

medföra BMP. 

I december 1999 gav regeringen en parlamentariskt sammansatt kommitté, som 

tog namnet Miljöbalkskommittén, i uppdrag att utvärdera tillämpningen av 

miljöbalken och lämna förslag till nödvändiga reformer. Kommittén skulle 

undersöka möjligheterna att effektivisera och förenkla miljöprövningen utan att 

åsidosätta hälso- och miljöskyddskraven. Med utgångspunkt i de förslag som 

Miljöbalkskommittén lämnade genomfördes den 1 augusti 2005 vissa ändringar i 6 

kapitlet miljöbalken. Endast verksamheter och åtgärder som kan antas medföra 

BMP behövde ha ett beslutsunderlag med en MKB. För verksamheter och åtgärder 

där BMP inte kan antas räckte det med att sammanställa en samrådsredogörelse 

och att ansökan redovisar miljöeffekter och dess konsekvenser. 
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Den 1 januari 2018 gjordes ytterligare en stor ändring av regleringen. Miljöbalken 

ändrades och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar ersattes med 

miljöbedömningsförordningen. Där infördes att länsstyrelsen ska fatta ett särskilt 

beslut i frågan om BMP i de fall en undersökning har gjorts. Begreppet specifik 

miljöbedömning infördes i miljöbalkens 6 kapitel för att spegla MKB-direktivets 

begrepp miljökonsekvensbedömning. Begreppet liten miljökonsekvensbeskrivning 

infördes i 6 kapitlet för verksamheter och åtgärder som inte kan antas medföra 

BMP. Det är således för verksamheter och åtgärder som kan antas medföra BMP 

och som ska tillstånds- eller tillåtlighetsprövas enligt miljöbalken som en specifik 

miljöbedömning ska göras. Vid den tiden hade ett flertal remissinstanser som 

representerar näringslivet ansett att det svenska regelverket bör anpassas 

ytterligare till direktivet på så sätt att endast verksamheter som omfattas av bilaga 

I till direktivet ska omfattas av krav på miljökonsekvensbedömning och endast 

verksamheter som omfattas av bilaga II till direktivet ska bli föremål för en 

bedömning från fall till fall i fråga om en miljökonsekvensbedömning krävs. 

I 6 kap. MB finns även bestämmelser för att genomföra Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2001/42/EG av den 27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och 

programs miljöpåverkan (även kallad direktivet om strategisk miljöbedömning 

eller SMB-direktivet). Krav på MKB vid planläggning infördes först i samband 

med genomförandet av SMB-direktivet. 

De typer av projekt som omfattas av MKB-direktivet (bilaga I och bilaga II) prövas 

i Sverige antingen enligt miljöbalken (miljöfarlig verksamhet i 9 kap. och 

vattenverksamhet i 11 kap.) eller enligt sektorslagstiftning, bland annat genom 

ellagen. 

När det gäller tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet har Sverige i dagsläget i flera 

fall strängare krav än de som direktivet ställer. Detta beror till viss del på att 

Sverige har tillståndsplikt för samtliga A- och B-verksamheter i 

miljöprövningsförordningen (2013:251). 

I miljöprövningsförordningen är verksamheterna indelade i A-, B- och C-

verksamheter. C-verksamheter är inte tillståndspliktiga utan anmälningspliktiga. 

Indelningen har skett mot bakgrund av tröskelvärden om producerad eller tillförd 

mängd av ett ämne, eller typ av process som omfattas (exempelvis kemisk, 

biologisk, mekanisk eller liknande). Vissa av förordningens bestämmelser 

överensstämmer med eller är nära MKB-direktivets tröskelvärden och liknande 

parametrar för kategorisering av verksamheter. I andra fall stämmer 

tröskelvärdena inte alls överens. Skillnaderna innebär att det ofta är svårt att 

avgöra i vilken utsträckning en viss bestämmelse i miljöprövningsförordningen 

motsvaras av ett projekt i direktivets bilaga I eller II. 
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Naturvårdsverket har i sin rapport Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån 

krav på miljökonsekvensbeskrivning35 bedömt att utifrån praxis från EU-domstolen 

har projekt som omfattas av bilaga II mycket begränsade möjligheter att använda 

undantagande tröskelvärden eller tröskelvärden som gör att vissa projekt 

undantas från behovsbedömning. 

Vad gäller tillämpning av urvalskriterier i bilaga III till direktivet har 

Naturvårdsverket konstaterat att man vid tillämpning av generella regler alltid 

måste förhålla sig till de lokala omständigheterna på platsen där projektet utförs. 

Ett projekt som inte är särskilt stort kan ändå medföra BMP om det lokaliseras till 

en plats där miljön är känslig även för små förändringar. När miljöeffekterna 

bedöms finns även en skyldighet att beakta de kumulativa effekterna. I rapporten 

drar Naturvårdsverket slutsatsen att det inte bör finnas tröskelvärden som gör att 

vissa projekt i bilaga II undantas från behovsbedömningen, eftersom det skulle 

betyda att det ska tas hänsyn till lokalisering och kumulativa effekter på förhand. 

Europeiska kommissionen har i oktober 2019 i en formell underrättelse framfört 

synpunkter på hur Sverige har genomfört direktivet, där kritik har framförts mot 

bland annat kraven på tillstånd och prövning av vissa verksamheter inom 

miljöfarlig verksamhet.36 Kommissionen har bland annat angett att Bilaga I till 

direktivet inte har införlivats korrekt och att därför inte heller artikel 4.1 i 

direktivet har införlivats, att vissa av projekten i bilaga II endast är föremål för ett 

anmälningsförfarande där den ansvariga myndigheten inte behöver agera på 

anmälan, att en anmälan inte behandlas som en ansökan om tillstånd som kräver 

ett beslut och att det är oklart om alla projekt som finns i bilaga II återges i den 

svenska lagstiftningen. 

Sverige har den 5 februari 2020 svarat kommissionen. Av svaret framgår att 

direktivet i huvudsak genomförts på ett korrekt sätt vad gäller de delar som tas 

upp i underrättelsen. Regeringen har i svaret uppmärksammat ett antal 

bestämmelser i direktivet som inte tydligt kommit till uttryck vid införlivandet och 

meddelat att det finns ett behov av att se över införlivandet för att förtydliga och 

förbättra dessa delar. Med anledning av kommissionens kritik har en översyn av 

direktivets genomförande inletts inom Regeringskansliet.37 

35 Naturvårdsverket. Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning. 

Redovisning av regeringsuppdrag i Naturvårdsverkets regleringsbrev 2017. Stockholm: Naturvårdsverket, 

2017. 

https://www.regeringen.se/4a6213/contentassets/384eb84fca444cbdb6e7a10918afbf06/kategorisering-av-

verksamheter-och-atgarder-utifran-krav-pa-miljokonsekvensbeskrivning.pdf (hämtad 2022-01-30). 
36 Europeiska kommissionen. Formell underrättelse - Överträdelse nr. 2019/2222. Bryssel: Europeiska 

kommissionen, 2019. 
37 Miljödepartementet. Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet. (Promemoria). M2021-00596. 

Stockholm: Regeringskansliet, 2021, s. 52. 
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Sverige har föreslagit förändringar som bland annat innebär att vissa verksamheter 

som tidigare kunde påbörjas utan att de behövde anmälas nu kommer att behöva 

anmälas till behörig tillsynsmyndighet och att verksamhetsutövaren för andra 

verksamheter som tidigare endast behövde anmälas nu kommer att behöva ansöka 

om tillstånd. 

Bedömning av luftledningar enligt artikel 4.1 och punkt 20 i bilaga I till MKB-

direktivet 

Luftledningar för el med en spänning på 220 kV eller högre och en längd av mer än 

15 km, ska antas medföra BMP enligt artikel 4.1 och punkt 20 i bilaga I till MKB-

direktivet, om inte medlemsstaten undantar en viss luftledning enligt artikel 2.4 i 

direktivet. 

Sverige har införlivat artikel 4.1 och punkt 20 i bilaga I till direktivet i 6 § första 

stycket 6 miljöbedömningsförordningen. Implementeringen är något strängare än 

direktivets krav, för även ledningar som är 15 km långa ingår (direktivet avser 

endast ledningar som är längre än 15 km). Direktivet är ett så kallat minimidirektiv, 

vilket innebär att medlemsstater får föreskriva om strängare bestämmelser. 

6 § första stycket i förordningen hänvisar för närvarande till verksamheter eller 

åtgärder som ska antas medföra BMP enligt 6 kap. 20 § första stycket 2 MB. Där 

nämns endast verksamheter eller åtgärder som ska prövas för ett tillstånd som 

avses i 9 kap. MB (miljöfarlig verksamhet) eller 11 kap. MB (vattenverksamhet), 

eller för en tillåtlighet som avses i 17 kap. MB. Miljödepartementet föreslår i 

Promemorian Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet, från mars 2021, att ta 

bort hänvisningen till 6 kap. 20 § första stycket 2 eftersom bestämmelsen även 

reglerar frågan om BMP för verksamheter som regleras i sektorslagstiftning.38 

Luftledningar som byggs med en spänning på 220 kV eller mer byggs alltid med 

stöd av linjekoncession, se avsnitt 0. Miljöbedömningen av dessa ledningar sker 

därför alltid i enlighet med bestämmelserna i 6 kap. MB. Eftersom de ska antas 

medföra BMP ska det varje fall göras en specifik miljöbedömning innan ett beslut 

om nätkoncession kan fattas. 

Bedömning av luftledningar enligt artikel 4.2 och punkt 3 b i bilaga II till MKB-

direktivet 

Vad gäller luftledningar för överföring av el som inte ingår i bilaga I till MKB-

direktivet, ska medlemsstaterna göra en behovsbedömning av om ledningarna kan 

antas medföra BMP och en miljökonsekvensbedömning därmed behöver göras. 

Denna behovsbedömning ska göras antingen genom granskning från fall till fall 

 

https://www.regeringen.se/494a20/contentassets/6d75999a57af48e0af07de6c0047d5d5/promemoria-ett-

forbattrat-genomforande-av-mkb-direktivet.pdf (hämtad 2022-01-30). 
38 Miljödepartementet. Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet, s. 96. 
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eller med gränsvärden eller kriterier. Detta gäller om inte medlemsstaten undantar 

en viss luftledning enligt artikel 2.4 i direktivet. Ovanstående framgår av artikel 4.2 

och punkt 3 b i bilaga II till direktivet. 

I 6 och 7 §§ miljöbedömningsförordningen har Sverige listat de verksamheter eller 

åtgärder som ska eller inte ska antas medföra BMP. Vad gäller byggnation och drift 

av luftledningar för el som omfattas av bilaga II har Sverige hittills inte reglerat när 

ledningen ska antas medföra BMP och en specifik miljöbedömning ska göras. Inte 

heller har Sverige reglerat när en luftledning för el som omfattas av bilaga II inte 

ska antas medföra BMP och därmed ingen BMP-bedömning behövs. Sverige har 

slutligen inte heller genom gränsvärden eller kriterier för luftledningar för el som 

omfattas av bilaga II angett när en behovsbedömning ska göras. Den sista typen av 

implementering nämns inte i direktivet men skulle indirekt kunna ange när 

ledningen inte ska antas medföra BMP.  

Bedömning av dessa luftledningar sker i Sverige från fall till fall. För ledningar 

som byggs med stöd av linjekoncession ska vid undersökning (6 kap. 23 § MB) och 

beslut om BMP (6 kap. 26 § MB) tas hänsyn till tre allmänna kriterier i 10 § 

miljöbedömningsförordningen. Det ska också särskilt tas hänsyn till kriterierna i 

11–13 §§ i förordningen, där de tre kriterierna i 10 § har utarbetats och där 

kriterierna i bilaga III till direktivet har införlivats. 

För ledningar som byggs med stöd av områdeskoncession sker ingen BMP-

bedömning och därmed finns det inget krav att kriterierna i 10–13 §§ 

miljöbedömningsförordningen används vid miljöprövning. Däremot bör enligt 

NFS 2001:15 tre kriterier beaktas vid bedömningen av vad som är en ”väsentlig 

ändring av naturmiljön”. Dessa kriterier liknar de som nämns i 10 § 

miljöbedömningsförordningen. 

2 kap. 17 § andra stycket ellagen anger att innan ledningar prövas för 

nätkoncession för linje ska en undersökning göras enligt 6 kap. 23–26 §§ MB. 

Samtidigt står det i 6 kap. 23 § första stycket MB att undersökningen gäller den 

som avser att bedriva en sådan verksamhet eller vidta en sådan åtgärd som avses i 

6 kap. 20 § första stycket 2. Den sistnämnda bestämmelsen omfattar endast 

verksamheter eller åtgärder som ska prövas för ett tillstånd för miljöfarlig 

verksamhet enligt 9 kap. MB eller för vattenverksamhet enligt 11 kap. eller för 

tillåtlighet som avses i 17 kap. MB. Byggnation och användning av elledningar 

klassas inte som miljöfarlig verksamhet. Tillstånd eller anmälan krävs inte enligt 

miljöbalken och miljöprövningsförordningen. Inte heller finns det med bland de 

verksamheter eller åtgärder för vilken tillåtlighet enligt 17 kap. MB krävs. 

Vattenverksamhet eller miljöfarlig verksamhet (till exempel vid förorenad mark) 

kan ibland komma i fråga vid elledningar. I de enskilda fallen innebär det dock ett 



46 

särskilt tillstånd som inte ges tillsammans med koncessionen utan i ett separat 

förfarande hos länsstyrelsen.  

Europeiska kommissionen har i sin formella underrättelse från 2019 angett att det 

vad gäller sektorsspecifik lagstiftning ”inte är tydligt hur den omfattar 

verksamheter som avses i bilaga II”. Kommissionen skriver vidare att det är ”inte 

heller tydligt hur den sektorsspecifika lagstiftningen säkerställer att de projekt som 

förtecknas i bilaga II till direktivet åtminstone kommer att bli föremål för en 

behovsbedömning innan de beviljas tillstånd”.39 Enligt kommissionen saknas det 

alltså tydlighet kring vilka verksamheter i sektorslagstiftningen som omfattas av 

bilaga II samt tydlighet kring hur det säkerställs att dessa blir föremål för en 

behovsbedömning. 

Ellagen nämns inte här utan senare i underrättelsen, vid stycket där kommissionen 

beskriver det som inte ha införlivats korrekt i punkt 3 i bilaga II. ”Överföring av el 

via luftledningar” nämns inte bland det som enligt kommissionen inte har 

införlivats korrekt i punkt 3 b i bilaga II (nämligen ”Anläggningar för transport av 

gas, ånga och hetvatten”), och därav kan det indirekt tolkas att denna del i punkt 3 

b i bilaga II verkar vara korrekt införlivad genom nuvarande 2 kap. 17 § ellagen. 

Därmed kan miljöbedömningen enligt 6 kap. MB för luftledningar som byggs med 

linjekoncession anses vara godkänd av kommissionen. 

Vad gäller projekt som ingår i punkt 3 b i bilaga II nämner kommissionen i 

underrättelsen att ”införlivandelagstiftningen [underlåter] att villkora 

tillämpningen till projekt som inte omfattas av bilaga I”.40 Det stämmer, eftersom 

Sverige inte har angett gränsvärden/kriterier för luftledningar som omfattas av 

bilaga II. 

Kommissionen nämner inte luftledningar som byggs med stöd av 

områdeskoncession. Inte heller har kommissionen uppmärksammat att det i Sverige 

finns en skillnad vad gäller miljöbedömningen av ledningar som byggs med stöd 

av linjekoncession jämfört med de som byggs med stöd av områdeskoncession. 

Däremot framgår det tydligt av underrättelsen att det ska tydliggöras för alla 

luftledningar som kan omfattas av bilaga II att dessa åtminstone kommer att bli 

föremål för en behovsbedömning innan de kan beviljas tillstånd. 

Luftledningar för el kan spela en roll vid bedömning av miljöpåverkan av 

planer och program enligt 6 kap. 3 § MB.  

Även om det inte finns särskilda gränsvärden eller kriterier för luftledningar för el 

som omfattas av bilaga II till MKB-direktivet kan sådana luftledningar spela en roll 

 
39 Europeiska kommissionen. Formell underrättelse - Överträdelse nr. 2019/2222, s. 6. 
40 Europeiska kommissionen. Formell underrättelse - Överträdelse nr. 2019/2222, s. 24. 
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vid bedömning om en plan eller ett program som nämns 2 § första stycket 2 (a–i) i 

miljöbedömningsförordningen41 ska antas medföra BMP enligt 6 kap. 3 § MB och 

en strategisk miljöbedömning ska göras. 

2 § första stycket 2 i förordningen hänvisar till 6 § i förordningen och till bilagan till 

förordningen. Bilagan beskriver ”verksamheter och åtgärder av betydelse för att 

avgöra planers och programs miljöpåverkan” och är baserad på bilaga II till MKB-

direktivet. Luftledningar nämns i punkt 3 i bilagan. Enligt bestämmelsen i 2 § i 

förordningen ska BMP antas om planen, programmet eller en ändring i den/det 

anger förutsättningar för byggnation och drift av sådana ledningar. Undantag görs 

för (1) detaljplaner enligt plan- och bygglagen, (2) andra planer eller program som 

enbart avser användningen av små områden på lokal nivå, eller (3) små ändringar i 

planer eller program som inte omfattas av 1 eller 2. I dessa fall ska först en 

undersökning göras enligt 6 kap. 6 § MB (se 3 § i förordningen). 

Bestämmelserna för planer och program togs fram inom ramen av införlivandet av 

SMB-direktivet. SMB-direktivet har inga egna bilagor om projekt så som i MKB-

direktivet utan hänvisar i artikel 3.2a till bilaga I och II i MKB-direktivet.    

Uppförande av en ledningsgata genom avskogning 

I vissa fall kan för byggnation av luftledningar en befintlig ledningsgata användas 

som inte behöver breddas. I de flesta fall behöver dock en ny ledningsgata skapas 

och/eller en befintlig ledningsgata breddas för hela ledningen eller en del av den. 

När skogsmark ska tas i anspråk för uppförande eller breddning av en 

ledningsgata anses det vara ett projekt enligt punkt 1 d i bilaga II till MKB-

direktivet.  

Sverige har inte införlivat artikel 4.2 och punkt 1 d bilaga II till direktivet genom en 

särskild bestämmelse. Uppförande av en ledningsgata anses vara en del av 

byggande av ledningen och miljöbedömningen av ledningen omfattar därmed 

även ledningsgatan. För ledningar som byggs med stöd av linjekoncession betyder 

det att bedömningen sker enligt 6 kap. MB. För ledningar som byggs med stöd av 

områdeskoncession sker bedömningen enligt 12 kap. § MB. Europeiska 

kommissionen har i sin formella underrättelse från 2019 uppmärksammat att 

punkt 1 d i bilaga II till direktivet inte har införlivats på ett särskilt sätt i Sverige.42  

 
41 (a) ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. 8 § MB, (b) en avfallsplan enligt 15 kap. 41 § MB eller enligt 9 kap. 

11 § avfallsförordningen (2020:614), (c) en översiktsplan enligt 3 kap. PBL, (d) en regionplan enligt 7 

kap. PBL, (e) en plan för tillförsel, distribution och användning av energi enligt lagen (1977:439) om 

kommunal energiplanering, (f) en länsplan enligt förordningen (1997:263) om länsplaner för regional 

transportinfrastruktur, (g) en havsplan enligt havsplaneringsförordningen (2015:400), (h) en plan för 

moderna miljövillkor enligt 11 kap. 28 § MB, eller (i) en annan plan eller ett annat program som avser 

jord- eller skogsbruk, fiske, energi, industri, transporter, regional utveckling, avfallshantering, 

vattenförvaltning, telekommunikationer, turism, fysisk planering eller markanvändning. 
42 Europeiska kommissionen. Formell underrättelse - Överträdelse nr. 2019/2222, s. 23. 
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4 Analys av MKB-direktivet och 

svensk lagstiftning 

I detta kapitel behandlas frågan huruvida det är möjligt att bygga luftledningar för 

el som omfattas av MKB-direktivet med stöd av nätkoncession för område, 

oberoende av om det handlar om lokalnätsområde eller regionnätsområde. För att 

kunna svara på denna fråga analyserar vi vilka luftledningar som omfattas av 

direktivet. Slutligen berörs frågan om det svenska regelverket för miljöbedömning 

vid byggande av luftledningar med stöd av nätkoncession för område uppfyller 

kraven i direktivet. 

4.1 I vilken utsträckning finns det möjlighet att bygga 

luftledningar som omfattas av MKB-direktivet med 

stöd av nätkoncession för område? 

Punkt 20 i bilaga I till MKB-direktivet omfattar alla starkströmsluftledningar med 

en spänning på 220 kV eller mer och en längd över 15 km. Detta gäller oavsett om 

ledningarna kan byggas med områdes- eller linjekoncession enlig ellagen. Punkt 3 

b i bilaga II till direktivet är däremot inte lika tydlig. För att veta vilka 

luftledningar för el som omfattas av denna punkt behöver begreppet ”överföring 

av elektrisk energi med luftledningar” analyseras. 

Betydelse av ”överföring av elektrisk energi med luftledningar” i punkt 3 b i 

bilaga II till MKB-direktivet 

Punkt 3 b i bilaga II till MKB-direktivet handlar om ”anläggningar för överföring 

av elektrisk energi med luftledningar”. Frågan kom upp hur begreppet överföring 

ska tolkas. Tolkningen är viktigt för att kunna definiera vilka luftledningar som 

ingår i bilaga II. Nedan framgår analyser av tre tolkningar av begreppet. Vi har 

funnit att det finns mest stöd för den tredje tolkningen. 

I direktivet finns varken en definition av begreppet överföring eller en hänvisning 

till en definition i annan EU-lagstiftning eller en i en internationell 

överenskommelse. Inte heller i ursprungsdirektivet fanns en definition eller en 

hänvisning. EU-domstolen har inte tolkat begreppets innebörd i ljuset av 

direktivet. Den har endast klargjort att överföring alltid innebär överföring genom 

elledningar, och att ett projekt som endast omfattas av överföring av el i en 

transformatorstation inte är ett bilaga II-projekt (se det redan tidigare nämnda 

rättsfallet i mål C‑300/13). När det råder oklarhet vad gäller ett begrepp i ett 

direktiv ska det enligt EU-domstolens rättspraxis först göras en jämförelse mellan 

direktivets olika språkversioner, se punkt 18 i domen i mål 283/81 (Cilfit m.fl.). 
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Översatt till svenska används orden ”transport” och ”transmission”/”överföring”. 

De olika språkversioner av direktivet använder begreppet med ord som inte tyder 

på en enhetlig innebörd av begreppet. 

När det inte finns en enhetlig tolkning ska bestämmelsen i fråga tolkas i enlighet 

med det allmänna systemet för och syftet med den lagstiftning som bestämmelsen 

är en del av, se punkt 28 i domen i mål C-449/93 (Rockfon). Enligt EU-domstolen är 

MKB-direktivets tillämpningsområde vidsträckt och dess ändamål mycket 

omfattande (punkt 31 i domen i mål C-72/95 (Kraaijeveld BV m.fl.)). 

Begreppet ”överföring av el” i punkt 3 b i bilaga II till direktivet kan enligt vår 

bedömning tolkas på tre olika sätt:  

1 ”Överföring av el” betyder endast överföring av el på transmissionsnätsnivå. 

2 ”Överföring av el” betyder endast överföring av el på transmissionsnäts- och 

regionnätsnivå. 

3 ”Överföring av el” betyder all överföring av el via starkströmsluftledningar, det vill 

säga på transmissionsnäts-, regionnäts- och lokalnätsnivå. 

Tolkning 1: ”överföring av el” i punkt 3 b i bilaga II till MKB-direktivet betyder endast 

transport av el på transmissionsnätsnivå 

Denna tolkning skulle betyda att ”luftledningar för överföring av el” i bilaga II till 

MKB-direktivet endast innebär transmissionsledningar som är kortare än 15 km. 

Det kan knappast vara idén med projektgrupp 3 b i bilagan att gruppen i praktiken 

endast skulle omfatta ledningar på 220 kV eller mer, som är mindre än 15 km lång. 

Ett argument för att ”överföring av el” i europeisk kontext även handlar om 

ledningar på en lägre spänningsnivå än de som ingår i det svenska 

transmissionsnätet finns i TEN-E-förordningen.43 I dess bilaga II nämns ledningar 

för överföring av el på 110 och 150 kV. 

Elmarknadsdirektivet är ett EU-direktiv som definierar ”överföring av el”.44 

Direktivet definierar överföring som ”transport av el i sammanlänkade system med 

högspänningsnät samt nät med extra hög spänning för tillhandahållande till 

slutkunder eller distributörer, men inte leverans”. Överföring särskiljs här från 

 
43 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 av den 17 april 2013 om riktlinjer för 

transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring 

av förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009, EUT L 115, 25.4.2013, s. 39. I 

förordningen fastställs riktlinjer för en snabb utveckling av, och driftskompatibilitet för, vissa 

prioriterade korridorer och områden för transeuropeisk energiinfrastruktur. 
44 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) nr 2019-944 av den 5 juni 2019 om gemensamma regler 

för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU, EUT L 158, 14.6.2019, s. 54. 
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distribution som är ”transport av el i system med högspännings-, mellanspännings- 

och lågspänningsnät för tillhandahållande till kunder, men inte leverans”.  

På grund av elmarknadsdirektivets syfte bör inte dess definition av överföring 

användas. Elmarknadsdirektivets syfte kan anses vara ”att skapa en inre marknad 

för el genom att medlemsstaterna främjar integration av sina nationella marknader 

och samarbete mellan systemansvariga på unionsnivå och regional nivå” (se skäl 

nr 7 till direktivet). Elmarknadsdirektivet fokuserar på att skapa en inre marknad 

för el medan MKB-direktivet fokuserar på bedömning av vissa projekts 

konsekvenser för miljön. Om överföring i punkt 3 b i bilaga II till MKB-direktivet 

skulle tolkas som ”transport av el i sammanlänkade system” skulle det innebära att 

ett mycket mer begränsat antal ledningar skulle ingå i denna projekttyp än som 

skulle vara försvarbart i ljuset av MKB-direktivets syfte. 

Ett annat argument för att avfärda elmarknadsdirektivets definition av överföring 

skulle kunna vara den inkongruens som skulle uppstå mellan bilaga I och II vad 

gäller typen av ledning. 

Om överföring i bilaga II skulle tolkas enligt elmarknadsdirektivets definition 

skulle det endast omfatta transport av el via ledningar i det svenska 

transmissionsnätet som är kortare än 15 km eller via en ledning som kopplar 

samman transmissionsnätet med en annan medlemsstats överföringssystem 

(såsom vid Baltic Cable där kabeln förbinder det svenska med det tyska systemet) 

och som är kortare än 15 km. Det skulle då i praktiken innebära ledningar som har 

en spänning av 220 kV eller mer och som är mindre än 15 km långa. Det verkar 

dock finnas en inkongruens mellan bilaga I och II vad gäller typen av ledning, 

eftersom det i bilaga I inte handlar om luftledningar för överföring av el utan om 

alla luftledningar med en spänning på 220 kV eller mer och en längd över 15 km. 

Dessa ledningar behöver inte ha en viss funktion så som ledningar i bilaga II enligt 

denna tolkning. Varför skulle lagstiftaren ange att ledningar på 220 kV eller mer 

som är över 15 km långa utan en viss funktion ska antas medföra en betydande 

miljöpåverkan (BMP), samt ange att medlemsstaterna ska bestämma om BMP kan 

antas vad gäller mindre långa ledningar på samma spänningsnivå som har en 

särskild funktion, när denna funktion inte påverkar miljön mer eller mindre än 

ledningar av den första kategorin?  

Tolkning 2: ”överföring av el” i punkt 3 b i bilaga II till MKB-direktivet betyder endast 

transport av el på transmissionsnäts- och regionnätsnivå 

I första och andra förslaget till ursprungsdirektivet (COM/80/313 FINAL) finns en 

not vid projektgruppen ”Production and distribution of electricity” i bilaga II, som 

hänvisar till kod 16 i Nomenclature générale des activités économiques dans les 

Communautés Européennes (NACE) (”den Europeiska gemenskapens statistiska 

nomenklatur över ekonomiska aktiviteter”) från 1970. Enligt noten skulle nämnda 
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projekt i störst möjliga mån kopplas till klassifikationen, som ju har utformats på 

EU-nivå. I själva ursprungsdirektivet förekommer dock inte någon hänvisning till 

NACE. Inte heller i senare direktiv finns en sådan hänvisning. NACE har sedan 

utvecklats och blivit rättsligt bindande inom EU genom en förordning.45 Den 

senaste versionen av NACE är NACE Rev. 2.  

Enligt NACE Rev. 2 betyder överföring ”att elektricitet från elproduktionen leds 

till distributionssystemet”. Distribution betyder ”att elektricitet som kommer från 

elproduktionen eller från överföringssystemet leds till slutkunden”. 

I Sverige finns ett motsvarande system som utgår från NACE. Det heter 

Standarden för svensk näringsgrensindelning (SNI). Den senaste versionen är SNI 

2007. SNI 2007 har tolkat NACE för Sverige och enligt standarden är ”överföring” 

det som sker på transmissionsnäts- och regionnätsnivå, ”distribution” sker endast 

på lokalnätsnivå. Denna tolkning kan dock vara problematiskt eftersom både 

lokalnätsledningar och regionnätsledningar även kallas för 

”distributionsledningar” i Sverige (ellagen hanterar däremot inte begreppet 

distribution). 

Ett argument för att inte använda NACE är att dess syfte är att införa en 

gemensam statistisk näringsgrensindelning inom EU. EU-förordningen som 

inkorporerar NACE ”gäller endast klassificering för statistiska ändamål”, se artikel 

1.2 i förordningen. 

Ett annat argument för att inte använda NACE är att en hänvisning dit endast 

finns i förslagen till ursprungsdirektivet, inte i själva direktivet och inte heller i 

senare direktiv. 

Tolkning 3: ”överföring av el” i punkt 3 b i bilaga II till MKB-direktivet betyder all 

transport av el via luftledningar, det vill säga på transmissionsnäts-, regionnäts- och 

lokalnätsnivå 

Det skulle kunna anföras att tolkning enligt NACE och SNI är för snävt eftersom 

det även inom lokalnät kan byggas luftledningar som har BMP. Dessutom har EU-

domstolen tolkat MKB-direktivets tillämpningsområde som ”vidsträckt” och dess 

ändamål som ”mycket omfattande” (målet Kraaijeveld BV m.fl.). I ljuset av EU-

domstolens tolkning skulle kunna anföras att även ledningar inom lokalnät ingår i 

punkt 3 b i bilaga II till direktivet. 

Observera att i ellagen används ordet ”överföring” som beteckning på all transport 

av el, oavsett på vilken nivå. Argument för en denna vidsträckta tolkning av 

 
45 Rådets förordning (EG) nr 3037/90 av den 9 oktober 1990 om statistisk näringsgrensindelning i 

Europeiska gemenskapen, EGT L 293, 24.10.1990, s. 1. Förordningen ändrades 2001 och ersättes 2006 av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006, EUT L 393, 

30.12.2006, s. 1. 
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”överföring av el” kan även hämtas från andra medlemsstaters implementering av 

direktivet. I Storbritannien till exempel anses inte ledningens funktion avgöra vilka 

ledningar som ingår i luftledningar i bilaga II (”electric lines” means ”any line which is 

used for carrying electricity for any purpose”46). I Spanien anses luftledningar för 

distribution av el redan från 15 kV vara luftledningar för överföring av el enligt 

bilaga II47, en spänningsnivå som i vårt land finns inom lokalnäten. 

Den tredje tolkningen av punkt 3 b i bilaga II till direktivet bör därmed 

överensstämma bäst med direktivets syfte och därför ligger den tolkningen till 

grund för analysen nedan.  

Vilka ledningar kan byggas med stöd av nätkoncession för område 

Även om spänningsmässigt i princip alla luftledningar enligt MKB-direktivet 

skulle kunna byggas med stöd av nätkoncession för område, kan vissa typer av 

ledningar enligt lag inte byggas med stöd av denna koncessionsform. 

Transmissionsnätsledningar och regionledningar kan endast byggas med 

linjekoncession. Ledningar som byggs med stöd av områdeskoncession kan inte 

ingå i eller utgöra ett transmissionsnät eftersom ett transmissionsnät är ett tekniskt 

och driftsmässigt sammanhängande ledningsnät som sträcker sig över flera 

regioner i Sverige och länkar samman det nationella elnätet med elnät i andra 

länder, se 1 kap. 4 a § första stycket ellagen. Ledningar som byggs med stöd av 

områdeskoncession kan inte heller vara regionledningar eftersom de enligt lag 

omfattas av en nätkoncession för linje, se 1 kap. 4 a § andra stycket ellagen. 

I praktiken betyder ovanstående att luftledningar för el endast kan byggas med 

stöd av områdeskoncession på spänningsnivåer som ligger under 220 kV. Därmed 

omfattas alla sådana ledningar av bilaga II till direktivet. 

4.2 Uppfyller miljöbedömningen vid byggande av 

luftledningar med stöd av nätkoncession för område 

kraven i MKB-direktivet? 

Det kan konstateras att luftledningar som byggs med stöd av områdeskoncession 

inte omfattas av bilaga I utan av bilaga II till MKB-direktivet. Det innebär att det 

bör säkerställas att byggande av luftledningar för överföring av el med stöd av 

områdeskoncession som kan antas medföra BMP blir föremål för krav på tillstånd 

och att en miljökonsekvensbedömning görs innan tillstånd ges. I detta avsnitt 

 
46 Electricity Act 1989 (c. 29), Part I, Electricity Supply, Supplemental, Section 64 (Interpretation etc. of 

Part I), (1). 
47 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, Anexo II (Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada 

regulada en el título II, capítulo II, sección 2.ª), Grupo 4 (b). 
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klargör vi om miljöbedömningen vid byggande av luftledningar med stöd av 

nätkoncession för område uppfyller bedömningskraven i direktivet. 

Ledningar som byggs med stöd av linjekoncession jämfört med ledningar som 

byggs med stöd av områdeskoncession 

Vad gäller linjekoncessioner sker miljöbedömningen enligt 6 kap. MB. Detta 

innebär att en undersökning görs om ledningen kan antas medföra BMP, om inte 

ledningen har en spänning på minst 220 kV och en längd av minst 15 km, 

elnätsföretaget som vill bygga ledningen själv har angett att BMP kan antas, eller 

företaget har förelagts att ansöka om ett tillstånd för miljöfarlig verksamhet som 

avses i 9 kap. 6 a § MB (i dessa fall sker direkt en specifik miljöbedömning). Efter 

undersökningen fattar länsstyrelsen ett beslut om BMP. Om ledningen kan antas 

medföra BMP görs en specifik miljöbedömning, det vill säga ett 

avgränsningssamråd som leder till en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MKB:n 

tas med i bedömningen vid ett beslut om nätkoncession. Det här förfarandet kan 

anses uppfylla kraven i direktivet. 

Vad gäller ledningar som byggs med stöd av nätkoncession för område bedöms 

dessa i första hand inte enligt 6 kap. MB. Detta görs endast när det i ett förfarande 

enligt 12 kap. 6 § MB uppmärksammas att en specifik miljöbedömning behövs 

enligt lag (6 kap. 20 § MB). Detta sker i praktiken främst när ledningen kan antas 

påverka miljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt (6 kap. 20 §, första 

stycket 1 och 7 kap. 28 a § MB). I dessa fall sker resten av miljöbedömningen av 

ledningen enligt bestämmelserna om specifik miljöbedömning enligt 6 kap. MB. 

Det är dock endast i dessa fall som 6 kap. MB kommer in i bedömningen och ett 

eventuellt tillstånd ges. Tillstånd ges då inte med tillämpning av 12 kap. 6 § MB, 

utan på grund av andra, särskilda bestämmelser i miljöbalken. Det finns vissa 

problem med 12 kap. 6 § MB som gör att tillämpning av bestämmelsen i sig inte 

uppfyller kraven i direktivet. Nedan går vi närmare in på vilka dessa problem är. 

Varför 12 kap. 6 § MB-förfarandet inte uppfyller kraven i MKB-direktivet 

Det finns fyra anledningar varför förfarandet enligt 12 kap. 6 § inte kan säkerställa 

att kraven i MKB-direktivet uppfylls. Dessa anledningar beskrivs nedan, med 

fokus på byggande av elledningar.  

1. Det är elnätsföretaget som bedömer om naturmiljön ändras väsentligt  

Det är elnätsföretaget som initierar en miljöbedömningsprocess genom att göra en 

bedömning av om ledningen kan komma att ”väsentligt ändra naturmiljön”. 

Denna bedömning är avgörande för resten av processen. 

Detta beskrivs närmare i prop. 1997/98:45, Miljöbalk, del 2, s. 150: 
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Den som avser att påbörja verksamheten eller åtgärden bör därför alltid 

pröva, om det som planeras är så ingripande för naturmiljön att det skall 

anmälas för samråd. Detta gäller även om inga naturvårdsföreskrifter 

meddelats angående det aktuella området och oavsett om området omfattas 

av anmälningsskyldighet enligt första eller andra stycket i 

samrådsparagrafen. I tveksamma fall bör alltså samråd ske, även om 

verksamhetsutövaren själv anser att ändringen av naturmiljön inte är till 

skada. 

Enligt 29 kap. 4 § första stycket 1 g MB är det straffbart att med uppsåt eller av 

oaktsamhet bygga en ledning utan att ha gjort en anmälan enligt vad som krävs i 

12 kap. 6 § MB eller föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av den. 

Detta innebär att en anmälan ska göras om företaget kommer fram till att ledningen 

kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. Det ändrar därmed inte principen att 

det i första hand är företaget som avgör om ledningen kan komma att väsentligt 

ändra naturmiljön. 

Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd bör luftledningar som huvudregel anmälas 

för samråd enligt 12 kap. 6 § MB. Undantagna är de som är av mycket liten 

omfattning och där inte naturmiljön är särskilt känslig (se NFS 2001:15).48 Detta är 

ingen regel utan ett råd. Genom att lagstadga krav på att den preliminära 

bedömningen görs av företaget och dessutom lagstadga när en ledning ska kunna 

komma att väsentligt ändra naturmiljön skulle det i praktiken kunna säkerställas 

att en anmälan om samråd görs där den bör göras. 

2. Det görs ingen bedömning av om betydande miljöpåverkan kan antas 

Det görs inte en bedömning av om BMP kan antas utan en bedömning av om 

ledningen kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. ”Väsentligt ändra 

naturmiljön” kan inte likställas med BMP eftersom den första endast handlar om 

naturmiljön medan den andra innebär påverkan av miljön i allmänhet och därmed 

till exempel inkluderar människors hälsa. Länsstyrelsen har heller inte fått i 

uppgift att göra en särskild bedömning av om BMP kan antas enligt 12 kap. 6 § 

MB.  

3. Bedömningen att en ledning kan komma att väsentligt ändra naturmiljön leder inte 

alltid till att en specifik miljöbedömning ska göras 

Även om man skulle kunna jämföra ”väsentligt ändra naturmiljön” med 

”betydande miljöpåverkan”, leder det inte alltid till att en 

miljökonsekvensbedömning (specifik miljöbedömning) ska göras. Enligt 8 § i 

förordningen (1998:904) om anmälan för samråd ska en MKB göras ”i den 

utsträckning som behövs i det enskilda fallet”. En bedömning av om en ledning 

kan komma att väsentligt ändra naturmiljön kan därmed inte ha samma betydelse 

som ett beslut om BMP, som alltid leder till att en MKB görs. Slutsatsen är att 

 
48 Naturvårdsverkets allmänna råd om anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (NFS 2001:15). 
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bedömningen av om ledningen kan komma att väsentligt ändra naturmiljön inte 

kan likställas med en bedömning av om ledningen kan antas medföra BMP. För att 

ändra på det krävs att bedömningen att ledningen kan komma att väsentligt ändra 

naturmiljön alltid leder till att en MKB görs. Alternativt behövs det, för att 

efterleva MKB-direktivet, efter anmälan om samråd alltid göras en särskild 

bedömning av om ledningen kan antas medföra BMP, som då leder till att en MKB 

görs om BMP kan antas.  

4. Förfarandet leder inte alltid till en tillståndsprövning vid betydande miljöpåverkan  

Förfarandet enligt 12 kap. 6 § MB är ett anmälningsförfarande, inte ett 

tillståndsförfarande. En anmälan i sig leder av naturliga skäl inte till ett beslut om 

tillstånd. För ett beslut om tillstånd ska det finnas ett tillståndsförfarande. 

Anmälningsförfarandet enligt 12 kap. 6 § MB är inte heller ett sådant 

anmälansförfarande som gäller för till exempel miljöfarlig verksamhet, där behörig 

myndighet efter anmälan bedömer om verksamheten eller åtgärden kan antas 

medföra BMP och, om så är fallet, förelägger anmälaren att ansöka om tillstånd.  

Enligt MKB-direktivet är tillstånd ”den ansvariga myndighetens eller de ansvariga 

myndigheternas beslut, som ger exploatören rätt att genomföra projektet” (artikel 

1.2c). Som konstaterats enligt ovan kan, i enlighet med EU-domstolens rättspraxis, 

tillstånd ges i olika led. I så fall är det viktigt att en MKB görs innan det sista, 

verkställande, tillståndet kan ges. Vid nätkoncession för område kan beslutet om 

själva nätkoncession för område ses som ett allmänt tillstånd efter vilket det kan 

komma ett beslut om verkställande tillstånd. 

Ett beslut på anmälan i ett 12 kap. 6 § MB-förfarande kan ha olika innebörd. 

Förelägganden om att vidta försiktighetsåtgärder och ”ingen erinran” är vanliga 

typer av ett sådant beslut. Det kan även fattas beslut om förbud. Om det i 12 kap. 6 

§-förfarandet är fråga om en verksamhet eller åtgärd för vilken det behövs tillstånd 

så gäller tillståndet endast den specifika verksamheten eller åtgärden, exempelvis 

vattenverksamhet eller påverkan av miljön i ett Natura 2000-område. Det är inte ett 

tillstånd för ledningen i sig. Om ledningen till exempel passerar ett vattenområde 

och kräver tillstånd för vattenverksamhet, innebär det att en specifik 

miljöbedömning och därmed en MKB ska göras. Det görs därmed inte 

nödvändigtvis en specifik miljöbedömning för alla aspekter av ledningen, i vårt fall 

byggande och drift av en luftledning för överföring av el, så som görs för 

linjekoncessioner enligt 6 kap. MB. Tillståndet som då ges för den särskilda 

verksamheten är därav inte ett verkställande tillstånd som ger grönt ljus för 

byggnation och användning av ledningen i allmänhet, eller översatt till direktivets 

ord, ett tillstånd för ett projekt (det vill säga hela projektet), som ges efter en 

miljökonsekvensbedömning där alla miljöaspekter av projektet beaktas. 
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Slutsats 

Ovanstående leder till slutsatsen att miljöbedömningen enligt 12 kap. 6 § MB inte 

kan anses uppfylla kraven i MKB-direktivet eftersom det inte säkerställs att en 

miljökonsekvensbedömning görs och ett tillstånd krävs för ledningen i varje fall 

när ledningen kan antas medföra BMP. Det görs ingen behovsbedömning enligt 

artikel 4 i direktivet, inte heller finns det ett allmänt tillståndsförfarande inklusive 

miljökonsekvensbedömning i de fall ledningen kan antas medföra BMP. 

Detta har bekräftats av Miljödepartementet i dess promemoria Ett förbättrat 

genomförande av MKB-direktivet där departementet skriver att ”ett 

anmälningsförfarande inom ramen för 12 kap. 6 § MB inte bedöms uppfylla MKB-

direktivets krav”, samt ”för att uppfylla MKB-direktivets krav skulle relativt 

omfattande förändringar av systemet med samråd krävas”.49 

För att rätta till det som gör att 12 kap. 6 § MB inte uppfyller kraven i direktivet är 

dock inte en ändring i själva bestämmelsen lämplig eftersom bestämmelsen även 

gäller för andra verksamheter än överföring av el via luftledningar. En sådan 

ändring skulle därmed även påverka miljöbedömningsförfarandet av 

verksamheter som inte omfattas av direktivet. Det finns inget skäl för att ställa 

strängare krav på dessa verksamheter än de som framgår av förfarandet i 

nuvarande 12 kap. 6 § MB. En särreglering behövs som gör att direktivets krav 

uppfylls vid byggnation av luftledningar med stöd av områdeskoncession när 

dessa ledningar kan antas medföra BMP. 

4.3 Risken att det byggs ledningar utan att MKB-direktivets 

krav uppfylls har blivit mycket större 

Förfarandet i 12 kap. 6 § MB har använts vid byggnation och drift av ledningar 

med stöd av områdeskoncession sedan bestämmelsen kom in i miljöbalken, och 

risken att MKB-direktivet inte efterlevs för dessa ledningar fanns alltså redan långt 

innan den 1 augusti 2021. Sedan den 1 augusti 2021 har risken blivit mycket större 

då ledningar som förr endast kunde byggas med linjekoncession nu kan byggas 

med stöd av en områdeskoncession för regionnät. Dessutom kräver luftledningar 

på en högre spänningsnivå än den som är vanlig för lokalnätsområden en bredare 

ledningsgata än ledningar inom lokalnätet och det leder ofta till en högre 

miljöpåverkan. En områdeskoncession för regionnät medför en högre risk för att 

ledningar som kan antas medföra BMP endast kommer att bedömas enligt 12 kap. 

6 § MB. Därmed säkerställs inte att en miljökonsekvensbedömning görs där den 

bör göras enligt direktivet. I dagsläget är det endast vid några särskilda 

förhållanden som ett tillstånd krävs enligt miljöbalken och en specifik 

 
49 Miljödepartementet. Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet, s. 117. 
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miljöbedömning ska göras. Dessa tillstånd täcker dock inte alla möjliga fall där 

BMP kan antas. 

I sammanhanget är det viktigt att påpeka att förfarandet i 12 kap. 6 § MB också 

tillämpas för andra verksamheter som omfattas av bilaga II till direktivet. De 

förslag som lämnas i denna rapport grundar sig enbart på de utredningsfrågor 

som följer av myndighetens uppdrag. Det kan dock finnas behov av en större 

översyn av systemet med miljöbedömningar.  

4.4 Slutsatser 

Ei drar följande slutsatser av analysen av MKB-direktivet och den svenska 

lagstiftningen: 

1 MKB-direktivet är tillämpligt på alla luftledningar som byggs med stöd av 

områdeskoncession. 

2 12 kap. 6 § MB uppfyller inte kraven på miljöbedömning enligt direktivet då det 

inte kan säkerställas att miljökonsekvensbedömning ska göras där den bör 

göras enligt direktivet. 

3 Redan innan den 1 augusti 2021 fanns det en risk att ledningar som byggs med 

stöd av områdeskoncession inte uppfyller kraven i direktivet. Den nya 

rättsfiguren, områdeskoncession för regionnät, gör risken större att ledningar 

som kan antas medföra BMP kommer att bedömas enligt 12 kap. 6 § MB och att 

direktivets krav därmed inte uppfylls.  

4 Miljöbedömningen för luftledningar som byggs med stöd av 

områdeskoncession behöver ändras för att Sverige ska kunna anses uppfylla 

sina skyldigheter i direktivet. 

5 Miljöbedömningen för linjekoncessioner uppfyller kraven på en bedömning 

från fall till fall. 

6 Ett sätt att uppfylla direktivets krav är att införa en likadan miljöbedömning för 

luftledningar som byggs med stöd av områdeskoncession som för ledningar 

som byggs med stöd av linjekoncession. 
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5 Ändring av miljöbedömning av 

luftledningar som byggs med 

områdeskoncession 

Av analysen i kapitel 4 framgår att nuvarande bestämmelser för miljöbedömning 

av luftledningar som byggs med stöd av områdeskoncession inte uppfyller de krav 

som ställs på miljöbedömningar enligt MKB-direktivet. Det bör noteras att detta 

endast avser luftledningar och inte markkablar eller sjökablar eftersom dessa inte 

omfattas av bilaga II till direktivet. Regelverket gällande miljöbedömningen av 

mark- eller sjökablar behöver därmed inte ändras. För luftledningar som byggs 

med stöd av nätkoncession för område måste regelverket ändras så att 

miljöbedömningen uppfyller kraven i direktivet. Nedan visar vi olika alternativ till 

ändring. 

5.1 Vilka alternativ finns för miljöbedömning av 

luftledningar 

I avsnitt 3.2 framgår vilka krav som finns på miljöbedömningar för verksamheter 

som omfattas av bilaga II till MKB-direktivet. Enligt artikel 4.2 i direktivet ska 

medlemsstaterna antingen genom granskning från fall till fall eller med 

gränsvärden eller kriterier göra en behovsbedömning om projekt kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan (BMP) och därmed en 

miljökonsekvensbedömning, inklusive en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), 

behöver göras. Vidare framgår av artikel 2.1 i direktivet att projekt som kan antas 

medföra BMP ska bli föremål för tillstånd och att miljökonsekvensbedömningen 

ska göras innan tillstånd ges. Det finns således en bestämd ordning för när 

miljöbedömningen ska ske. Först ska bedömningen göras, därefter kan tillstånd 

ges. 

Samma miljöbedömning som för ledningar som byggs med stöd av 

linjekoncession 

I avsnitt 0 har konstaterats att miljöbedömningen avseende ledningar som byggs 

med stöd av nätkoncession för linje uppfyller MKB-direktivets krav på 

miljöbedömning vid tillståndsprövningen. Frågan är därför om det är lämpligt för 

områdeskoncessionsledningar att införa samma miljöbedömningsförfarande som 

för linjekoncessionsledningar?  

En ledning som byggs med stöd av linjekoncession tillståndsprövas av Ei efter 

miljöbedömning av länsstyrelsen. Om en sådan prövning skulle tillämpas på 
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luftledningar som byggs med stöd av områdeskoncession skulle det i praktiken 

inte innebära några skillnader mellan koncessionsformerna vad gäller 

miljöbedömningen av enstaka ledningar. Vad gäller lämplighetsprövning skulle 

det dock fortfarande finnas en skillnad mellan enstaka ledningar som byggs med 

linjekoncession och de som byggs med områdeskoncession, då det vid 

områdeskoncession inte sker en särskild lämplighetsprövning för enskilda 

ledningar. Däremot skulle miljöprövningen för ledningar som byggs med 

områdeskoncession vid denna lösning leda till mycket högre kostnader för både 

företag och myndigheter samt till mycket längre ledtider för att bygga ut elnätet än 

i nuläget. Det finns inte skäl att införa samma miljöprövningsprocess för 

luftledningar som byggs med stöd av områdeskoncession som den som gäller för 

luftledningar som byggs med stöd av linjekoncession.   

Förslag 1 – Tillståndsplikt för ledningar som byggs med stöd av 

områdeskoncession 

För att komma till rätta med kravet på tillståndsprövning skulle ett förfarande där 

länsstyrelsen ges i uppdrag att tillståndspröva byggnationen av en luftledning som 

omfattas av områdeskoncession vara ett alternativ. I bilaga 1 har vi lagt fram ett 

förslag till regeländringar som innebär ett nytt tillståndsförfarande. Det är enligt 

förslaget obligatoriskt för företag att ansöka om tillstånd för dessa ledningar, som 

är straffsanktionerat enligt 29 kap. 4 § första stycket 1 ga MB. En sådan 

tillståndsprövning skulle kunna införas i 12 kap. MB. Vi väljer att lägga det i 12 

kap. MB eftersom det innebär ett nytt, särskilt förfarande i miljöbalken. 12 kap. MB 

omfattar sådana särskilda avgränsade verksamheter som inte ingår i en grupp av 

verksamheter såsom vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet där flera olika 

verksamheter ingår. 

Det finns en skillnad vad gäller prövningsinstans jämfört med alternativet att ha 

samma miljöbedömning som för linjekoncessionsledningar. Enligt förslaget om 

tillståndsplikt är det länsstyrelsen som råder över både miljöbedömningen och 

tillståndsprövningen jämfört med alternativet att ledningen tillståndsprövas av Ei 

efter länsstyrelsens miljöbedömning. 

Miljöbedömningen sker enligt förslaget på liknande sätt som för 

linjekoncessionsledningar, med vissa skillnader. Vid ansökan ska elnätsföretaget 

som avser att bygga och använda ledningen skicka in uppgifter om ledningen och 

dess miljöpåverkan. Därefter bedömer länsstyrelsen om BMP kan antas eller inte. 

Om BMP kan antas kan länsstyrelsen begära in mer information från företaget och 

sedan ska det göras en specifik miljöbedömning enligt 6 kap. MB. Om 

länsstyrelsen efter behovsbedömningen beslutar att det inte är BMP får företaget 

tillstånd genom att länsstyrelsen fattar beslut om tillstånd. 
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Här ser vi första skillnaden jämfört med förfarandet som gäller för 

linjekoncessionsärenden, nämligen att det inte hålls ett undersökningssamråd. 

Enligt artikel 5(2) i MKB-direktivet krävs endast ett samråd om exploatören (i vårt 

fall den som vill bygga och använda en luftledning) vid 

miljökonsekvensbedömningen begär ett yttrande från behörig myndighet (jmf 

länsstyrelsen) om avgränsning av projektet. Medlemsstaten får enligt direktivet 

bestämma att ett sådant yttrande och därmed samrådet är obligatoriskt, oberoende 

av om exploatören begär det eller inte (jmf avgränsningssamråd i Sverige). Ett 

sådant samråd sker efter ett beslut om att projektet kan antas medföra BMP, inte 

innan beslutet om BMP, se artikel 5 och 6. Detta har även bekräftats av 

Miljödepartementet i dess promemoria Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet 

där departementet anger att det ”inte finns något krav på att det inför 

behovsbedömningen ska ske ett samråd med allmänheten om åtgärdens 

miljöpåverkan”.50 Direktivet kräver inte heller att ansökan remitteras till 

intressenter. Direktivet kräver endast att den som vill utföra ett projekt för vilket 

det ska göras en fall-till-fall-bedömning av om projektet kan antas medföra BMP, 

skickar vissa uppgifter om verksamhetens art, omfattning och miljöpåverkan till 

behörig myndighet som i sin tur gör en behovsbedömning och fattar beslut om 

BMP, se artikel 4.4–4.6 och bilaga II.A till direktivet. Däremot ska beslutet om BMP 

publiceras så att allmänheten kan ta del av det. Förslaget innebär därför en 

bestämmelse om publikation av länsstyrelsens beslut om BMP. 

För övrigt krävs undersökningssamråd enligt miljöbalken (6 kap. 23 § första 

stycket) endast för särskilda verksamheter eller åtgärder, nämligen de som nämns i 

6 kap. 20 § första stycket 2 MB, det vill säga verksamheter eller åtgärder som ska 

prövas för ett tillstånd som avses i 9 eller 11 kap. MB, eller för en tillåtlighet som 

avses i 17 kap. MB. 

Vid miljöbedömning av en linjekoncessionsledning krävs att nätföretaget tar fram 

en liten MKB enligt 6 kap. 47 § MB om länsstyrelsen beslutar att BMP inte kan 

antas. Direktivet ställer inte krav på att en liten MKB görs när det inte är BMP. För 

förfarandet som beskrivs här föreslås att en liten MKB inte behöver göras för 

områdeskoncessionsledningar som inte kan antas medföra BMP. Därmed minskar 

den administrativa bördan för både elnätsföretaget och länsstyrelsen. 

Direktivet gör det möjligt att genom gränsvärden eller kriterier utesluta projekt 

från krav på miljöbedömning. För att ytterligare minska den administrativa bördan 

innebär vårt förslag även ett bemyndigande till regeringen eller den myndighet 

som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om undantag från 

tillståndskravet för luftledningar som byggs med stöd av områdeskoncession och 

som inte ska antas medföra BMP. Vårt förslag omfattar ett förslag att genom en 

 
50 Miljödepartementet. Ett förbättrat genomförande av MKB-direktivet, s. 98. 
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förordning införa en bestämmelse i miljöbedömningsförordningen (2017:966). 

Bestämmelsen innefattar gränsvärden och kriterier för att bedöma när BMP inte 

ska antas, som innebär att luftledningar som byggs med stöd av 

områdeskoncession undantas från tillståndskravet. I nästa kapitel visar vi hur vi 

har kommit fram till dessa gränsvärden och kriterier. 

Förslag 2 – Anmälningsplikt och tillståndsprövning vid betydande 

miljöpåverkan 

Detta förslag är vårt huvudförslag och innebär ett nytt anmälningsförfarande. 

Såsom vid tillståndsförslaget ovan passar det lämpligast i 12 kap. MB. 

För luftledningar för el som inte kan antas medföra BMP skulle det kunna räcka att 

de anmäls, ett tillståndsförfarande är då inte nödvändigt. Eftersom det inte alltid är 

klart om en luftledning kan antas medföra BMP föreslås att länsstyrelsen efter 

anmälan från en nätkoncessionshavare gör en behovsbedömning enligt MKB-

direktivet och fattar beslut om huruvida ledningen kan antas medföra BMP eller 

inte. Om BMP inte kan antas kan ledningen byggas utan särskilt tillstånd, men 

länsstyrelsen kan förelägga elnätsföretaget att vidta försiktighetsåtgärder som 

behövs för att förebygga, hindra eller motverka att byggandet eller användandet 

av ledningen medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I 

många fall uppger den som vill bygga och driva en elledning redan vid första 

kontakt med myndigheten vilka försiktighetsåtgärder den har tänkt att vidta. I 

sådana fall kan länsstyrelsen förelägga ytterligare åtgärder om det behövs. 

I undantagsfall kan länsstyrelsen efter behovsbedömningen förbjuda 

verksamheten, närmare bestämt om myndigheten bedömer att det inte går att 

vidta tillräckliga försiktighetsåtgärder för att undvika att byggandet eller 

användandet av ledningen medför skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för 

människors hälsa eller miljön. I praktiken är det väldigt sällan som en ledning 

förbjuds av miljöskäl. Något sådant skulle kunna uppkomma vid byggande i stark 

förorenad mark. Oftast går det att vidta tillräckliga åtgärder för att förhindra en 

stor miljöskada eller olägenhet, till exempel genom att ändra placeringen av 

stolpar. I andra fall kan ledningens sträckning anpassas.  

Om ledningen kan antas medföra BMP och inte förbjuds förelägger länsstyrelsen 

elnätsföretaget att ansöka om tillstånd. Tillståndsförfarandet som följer innebär att 

en specifik miljöbedömning görs enligt 6 kap. MB. Det är då samma myndighet 

som beslutar på anmälan och på ansökan om tillstånd. Detta medför 

administrativa fördelar eftersom myndigheten då redan har många uppgifter om 

ledningen som avses att byggas.  

Anmälningsförfarandet innebär en obligatorisk anmälan, straffsanktionerad enligt 

29 kap. 4 § första stycket 1 ga MB, för alla luftledningar som byggs med stöd av 
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områdeskoncession. Enligt vårt förslag kan elnätsföretaget inte direkt ansöka om 

tillstånd utan att göra en anmälan. En ”spontan” tillståndsansökan kan göras vid 

miljöfarliga verksamheter där vid prövningen av anmälan det inte görs en BMP-

prövning och det därav är osäkert om tillstånd kan komma att föreläggas enligt 9 

kap. 6 a § MB. I vårt förfarande har vi en BMP-prövning vid anmälan. Företaget 

kan vid tvivelfall ange att ledningen antas medföra BMP och därmed kommer det 

att föreläggas att ansöka om tillstånd. 

Vid anmälan ska elnätsföretaget skicka in uppgifter om ledningen och dess 

miljöpåverkan, och därefter prövar länsstyrelsen om BMP kan antas eller inte. På 

samma sätt som vid ansökan i vårt första förslag (förslag till tillståndsförfarande), 

behöver anmälan inte remitteras inför behovsbedömningen. Inte heller görs ett 

undersökningssamråd inför länsstyrelsens beslut om BMP. Direktivet kräver 

varken remiss eller samråd i behovsbedömningsfasen. Miljöbalken kräver endast 

ett sådant samråd för särskilda typer av verksamheter, och bygg och drift av 

luftledningar finns inte bland dessa. Efter behovsbedömningen ska beslutet 

publiceras så att allmänheten kan ta del av det.  

Så som vid tillståndsförslaget behöver elnätsföretaget inte göra en liten MKB om 

det inte finns BMP. Direktivet ställer inte krav att en liten MKB görs när ett projekt 

inte kan anses medföra BMP. Därmed blir den administrativa bördan mindre 

jämfört med förfarandet för linjekoncessionsledningar. 

Genom att tillämpa ovanstående prövning uppfylls kraven i både direktivet och 

svensk lag. Det medför minsta möjliga ändringar jämfört med situationen som vi 

har idag. Skulle man gå utöver dessa krav får det direkt följder för elnätsföretag 

som vill bygga ut sitt elnät och för länsstyrelsen som handlägger deras ärenden. 

För att minska den administrativa bördan föreslår vi ett bemyndigande till 

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela 

föreskrifter om undantag från anmälningsplikt för luftledningar som byggs med 

stöd av områdeskoncession och som inte ska antas medföra BMP. Vi föreslår att 

regeringen i en förordning meddelar en sådan undantagsbestämmelse. Vårt förslag 

innehåller ett förslag till förordning om ändring av miljöbedömningsförordningen 

(2017:966). Förslaget innebär att en bestämmelse införs som anger när en 

luftledning inte ska antas BMP, och som i sådana fall undantar luftledningar som 

byggs med stöd av områdeskoncession från anmälningskravet. Bestämmelsen 

innefattar gränsvärden och kriterier för att bedöma när BMP inte ska antas. I nästa 

kapitel visar vi hur vi har kommit fram till dessa gränsvärden och kriterier. 
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6 Gränsvärden och kriterier för 

bedömning av luftledningars 

miljöpåverkan 

I detta kapitel visar vi för vilka gränser det kan fastställas gränsvärden och 

kriterier enligt MKB-direktivet. Eftersom Sverige inte har lagstadgat gränsvärden 

eller kriterier för byggnation av luftledningar enligt bilaga II till direktivet, 

undersöker vi om länsstyrelsen använder egna gränsvärden eller kriterier vid 

miljöbedömningen av byggnation av luftledningar. Vi systematiserar dessutom 

olika typer av gränsvärden och kriterier som kan användas för luftledningar. 

Sedan analyserar vi vilka gränsvärden och/eller kriterier för bedömning av 

luftledningar som vissa andra länder har tagit fram, och om det kan urskiljas en 

enhetlig uppfattning. Därefter gör vi en analys av Ei:s linjekoncessionsärenden för 

luftledningar för att se om vi kan få fram gränsvärden och/eller kriterier från den 

svenska praxisen. Slutligen föreslår vi en regel för bedömning av luftledningars 

miljöpåverkan.  

6.1 För vilka gränser kan enligt MKB-direktivet 

gränsvärden och kriterier fastställas? 

Enligt artikel 4.2 i MKB-direktivet ska en medlemsstat bestämma om projekten i 

bilaga II till direktivet ska bli föremål för en miljökonsekvensbedömning, antingen 

genom att avgöra det från fall till fall eller genom att fastställa gränsvärden eller 

kriterier. Gränsvärden och kriterier ska fastställas med beaktande av 

urvalskriterierna i bilaga III till direktivet. Även vid en fall-till-fall-bedömning 

behöver hänsyn tas till kriterierna i bilaga III. Medlemsstaterna får fastställa 

gränsvärden och kriterier som avgör när projekt varken behöver omfattas av beslut 

om miljöpåverkan eller miljökonsekvensbedömning, eller när projekt under alla 

omständigheter ska genomgå en miljökonsekvensbedömning, se artikel 4.3 i 

direktivet. Av bilaga III framgår att gränsvärdena eller kriterierna behöver ta 

hänsyn till projektets karakteristiska egenskaper och projektets lokalisering. 

Därutöver behöver de potentiella effekterna beaktas i förhållande till de 

gränsvärden eller kriterier som används. Bilaga III har implementerats i 10–13 §§ 

miljöbedömningsförordningen. 

Sverige har införlivat direktivets gränsvärden för bilaga I-luftledningar men har 

inte lagstadgat gränsvärden eller kriterier för miljöbedömningen av bilaga II-

luftledningar. Det kan vara så att sådana ändå används i praktiken av 
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länsstyrelsen, därför har vi tagit kontakt med vissa länsstyrelser för att ta reda på 

det. 

6.2 Länsstyrelsernas bedömningssätt och synpunkter 

För att veta om särskilda gränsvärden eller kriterier används vid 

miljöbedömningen av luftledningar skickades ett frågeformulär ut till sex 

länsstyrelser51. Syftet med frågorna var bland annat att utröna om länsstyrelserna 

har kommit fram till särskilda gränsvärden eller kriterier som används för att 

avgöra om en luftledning kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) eller 

ej (inför ansökan om linjekoncession) samt att få länsstyrelsernas syn på att det 

införs gränsvärden eller kriterier för att undanta ledningar från miljöbedömningen. 

Överlag beskriver länsstyrelserna att miljöbedömningen sker i enlighet med de 

allmänna kriterierna i 10–13 §§ miljöbedömningsförordningen. Några särskilda 

gränsvärden eller kriterier har länsstyrelserna inte tagit fram.  

Huruvida ledningen tar i anspråk produktiv skogsmark eller brukningsvärd 

jordbruksmark är en viktig del i bedömningen av ledningens miljöpåverkan. Av 

svaren framgår att ett ärende med lång ledningssträcka inte automatiskt innebär 

att länsstyrelsen beslutar om BMP, utan det beror även på hur känsligt området är 

där ledningen ska uppföras samt hur stora skadorna riskerar att bli. På samma sätt 

kan en kort ledning inte garantera att länsstyrelsen inte bedömer att det är BMP. 

En kort ledningssträcka vägs då mot om åtgärden riskerar att ge ett stort intrång 

inom det begränsade området. Vid beredning av ärenden tas hänsyn till om det är 

en miljö som tål förändringar eller om den är extra känslig för störningar. Om 

området redan är påverkat av andra ingrepp vägs även detta in.  

Vad gäller länsstyrelsernas syn på att det skulle införas gränsvärden eller kriterier i 

lagstiftningen anser en majoritet av de tillfrågade att det är bra om det tydliggörs i 

lagstiftning när det krävs en bedömning av om en luftledning för el medför BMP. 

Enligt dem skulle det kunna vara bra med gränsvärden eller kriterier. Gränsvärden 

eller kriterier vad gäller ledningens utformning kan möjligen inte utesluta alla fall 

av BMP som skulle kunna vara aktuellt om de inte kombineras med gränsvärden 

eller kriterier vad gäller området som ledningen dras genom. 

6.3 Om gränsvärden 

Utifrån svaren på de frågor som vi har ställt till länsstyrelserna har vi fått bilden att 

de, vad gäller bedömning av om luftledningar kan antas medföra BMP, inte har 

 
51 Länsstyrelserna i Skåne, Västra Götaland, Stockholm, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.  
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utvecklat gränsvärden för att kunna bestämma när BMP inte ska antas eller 

tvärtom ska antas.  

Vi har sett att ledningens spänning och längd används som gränsvärden i bilaga I 

till MKB-direktivet. I förarbetena gällande svensk ellagstiftning har spänning 

föreslagits för att avgränsa olika typer av miljöbedömning, se avsnitt 2.6. Vi har för 

övrigt inte sett att det i Sverige har föreslagits eller använts gränsvärden baserade 

på andra egenskaper. 

Vi har utrett om en starkströmsluftledning och dess användning har särskilda 

egenskaper som skulle kunna användas för att ange gränsvärden som markerar 

när en behovsbedömning ska göras för att avgöra om byggandet eller 

användningen av ledningen kan antas medföra BMP. Vi har kommit fram till 

följande egenskaper som skulle kunna ha en miljöpåverkan och eventuellt en 

betydande miljöpåverkan: 

• konstruktion av stolpe, stag och ledning 

• material i stolpe, stag och ledning 

• ledningens spänning (konstruktionsspänning) 

• ledningens längd 

• ledningsgatans längd och bredd. 

6.4 Om kriterier  

Länsstyrelserna använder kriterier vid BMP-bedömningen. Det görs då alltid en 

fall-till-fall-bedömning. 

Länsstyrelserna har däremot inte utvecklat kriterier för att avgöra om en BMP-

bedömning behövs eller inte, det vill säga kriterier för att avgöra när BMP ska 

antas eller kriterier för att avgöra när BMP inte ska antas. För att kunna komma 

fram till sådana kriterier skulle man kunna dela in kriterier i fyra grupper. 

Den första gruppen och den andra gruppen innehåller kriterier som är knutna till 

områden som är skyddade enligt lag, skyddsvärda eller av en annan anledning känsliga för 

miljöpåverkan. En starkströmsluftledning, det vill säga ledningen och 

ledningsgatan, som helt eller delvis går i ett sådant ”känsligt område” skulle 

kunna medföra att BMP ska antas (första gruppen), eller åtminstone ska i sådana 

fall en behovsbedömning göras för att avgöra om BMP kan antas eller inte (andra 

gruppen). Exempel på sådana områden är riksintressen enligt 3 och 4 kap. MB, 

skyddade områden enligt 7 kap. MB, platser med natur- eller kulturvärden, platser 
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där skyddade eller skyddsvärda djur- eller växtarter förekommer och förorenade 

områden. 

Den tredje gruppen och den fjärde gruppen innehåller kriterier som har 

gemensamt att de inte är knutna till ett särskilt skyddat, skyddsvärt eller av en 

annan anledning känsligt område, utan här är det verksamheten eller åtgärden i sig 

som kan ha miljöeffekter som gör att BMP ska antas (tredje gruppen), respektive en 

bedömning behöver göras av om BMP kan antas (fjärde gruppen).  

Känsliga områden 

Alla områden som vi kommer fram till skulle åtminstone kunna vara med i ett 

kriterium om ”känsliga områden” som innebär att när en ledning helt eller delvis 

lokaliseras i ett av dessa områden ska en behovsbedömning göras för att avgöra 

om BMP kan antas eller inte. Det behövs likväl en närmare utredning för att kunna 

avgöra om vissa av dessa känsliga områden är så känsliga att påverkan av området 

medför att BMP ska antas. 

Verksamheter eller åtgärder som kan ha en stor lokal miljöeffekt 

Vi har sett att vissa verksamheter eller åtgärder kan ha en sådan stor lokal 

miljöeffekt att de kan listas som kriterier som gör att BMP ska antas (den tredje 

gruppen av kriterier). Här kan vi nämna tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 

kap. MB. I dessa fall krävs utöver tillståndet för att bygga och använda 

luftledningen ett särskilt tillstånd enligt 11 kap. MB. 

Vi har dessutom sett att de finns verksamheter eller åtgärder för vilka en 

behovsbedömning ska göras för att avgöra om dess lokala miljöeffekt innebär att 

BMP kan antas (den fjärde gruppen av kriterier). Här ingår anmälningspliktig 

vattenverksamhet enligt 11 kap. MB. Byggnation av en luftledning i ett 

vattenområde kan påverka hydrologi, morfologi och biologi, samt kan göra att 

miljökvalitetsnormer inte uppfylls.  

Nedan kommer vi att undersöka om vi kan framställa eventuella gränsvärden 

och/eller kriterier baserat på länsstyrelsernas praxis av bedömning av 

miljöpåverkan i Sverige. Innan dess kastar vi en blick utomlands för att se vilka 

gränsvärden och/eller kriterier vissa andra länder har kommit fram till. 

6.5 Internationell utblick 

För att få några exempel på gränsvärden och kriterier från andra länder vad gäller 

när en behovsbedömning för luftledningar behöver göras och när den inte behöver 

göras har vi analyserat införlivandet av punkt 20 i bilaga I samt punkt 1 d och 3 b i 

bilaga II till MKB-direktivet i nio länder: Storbritannien, Tyskland, Frankrike, 

Spanien, Italien, Nederländerna, Danmark, Norge och Finland. Vi har valt ut 
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länderna på grund av deras väletablerade elnätsinfrastruktur. Ländernas 

bestämmelser redovisas i bilaga 2. 

De länder i vår analys som har fastställt gränsvärden eller kriterier för bilaga II-

luftledningar har fastställt gränsvärden eller kriterier för när en bedömning ska göras av 

huruvida ett projekt kan antas medföra BMP (det vill säga när en behovsbedömning 

ska göras) i stället för när en sådan bedömning inte behövs. Detta leder inte till 

något problem eftersom det därmed indirekt anges när projekt varken behöver 

omfattas av ett beslut om BMP eller en miljökonsekvensbedömning. Storbritannien 

har dessutom fastställt indikativa gränsvärden och kriterier som anger när avskogning 

i syfte att ändra markanvändningen sannolikt inte kommer att medföra BMP. 

De flesta länder har i sina regelverk endast använt gränsvärden eller kumulativt 

gränsvärden och kriterier, endast Storbritannien har skapat en bestämmelse som 

innebär att ett gränsvärde ska uppnås alternativt ett kriterium ska uppfyllas. 

Vissa länder har i sin lagstiftning ökat direktivets räckvidd vad gäller tillämpning 

av artikel 4.1 eller 4.2 genom att inkludera markkablar, sjökablar, 

transformatorstationer, eller ianspråktagande av annan mark än skogsmark. 

Jämförelse 

Jämförelse av gränsvärden 

Av ländernas bestämmelser framgår att de gränsvärdena som används oftast är 

baserade på ledningens spänning och längd, och i vissa fall på antal hektar mark 

som tas i anspråk. Däremot skiljer värdena sig från land till land, fram för allt vad 

gäller bilaga II-ledningar.  

Vad gäller bilaga I-ledningar är det Norge, Spanien och Italien som är annorlunda 

än de övriga. Norge har kumulativa värden på 132 kV och 15 km. Italien har 

kumulativa värden på respektive 150 kV och 15 km, 100 kV och 10 km, och 100 kV 

och 3 km. Spanien har förutom värdena på 220 kV och 15 km även ett gränsvärde 

på 3 km kombinerat med ett kriterium om skyddade områden (mer om kriteriet 

nedan). 

Dessutom har Spanien en allmän bestämmelse för alla projekt (inte bara 

elledningar) som innebär en förändring av markanvändningen (inte bara vid 

avskogning) i ett område som är lika med eller större än 100 ha. Detta kan vara 

tillämpligt på luftledningar när ledningen behöver en ny ledningsgata som innebär 

en förändrad markanvändning som totalt är 100 ha eller mer. Dessa ledningar har 

då alltid BMP. Likadant har Frankrike ett gränsvärde för avskogning för 

markomvandling. Ledningar som medför avskogning av 25 ha eller mer innebär 

alltid BMP. Slutligen har Tyskland det lägsta gränsvärdet som anger när 
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avskogning för markomvandling ska antas medföra BMP, det sker nämligen redan 

vid en total areal på 10 ha. 

I fråga om bilaga II-ledningar har Nederländerna den högsta spänningsgräns från 

och med vilken en behovsbedömning ska göras, nämligen 150 kV, följd av 

Storbritannien som har lagt gränsen vid 132 kV. Spektret vad gäller spänningsnivå 

är brett eftersom Spanien har 15 kV som gräns. De andra länderna håller sig mellan 

dessa gränser, förutom våra nordiska grannländer som inte alls anger en 

spänningsnivå som gränsvärde för bilaga II-luftledningar. Danmark ger endast en 

spänningsgräns för markkablar. Även vad gäller ledningens längd ser vi 

skillnader. I vissa fall är längden inte en faktor vid bedömningen (Storbritannien, 

Norge, Danmark och Finland), i andra fall är det antingen 3 km, 5 km eller 15 km 

som förekommer i olika kombinationer med gränsvärden för spänning. 

I Spanien hanteras dessutom det allmänna gränsvärdet 50 ha för varje projekt som 

innebär en förändring av markanvändningen i ett område som är lika med eller 

större än detta värde. För projekt i vissa skyddade områden ligger gränsvärdet för 

förändrad markanvändning på 10 ha. Avskogning på 10 ha eller mer för 

markomvandling till annat än jordbruksmark leder i Nederländerna till en 

behovsbedömning, dock oberoende om skyddade områden berörs. För Tyskland 

och Frankrike ligger gränsen betydligt lägre: för alla ledningar som tar mer än 1 

respektive 0,5 ha skogsmark i anspråk ska en behovsbedömning göras. I 

Storbritannien medför all avskogning i syfte att ändra markanvändningen krav på 

BMP-bedömning och där används indikativa gränsvärden och kriterier för att 

bedöma när avskogningen sannolikt inte kommer att ha BMP. Det innebär att 

avskogning för markomvandling som täcker en total areal på högst 1 ha, och som 

inte sker i ett känsligt område, inte ska antas medföra BMP, förutom i exceptionella 

omständigheter. För avskogningsområden som helt eller delvis ligger i en 

nationalpark eller i ett särskilt naturskönt område ligger det indikativa gränsvärdet 

på 0,5 ha. I Norge, Danmark och Finland ska vid avskogning för markomvandling 

alltid en BMP-bedömning göras, dock finns här ingen guidning genom indikativa 

gränsvärden. 

Ovan har vi redan nämnt att i vissa länder spelar även kriterier en roll för att 

bedöma om BMP ska antas eller en behovsbedömning ska göras. Kriterierna 

jämförs nedan.  

Jämförelse av kriterier 

Fyra av de nio länder som ingår i vår analys har använt ledningens lokalisering i 

”känsliga områden” eller ”skyddade områden” som ett kriterium för att bestämma 

om en behovsbedömning behöver göras. I Storbritannien använts kriteriet som 

alternativ till en spänningsgräns på 132 kV för att avgöra om en behovsbedömning 

behövs. Dessutom används det vid avskogning som indikativt kriterium 
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tillsammans med indikativa gränsvärden (se ovan). I Nederländerna används det 

kumulativt utöver en spänningsgräns på 150 kV, som krav för när en 

behovsbedömning ska göras. Italien har använt kriteriet på ett annat sätt. Där är 

det ett av tre kumulativa krav för att avgöra om luftledningen ska antas medföra 

BMP. Det gäller ledningar som har en spänning på mer än 100 kV, som är längre 

än 3 km och som går i skyddade naturområden. Kriteriet används i Spanien 

kumulativt vid förändring av markanvändning av 10 ha för att bestämma när en 

behovsbedömning behöver göras. I Spanien används kriteriet dessutom 

kumulativt utöver ett gränsvärde för ledningens längd (3 km) för att avgöra om 

ledningen ska antas medföra BMP. I detta fall gäller ett undantag vid korsning av 

”urbaniserade områden”. 

Bland de länder som ingår i vår analys har vi inte sett några exempel på kriterier 

inom den tredje eller fjärde gruppen av kriterier, det vill säga verksamheter eller 

åtgärder som i sig kan ha miljöeffekter som avgör om en behovsbedömning ska 

göras (till exempel vattenverksamhet). 

Slutsats 

Vid jämförelse av både gränsvärden och kriterier i de nio undersökta länderna ser 

man stora skillnader i hur länderna har implementerat MKB-direktivet. Det 

framträder en spretig bild vad gäller gränsvärden, framför allt vad gäller bilaga II-

ledningar, samtidigt som endast fyra länder använder kriterier. Vad gäller 

framtagande av gränsvärden och/eller kriterier kan man urskilja två extremer, å 

ena sidan våra nordiska grannländer som har reglerat bilaga II-luftledningar med 

varken gränsvärden eller kriterier, å andra sidan Storbritannien, Spanien, Italien 

och Nederländerna som använder både gränsvärden och ett kriterium om 

”känsliga områden” eller ”skyddade områden”. För dessa fyra länder skulle 

följande slutsatser kunna dras vad gäller när en luftledning inte ska antas medföra 

BMP. 

Av Storbritanniens regelverk framgår att luftledningar under 132 kV som inte går i 

ett känsligt område inte ska antas medföra BMP om inte mer än 1 ha skog behöver 

avverkas för ledningen och det inte finns eventuella exceptionella omständigheter. 

Av Spaniens bestämmelser framgår att luftledningar under 15 kV inte ska antas 

medföra BMP om ledningen inte går i ett skyddat område och mindre än 50 ha 

mark får en annan användning. Om en luftledning under 15 kV går i ett skyddat 

område får den för att inte antas medföra BMP endast vara längre än 3 km om den 

går genom ett urbaniserat område. Dessutom ska markytan som får en annan 

användning i så fall vara mindre än 10 ha. Luftledningar som är högst 3 km långa 

ska inte heller antas medföra BMP, oberoende spänning, om de inte går i ett 

skyddat område. Om sådana korta ledningar går i ett skyddat område ska de inte 

antas medföra BMP så länge mindre än 10 ha mark får en annan användning. 
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Av Italiens föreskrifter framgår att luftledningar på högst 100 kV eller som är högst 

3 km långa, och som inte går i ett skyddat naturområde, inte ska antas medföra 

BMP. 

Av Nederländernas genomförande kan regeln härledas att luftledningar under 

150 kV eller som är under 5 km långa, och som inte går i ett känsligt område, inte 

ska antas medföra BMP. 

När vi jämför implementeringen i de sex länder som har använt gränsvärden, 

inklusive de fyra som även använder kriteriet ”känsliga områden” eller ”skyddade 

områden”, kommer vi till slutsatsen att det inte kan utrönas tydliga gränsvärden 

och/eller kriterier som vi rakt av skulle kunna anamma i Sverige. Det är därför 

ännu viktigare att undersöka om vi kan få fram gränsvärden och/eller kriterier från 

den svenska praxisen. 

6.6 Analys av Ei:s ansökningar om ny linjekoncession 

Vi har tittat på länsstyrelsernas bedömningssätt för att se om vi utifrån den 

svenska kontexten kan komma fram till gränsvärden och/eller kriterier som kan 

ange när en ledning ska eller inte ska antas medföra BMP. Härtill har vi analyserat 

alla ansökningar om ny linjekoncession för luftledningar med en spänning under 

220 kV som inkommit fr.o.m. den 1 januari 2016 och som har beslutats t.o.m. den 

15 oktober 2021.  

Slutsatser 

Nedan presenterar vi våra slutsatser och ger vi ett förslag till gränsvärden och 

kriterier utifrån vår analys.  

1. Ledningar som medför betydande miljöpåverkan 

I alla ärenden där ledningen medförde BMP (49 procent av alla ärenden) handlade 

det om ledningar som helt eller delvis skulle byggas inom vissa riksintressen eller 

andra skyddade, skyddsvärda, eller av en annan anledning känsliga områden 

(härefter: ”känsliga områden”), eller om ledningar som behövde anmälas eller som 

behövde tillstånd på grund av vattenverksamhet (11 kap. MB). 

Bland de områden där ledningar skulle byggas kan nämnas naturreservat, Natura 

2000-områden, vattenskyddsområden, våtmarker med höga naturvärden, 

skogsmark och åkermark med höga naturvärden, naturvårdsobjekt, 

sumpskogsobjekt, nyckelbiotoper, områden där fynd av fridlysta eller rödlistade 

arter har registrerats, grundvattenförekomster, strandskyddsområden, förorenade 

områden, fornlämningar samt riksintressen för naturvård, kulturmiljövård, 

rennäring, friluftsliv, dricksvattenförsörjning, kommunikation (järnväg) och 

totalförsvaret (skjutfält). 
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Man skulle kunna dra slutsatsen att när ledningen helt eller delvis går i ett känsligt 

område eller kräver anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. MB 

ska det alltid göras en behovsbedömning av om ledningen kan antas medföra 

BMP. 

2. Konstruktion av och material i stolpe, stag och ledning  

Länsstyrelserna ger ofta generella anvisningar om konstruktion av och material i 

stolpe, stag och ledning och ibland specifika kommentarer om konstruktion vad 

gäller skydd av fåglar eller om material vid placering i vattenområden. Av de 

analyserade ärendena har länsstyrelserna inte i något fall angett att konstruktionen 

eller materialet utgör orsak till att ledningen medför BMP. Det verkar som att 

dessa faktorer kan ha en viss miljöpåverkan men att de aldrig medför BMP. I de 

flesta fall föreslår elnätsföretaget själv redan försiktighetsåtgärder som minskar 

miljöpåverkan. 

3. Spänningsnivå 

Det fanns endast några ansökningar om ledningar med spänning på mindre än 

36 kV, nämligen om 0,8, 12 och 24 kV. Hälften av dessa medförde BMP eftersom de 

gick genom känsliga områden (även om ledningarna var endast 2–5 km långa). Vid 

ledningar som inte resulterade i BMP saknades känsliga områden. Det handlade 

om ledningar som var runt 1 km långa och där antingen längden eller användning 

av en befintlig ledningsgata avgjorde att det inte blev BMP. Spänningen i sig 

nämndes aldrig i motiveringen av beslutet om BMP. 

Vad gäller högre spänningsnivåer har vi sett att länsstyrelsen även vid vissa 170 kV-

ledningar har beslutat om att ledningen inte medför BMP. Det handlade då oftast 

om kortare sträckor eller sträckor där en befintlig ledningsgata används som i vissa 

fall behövde breddas. Det kan därmed inte anges att det från och med en viss 

spänningsgräns alltid är BMP.   

4. Ledningar som alltid medför betydande miljöpåverkan 

Av ärendena framgår inte att luftledningar med en spänning på ett visst antal kV 

eller med en längd av ett visst antal km alltid medför BMP. Det framgår inte heller 

att det alltid blir BMP när en luftledning går i en särskilt typ eller särskilda typer av 

känsliga områden eller när en luftledning kräver anmälan eller tillstånd för 

vattenverksamhet. 

5. Ledningsgator och ledningens längd 

Ledningar behöver ledningsgator och bredden på dessa beror på bland annat 

spänningen och konstruktionen som väljs. Här kan det uppstå tre situationer. I 

vissa fall behöver en ny ledningsgata uppföras. I andra fall kan en befintlig 

ledningsgata användas som behöver breddas. I ytterligare andra fall kan en 

befintlig ledningsgata användas som inte behöver breddas. I många ärenden fanns 
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det en kombination av två av ovanstående tre sätt att bygga ledningen. Ju högre 

spänningsnivå (och därmed större konstruktion som krävs) desto bredare 

ledningsgata behövs. Vid samma spänningsnivå finns det likväl variation vad 

gäller ledningsgatans bredd och variationen är större på större spänningsnivåer. 

Till exempel behöver 52 kV-ledningar ofta en ledningsgata på 30–40 meter, 145 kV-

ledningar kräver oftast en gata på 35–50 meter och 170 kV-ledningar har ofta en 

gata på 40–70 meter. Det finns dock vid alla dessa spänningsnivåer fall där en 

bredare gata behövs. I de fall där ledningen inte gick i känsliga områden var det 

inte ledningens längd som avgjorde om ledningen kan antas medföra BMP utan en 

kombination av längden och bredden av ledningsgatan. 

6. Ianspråktagande av produktiv skogsmark och brukningsvärd jordbruksmark 

Vi har sett att det är ianspråktagande av produktiv skogsmark och brukningsvärd 

jordbruksmark som är avgörande för motiveringen av beslut om BMP i de ärenden 

där ledningen inte gick i känsliga områden. Dessutom har vi sett att om den totala 

ytan av dessa områden är mindre än 20 hektar är intrånget inte så stort att det blir 

BMP. Ytan beräknas genom att multiplicera ledningens längd med bredden av 

ledningsgatan som behöver skapas (ny ledningsgata eller den delen som en 

befintlig gata behöver breddas med). 

Av ärenden framgår att spänning i sig inte spelar en roll här. Det är längden av 

ledningen och den delen av ledningsgatan för vilken ny skogsmark eller 

jordbruksmark behöver tas i anspråk som är avgörande. Här kan en 

undantagsregel urskiljas som kan tillämpas oberoende av vilken spänning i 

intervallet 0–220 kV ledningen har, och som gäller för alla möjliga kombinationer 

av längd och ledningsgata. 

6.7 Vilka gränsvärden och/eller kriterier skulle kunna 

användas för att bedöma luftledningars 

miljöpåverkan?  

Förslag till gränsvärden och kriterier för att utesluta vissa ledningar från 

behovsbedömning 

Av analysen av våra linjekoncessionsärenden kom inte ett värde eller kriterium 

fram som gör att vi kan fastställa en regel som anger när en starkströmsluftledning 

under 220 kV ska antas medföra BMP. Däremot kan vi på grund av det som kom 

fram av analysen föreslå en regel som anger när en sådan luftledning inte ska antas 

medföra BMP och till den skulle vi kunna knyta ett undantag från kravet på 

anmälan till länsstyrelsen av ledningar som byggs med stöd av 

områdeskoncession. Regeln är baserad på två gränsvärden och två kriterier, allt 

kumulativt. Vi föreslår att lägga följande gränsvärden och kriterier i en 

undantagsbestämmelse varav första stycket lyder: 
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En starkströmsluftledning ska inte antas medföra en betydande miljöpåverkan om 

ledningen 

1. har en spänning under 220 kV, 

2. tar mindre än 20 hektar produktiv skogsmark eller brukningsvärd jordbruksmark i 

anspråk,  

3. inte kräver anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken, och 

4. inte helt eller delvis går i ett känsligt område. 

Sedan föreslår vi att definiera ”känsliga områden” i andra stycket i bestämmelsen. 

I definitionen är alla känsliga områden med som är relevanta för luftledningar för 

el: 

Med ett känsligt område enligt första stycket avses: 

1. ett område som i en kommunal översiktsplan har angetts som ett ekologiskt särskilt 

känsligt område enligt 3 kap. 3 § miljöbalken, 

2. ett område som av en myndighet enligt 2 § förordning (1998:896) om hushållning med 

mark- och vattenområden har bedömts vara 

a) ett område av riksintresse enligt 3 kap. 5–7 eller 9 §§ miljöbalken, eller 

b) ett område av riksintresse för anläggningar för industriell produktion, 

kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering enligt 3 kap. 8 § 

miljöbalken, 

3. ett område av riksintresse enligt 4 kap. 2, 5 eller 7–9 §§ miljöbalken, 

4. ett skyddat område enligt 7 kap. 2, 4, 9–10, 12–14, 19, 21 eller 27 §§ miljöbalken, 

5. ett skyddat område enligt 7 kap. 11 § miljöbalken och 5–8 §§ förordning (1998:1252) om 

områdesskydd enligt miljöbalken m.m., 

6. ett naturvärdesobjekt som är registrerat hos Skogsstyrelsen eller hos länsstyrelsen, 

7. en nyckelbiotop som är registrerad hos Skogsstyrelsen, 

8. en plats där ett fynd har registrerats av en art som 

a) är en fågelart som är markerad både med ett S och ett B i bilaga 1 till 

artskyddsförordningen (2007:845), 

b) är markerad både med ett S och med antingen ett N eller ett n i bilaga 1 till 

förordningen, 

c) är förtecknad i bilaga 2 till förordningen, eller 

d) är betecknad som akut hotad, starkt hotad eller sårbar enligt rödlistan beslutad av 

Sveriges lantbruksuniversitet, 

9. ett misstänkt eller konstaterat förorenat område som är registrerat hos länsstyrelsen, 

10. ett område eller byggnad som skyddas enligt 2–4 kap. kulturmiljölagen (1988:950) eller 

förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen m.m., och 

11. ett sådant område som är upptaget på världsarvslistan i enlighet med Unescos 

konvention av den 16 november 1972 om skydd för världens kultur- och naturarv. 

Slutligen kommer i tredje stycket själva undantaget: 

En ledning som inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt första stycket 

behöver inte anmälas enligt 2 kap. 17 a § ellagen (1997:857).  
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Uppfyllelse av kraven i artikel 4.2 och punkt 1 d i bilaga II till MKB-direktivet 

vad gäller uppförande av en ledningsgata 

I det föreslagna gränsvärdet ”20 hektar produktiv skogsmark eller brukningsvärd 

jordbruksmark” för att undanta vissa ledningar från behovsbedömning har vi vägt 

in uppförande av en ny ledningsgata eller breddning av en befintlig ledningsgata 

genom avskogning. Vi anser att Sverige härmed uppfyller kraven i artikel 4.2 och 

punkt 1 d i bilaga II till MKB-direktivet, enligt EU-domstolens tolkning i fallet 

Prenninger m.fl. (mål C-329/17), som innebär att uppförande av en ledningsgata 

genom avskogning anses som avskogning i syfte att ändra markanvändningen, se 

avsnitt 3.4. Medlemsstaterna ska genom bedömning från fall till fall eller med 

gränsvärden eller kriterier bestämma om denna avskogning medför BMP eller inte. 

Genom vårt förslag till gränsvärden och kriterier implementerar Sverige denna del 

av direktivet.   

Bemyndigande att införa regeln och undantaget från anmälan 

I 6 kap. 21 § MB ges regeringen ett bemyndigande att i föreskrift ange att vissa slag 

av verksamheter och åtgärder inte ska antas medföra BMP. Enligt förarbetena 

innefattas anläggningar som avses i ellagen i begreppet ”verksamheter” i 6 kap. 21 § 

MB. Regeringen kan använda bemyndigandet för att föreskriva en regel som anger 

när en starkströmsluftledning under 220 kV inte ska antas medföra BMP.      

Bemyndigandet i 6 kap. 21 § kan inte användas för att göra ett undantag från 

kravet på anmälan av en starkströmsluftledning som ska byggas och användas 

med stöd av områdeskoncession. För bestämmelsen om undantag från kravet på 

anmälan krävs ett särskilt bemyndigande. Därför har vi föreslagit ett 

bemyndigande i vårt förslag till 17 b § i 2 kap. ellagen. Enligt förslaget får 

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter 

om undantag från kravet på anmälan i 17 a § avseende sådana 

starkströmsluftledningar som inte ska antas medföra BMP.  

Vi föreslår att regeln samt undantaget från anmälan införs i en ny paragraf, 7 a, i 

miljöbedömningsförordningen. Det anses vara lämpligast att bestämmelsen 

placeras där eftersom förordningen redan innefattar regler som anger när BMP ska 

eller inte ska antas. Under rubriken ”Verksamheter och åtgärder som ska eller inte 

ska antas medföra en betydande miljöpåverkan” finns för närvarande två 

paragrafer. I 6 § anges när en verksamhet eller åtgärd ska antas medföra BMP. Av 

7 § framgår att en verksamhet eller åtgärd inte ska antas medföra BMP om det 

endast är fråga om vissa avloppsanordningar, anslutningar till dessa, vissa 

värmepumpsanläggningar och viss annan tillståndspliktig verksamhet enligt 

förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, samt 

markavvattning enligt 11 kap. MB om markavvattningens miljöpåverkan är utan 

betydelse. 
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6.8 Regeln som anger när betydande miljöpåverkan inte 

ska antas kommer även att gälla för 

linjekoncessionsledningar 

De gränsvärden och kriterier som vi har kommit fram till för att bestämma när en 

starkströmsluftledning inte ska antas medföra BMP gäller även ledningar som 

byggs med stöd av nätkoncession för linje eftersom dessa ledningar kan påverka 

miljön på samma sätt som ledningar som byggs med stöd av koncession för 

område. Gränsvärdena och kriterierna är framtagna efter en analys av våra 

linjekoncessionsärenden, som gör det naturligt att vårt förslag till regel för att 

bestämma när en starkströmsluftledning inte ska antas medföra BMP (härefter 

”regeln”) även gäller för dessa ledningar. 

Bemyndigandet i 6 kap. 21 § MB att föreskriva att vissa slag av verksamheter och 

åtgärder inte ska antas medföra BMP gäller enligt förarbetena ”anläggningar som 

avses i ellagen”. Det görs ingen skillnad på koncessionsform. 

Linjekoncessionsledningar och områdeskoncessionsledningar gäller samma slag av 

verksamheter.       

Regeln gäller alltså även för ledningar som avses byggas med stöd av 

linjekoncession med en spänning under 220 kV. Det innebär följande för 

linjekoncessionsförfarandet.  

När regeln är tillämplig behöver elnätsföretaget inte göra en undersökning enligt 6 

kap. MB. Det framgår av bestämmelsen i 6 kap. 23 § andra stycket 2 MB där det 

anges att en undersökning inte behöver göras om frågan om BMP har avgjorts i 

föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 21 §. Enligt 6 kap. 26 § MB 

ska länsstyrelsen efter undersökningen avgöra om verksamheten eller åtgärden 

kan antas medföra BMP. Ett sådant beslut om BMP fattas endast efter 

undersökning.52 Av 2 kap. 17 § andra stycket 1 ellagen framgår att länsstyrelsen 

inte behöver fatta ett särskilt beslut om BMP för ledningen om ingen undersökning 

har skett på grund av att frågan om BMP redan har avgjorts i en föreskrift 

meddelad med stöd av 6 kap. 21 § MB.  

I situationen där frågan om BMP har avgjorts genom föreskrift behöver det inte 

göras en liten miljökonsekvensbeskrivning (liten MKB). Enligt 6 kap. 26 § och 47 § 

MB ska en liten MKB endast göras efter ett beslut om BMP av länsstyrelsen. Detta 

kan för övrigt även härledas från bestämmelsen att en liten MKB ska innehålla en 

redogörelse av undersökningssamrådet, som ju inte krävs när frågan om BMP har 

avgjorts genom en föreskrift. 

 
52 Prop. 2016/17:200, s. 200. 
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Lagstiftaren har alltså haft för avsikt att ett undersökningssamråd, ett beslut av 

länsstyrelsen om BMP och en liten MKB inte är nödvändigt om regeringen genom 

föreskrift har avgjort frågan om BMP. 

Företaget ska direkt ansöka om linjekoncession hos Ei om ledningen uppfyller 

kraven i regeln. Tillämpningen av regeln innebär att länsstyrelsen inte kommer in i 

linjekoncessionsprocessen förrän som obligatorisk remissinstans vid remittering av 

ansökan, se 18 § förordning (2021:808) om nätkoncession. 

Regeln föranleder inga ytterligare lagändringar, varken i ellagen eller i 

miljöbalken.  

När en linjekoncessionsledning inte uppfyller alla krav i regeln för att den inte ska 

antas medföra BMP, ska länsstyrelsen bedöma ledningen. Länsstyrelsen kan då 

likväl bedöma att ledningen i fråga inte kan antas medföra BMP. I så fall ska en 

liten MKB göras. En ledning som inte ska antas medföra BMP eftersom den 

uppfyller kraven i regeln kräver däremot ingen liten MKB. Skillnaden kan 

förklaras med att det ställs hårdare krav på ledningar som inte ska antas medföra 

BMP än på ledningar där det i det enskilda fallet har avgjorts att ledningen inte kan 

antas medföra BMP. Ett exempel: Ett av kraven för att en ledning inte ska antas 

medföra BMP är att den inte går i känsliga områden. Däremot kan en ledning som 

går i ett sådant område i vissa fall inte antas medföra BMP. I en liten MKB kan 

elnätsföretaget då ange vilka åtgärder som ska vidtas för att minska eventuell 

negativ påverkan. 



77 

7 Konsekvensutredning 

Ei har vid genomförandet av regeringens uppdrag att utreda tillståndskrav för 

luftledningar som byggs med stöd av nätkoncession för område sett ett behov av 

regeländring för att Sverige ska kunna leva upp till Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på 

miljön av vissa offentliga och privata projekts (MKB-direktivet) krav vad gäller 

bedömningen av luftledningar för el i direktivets bilaga II. Genom förslaget att 

införa ett anmälningsförfarande för luftledningar som byggs med stöd av 

områdeskoncession kommer direktivets minimikrav att tillgodoses. Förslaget 

kommer att få konsekvenser för berörda elnätsföretag och offentlig sektor, likväl 

som att det kommer ha miljömässiga och sociala konsekvenser. 

Konsekvensutredningen syftar till att på ett transparent sätt belysa vilka 

konsekvenserna förutspås att bli samt vilka överväganden som har gjorts i arbetet 

med att ta fram förslaget med ett nytt anmälningsförfarande. 

Anmälningsförfarandet bedöms av Ei som det mest effektiva sättet att uppnå målet 

att Sverige ska ha en reglering som uppfyller direktivets krav, utan att för den 

skull lägga en betungande börda på elnätsföretagen, vilket skulle kunna leda till 

förseningar av byggnationen av det svenska elnätet. 

7.1 Problem- och målformulering 

I augusti 2021 infördes ett nytt andra kapitel i ellagen som möjliggör att 

nätkoncession för område kan beviljas för högre spänning än vad som tidigare var 

möjligt. Det innebär att det blev möjligt att bygga kraftledningar på högre 

spänning än tidigare med stöd av områdeskoncession. Byggs en ledning med stöd 

av områdeskoncession behövs inte någon nätkoncession för linje. Det medför i sin 

tur en risk att kraftledningar byggs utan att en ordentlig miljöbedömning görs, 

vilket kan vara i strid med EU-rätten och då särskilt bestämmelserna i MKB-

direktivet. Eftersom bestämmelserna i direktivet endast omfattar luftledningar är 

det vid nybyggnation av luftledningar med stöd av områdeskoncession som 

problemet uppstår. 

Det saknas i nuläget reglering kring när ledningar som byggs med stöd av 

områdeskoncession ska anses medföra en betydande miljöpåverkan (BMP) och där 

en specifik miljöbedömning behöver göras. Av direktivet följer att projekt som 

redovisas i direktivets bilaga II (bland annat luftledningar för el) ska bli föremål för 

en bedömning i enlighet med artiklarna 5–10 i direktivet genom granskning från 

fall till fall eller genom gränsvärden eller kriterier som medlemsstaten har 

fastställt. I Sverige har för luftledningar som byggs med stöd av 
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områdeskoncession varken en fall-till-fall-bedömning eller gränsvärden 

implementerats i nationell rätt. Det kan därför behövas kompletterande reglering 

för att se till att dessa luftledningar inte byggs utan att det görs en bedömning av 

om projektet kan antas medföra BMP och, om BMP kan antas, en specifik 

miljöbedömning genomförs. 

7.2 Nollalternativet 

Genom införandet av ett nytt andra kapitel i ellagen har det införts en möjlighet att 

beviljas nätkoncession för område för högre spänningsnivåer jämfört med vad som 

tidigare varit möjligt. Nätkoncession för område innebar tidigare att den övre 

spänningsgränsen vanligtvis bestämdes till 20 kV för ett så kallat lokalnätsområde. 

Möjligheten att erhålla nätkoncession för område med högre spänning, 

områdeskoncession för regionnät, syftar till att förenkla regelverket kring 

nybyggnation av kraftledningar. En kraftledning ska kunna byggas utan 

nätkoncession för linje, i stället ska den kunna byggas med stöd av redan beviljad 

områdeskoncession. Eftersom en områdeskoncession redan existerar behöver en 

särskild ansökan om nätkoncession inte göras. Ett sådant förfarande innebär att det 

inte behöver genomföras någon specifik miljöbedömning. Det som elnätsföretaget i 

fråga behöver göra är en anmälan om samråd till länsstyrelsen i enlighet med 12 

kap. 6 § MB om företaget antar att projektet kan komma att väsentligt ändra 

naturmiljön. Det är dock ingen försäkran om att en specifik miljöbedömning görs 

och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas, eftersom det inte är ett 

lagstadgat krav. 

Nollalternativet, att fortsätta som idag, innebär att elnätsföretag i framtiden kan 

fortsätta bygga kraftledningar utan att dessa genomgår någon ordentlig 

miljöbedömning, då endast en anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § MB görs. Det 

skulle innebära att Sverige inte uppfyller de krav som MKB-direktivet ställer 

avseende luftledningar i direktivets bilaga II. Det skulle i förlängningen också 

innebära att Sverige riskerar att anmälas till EU-domstolen för att bryta mot EU-

reglerna. 

Ekonomiska konsekvenser 

Nollalternativet skulle inte innebära några ekonomiska konsekvenser för berörda 

elnätsföretag. De skulle även fortsättningsvis kunna bygga nya luftledningar med 

stöd av områdeskoncession och endast behöva göra en anmälan om samråd enligt 

miljöbalken om företaget antar att ledningen kan komma att väsentligt ändra 

naturmiljön. Det skulle leda till att kostnaderna för att upprätta bland annat en 

MKB även fortsättningsvis skulle bli låga då en MKB inte är ett krav vid anmälan 

om samråd. 
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Nollalternativet skulle inte heller ta extra arbetsresurser i anspråk för länsstyrelsen, 

då de fortsättningsvis skulle ha samråd enligt miljöbalken för dessa ledningar. 

Samråden bedöms inte öka i mängd vid nollalternativet. 

Miljömässiga konsekvenser 

Skulle förslaget med anmälningsförfarande inte genomföras och den nuvarande 

regleringen skulle kvarstå i sin nuvarande form riskerar det att få miljömässiga 

konsekvenser. Nuvarande reglering tillåter elnätsföretagen att bygga nya 

luftledningar med stöd av områdeskoncession utan att någon miljöbedömning 

görs. Det krav som finns i dag är att elnätsföretagen ska göra en anmälan om 

samråd enligt 12 kap. 6 § MB, men endast då de själva bedömer att ledningen 

väsentligt kan förändra naturmiljön. Det är sedan upp till varje enskild länsstyrelse 

att avgöra om elnätsföretagen behöver lämna in en MKB. 

Samrådsförfarandet i 12 kap. 6 § MB innebär en subjektiv bedömning från fall till 

fall och det är elnätsföretaget som anmäler till samråd efter en egen bedömning av 

om ett projekt kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. En sådan fall-till-fall-

bedömning kan inte anses uppfylla kraven av fall-till-fall-bedömningen i MKB-

direktivet för projekt som faller inom direktivets bilaga II, då det i lagstiftningen 

saknas definition av uttrycket ”väsentligt ändra naturmiljön” och det inte heller är 

lagstadgat när en kraftledning kan antas ha en sådan påverkan att naturmiljön 

väsentligen ändras. En sådan subjektiv bedömning kan leda till att projekt som 

annars skulle ha miljöprövats inom ramen för en ansökan om nätkoncession för 

linje undslipper prövningen då de byggs med stöd av områdeskoncession. Det 

skulle i sin tur kunna leda till att påverkan på bland annat naturmiljön inte 

uppmärksammas och att konsekvenserna av ett projekt inte skulle bedömas och 

därmed skulle inte heller påkallade skyddsåtgärder vidtas. Det framgår av 

information från Energiföretagen Sverige53 att de själva bedömer att de anmäler 

fler projekt för samråd enligt miljöbalken än antalet projekt som de anser kan 

komma väsentligt ändra naturmiljön. Enligt Energiföretagen Sverige väljer de 

hellre att anmäla för många projekt för samråd, då konsekvenserna av att inte 

anmäla är straffsanktionerade i 29 kap. 4 § första stycket 1 g MB. 

För miljön skulle nollalternativet innebära att det fortsatt skulle råda stor osäkerhet 

kring vad som egentligen prövas vid anmälan om samråd och om relevanta 

miljöhänsyn tas. Det skulle fortsättningsvis vara en subjektiv bedömning utan 

lagstadgade krav och direktivets bestämmelser om projekt i bilaga II skulle inte 

tillgodoses. 

 
53 Möte med Energiföretagen Sverige, 20 september 2021. 
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Sociala konsekvenser 

Nollalternativet innebär att elnätsföretagen även i framtiden kan bygga 

luftledningar med stöd av områdeskoncession, vilket innebär att en MKB 

vanligtvis inte behöver göras och någon särskild bedömning av hur människors 

hälsa och miljö påverkas inte kommer ske. Närboende och övriga intressenter 

kommer inte att ha någon möjlighet att vara delaktiga i ett projekt att bygga en ny 

kraftledning, så som vid en specifik miljöbedömning. 

7.3 Alternativa lösningar 

Förordat alternativ är ett nytt anmälningsförfarande där MKB-direktivets 

minimikrav tillgodoses. Det finns dock andra förslag som har studerats, men valts 

bort till förmån för förordat förslag. De andra alternativa lösningarna innebär 

ibland mer positiva konsekvenser för miljön samt högre krav än vad direktivet 

ställer. De har även negativa konsekvenser som överstiger de positiva 

konsekvenserna vid en helhetsavvägning. 

Samma krav som vid nätkoncession för linje 

En alternativ lösning till anmälningsförfarandet är att luftledningar som byggs 

med stöd av nätkoncession för område omfattas av samma krav på 

miljöbedömning som luftledningar som byggs med stöd av nätkoncession för linje. 

Det skulle vara fördelaktigt ur miljösynpunkt då ett sådant förfarande säkerställer 

att en miljöbedömning alltid görs och att hänsyn tas till projektets 

miljökonsekvenser. En sådan lösning skulle dock innebära att det inte skulle vara 

någon skillnad mellan att bygga en luftledning med stöd av områdeskoncession 

och att bygga en luftledning med stöd av linjekoncession oavsett vilken spänning 

ledningen ska ha. En miljökonsekvensbedömning behöver genomföras inom 

ramen för ett sådant tillståndsförfarande för att MKB-direktivets krav ska vara 

uppfyllda. Det skulle motverka lagstiftarens intentioner med ändringarna i andra 

kapitlet i ellagen som syftar till att förenkla för elnätsföretagen att bygga ut elnätet 

i Sverige, genom att de inte ska behöva ansöka om nätkoncession för linje för varje 

enskild luftledning som ska byggas, och därmed till att påskynda processerna och 

möjliggöra en snabbare utbyggnad av det svenska elnätet. 

Förslaget skulle leda till ökade kostnader jämfört med förordat förslag, då samtliga 

ansökningar för nybyggnation skulle kräva bland annat samråd och MKB. Det 

skulle också kunna leda till större ekonomiska konsekvenser för mindre företag, då 

kraven för en ansökan skulle gälla alla elnätsföretag, oavsett storlek och oaktat om 

elnätsföretaget är verksamt inom lokal- eller regionnät. Elnätsföretagen är av 

varierande storlek och har varierande ekonomiska resurser, vilket innebär att ett 

krav på att göra en ansökan på samma sätt som för nätkoncession för linje medför 

kostnader som kan få en större inverkan på mindre företag. Alternativet skulle 

även få konsekvenser för offentlig sektor, då Ei skulle få ytterligare arbetsuppgifter 
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och ökad belastning, vilket riskerar att ge längre ledtider. I jämförelse med förordat 

förslag skulle det däremot få positiva konsekvenser för länsstyrelserna, då inga 

extra arbetsuppgifter skulle falla på dem utöver dem som de tidigare har haft med 

att bedöma om elnätsföretagen behöver göra en stor eller liten 

miljökonsekvensbeskrivning. 

Samma förfarande för all nybyggnation av luftledningar som för nätkoncession för 

linje skulle säkerställa att synpunkter från närboende och andra intressenter skulle 

tillvaratas. Konsekvenserna av en ny kraftledning skulle synliggöras på ett 

tydligare sätt och till exempel samebyarna skulle få en större möjlighet att påverka 

då Ei skulle efterfråga deras synpunkter vid projekt som går genom samebyarnas 

områden. Ei skulle även se till projektets helhetsbild, vilket innebär att projektets 

konsekvenser på samtliga intressen bedöms innan ärendet slutligen avgörs. 

Förslaget skulle troligtvis leda till positiva konsekvenser för människors hälsa och 

miljö. 

Förslaget att ha samma tillståndsförfarande som vid nätkoncession för linje 

innebär positiva miljömässiga och sociala konsekvenser. Ei har ändå valt bort 

förslaget till förmån för förordat förslag då förslaget att ha samma förfarande som 

vid nätkoncession för linje bland annat skulle innebära att ledtiderna skulle öka då 

samtliga luftledningar behöver miljöprövas. Det skulle också motverka syftet att 

elnätsföretagen snabbare ska kunna bygga ut det svenska elnätet. Det skulle också 

gå emot regeringens intentioner att påskynda elnätsutbyggnaden som visas i bland 

annat det nya andra kapitlet i ellagen. 

Ett nytt tillståndsförfarande hos länsstyrelsen 

Ett annat alternativ är att införa ett nytt tillståndsförfarande hos länsstyrelsen. Det 

skulle innebära att elnätsföretag som vill bygga en luftledning med stöd av 

områdeskoncession skulle behöva söka tillstånd enligt en ny bestämmelse i 

miljöbalken. Förslaget innebär en prövning hos länsstyrelsen av om projektet kan 

antas medföra BMP. Kan ett projekt antas medföra BMP ska även en specifik 

miljöbedömning göras, vilket kräver ytterligare handlingar från elnätsföretagen 

och ger ökade kostnader i form av till exempel framtagande av en MKB. Det 

föranleder inte några ytterligare arbetsresurser av Ei, men länsstyrelserna skulle få 

utökade arbetsuppgifter då tillståndsprövningen skulle ligga hos dem. 

Alternativet medför också vissa miljömässiga konsekvenser eftersom om projekt 

medför BMP ska en specifik miljöbedömning göras. Konsekvenserna skulle vara 

positiva för miljön, då miljöhänsyn skulle tas i betydligt större utsträckning än i 

dagsläget. 

Tillståndsförfarandet skulle troligen ha positiva konsekvenser för människors 

hälsa och miljö då alla nya ledningar skulle behöva ha tillstånd innan byggnation 
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skulle kunna genomföras. Däremot skulle ingen remiss ske av ansökan och 

närboende och övriga intressenter skulle inte få någon möjlighet att påverka 

projektet under tiden hos prövningsmyndigheten, vilket skulle vara fallet om 

samma förfarande infördes som vid ansökan om nätkoncession för linje.  

7.4 Beskrivning av förslaget 

Författningsförslaget innebär tillägg i ellagen, miljöbalken och 

miljöbedömningsförordningen samt att en ny förordning antas. I korthet innebär 

förslaget att elnätsföretag som vill bygga och använda nya luftledningar med stöd 

av områdeskoncession behöver anmäla detta till länsstyrelsen för bedömning av 

huruvida projektet kan antas medföra BMP. Gör länsstyrelsen bedömningen att 

BMP kan antas ska elnätsföretaget ansöka om tillstånd för att bygga och använda 

luftledningen. Det är länsstyrelsen som är prövningsmyndighet för en sådan 

tillståndsansökan och prövningen innefattar bland annat en specifik 

miljöbedömning enligt miljöbalken. I miljöbedömningsförordningen införs en 

regel om undantag från detta förfarande. Av förordningen framgår vilken typ av 

luftledningar som inte ska antas ha BMP och som därmed inte omfattas av 

anmälningsförfarandet hos länsstyrelsen.  

Förslaget innebär vidare en ny förordning avseende luftledningar som byggs eller 

används med stöd av nätkoncession för område där det bland annat bestäms vad 

en anmälan enligt det nya förfarandet ska innehålla. Förordningen innefattar även 

bestämmelser om länsstyrelsens beslut om BMP.  

7.5 Rättsliga förutsättningar 

Nuvarande lagstiftning som reglerar möjlighet att bygga nya luftledningar med 

stöd av nätkoncession för område finns i 2 kap. 10 § ellagen. Bestämmelser om att 

miljöbalken ska tillämpas finns i 2 kap. 17 § ellagen och stipulerar att det endast är 

i fråga avseende nätkoncession för linje som miljöbalken är tillämplig. Av artikel 

4.2 i MKB-direktivet framgår att projekt som finns i direktivets bilaga II ska bli 

föremål för bedömning av dess miljöpåverkan genom granskning från fall till fall, 

alternativt genom gränsvärden eller kriterier som fastställs av medlemsstaterna. 

Förslag till ändring 

Förslaget om ett nytt anmälningsförfarande innebär förändringar i ellagen, 

miljöbalken och miljöbedömningsförordningen samt att en ny förordning införs. 

Tilläggen i ellagen innebär att två nya paragrafer införs, 2 kap. 17 a och 17 b §§. De 

föreskriver att om elnätsföretag vill bygga och använda en luftledning med stöd av 

nätkoncession för område ska en anmälan göras enligt miljöbalken.  
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Ändringarna i miljöbalken är betydande och innebär bland annat att det införs nya 

paragrafer i dess 12 kapitel som ska reglera starkströmsluftledningar som byggs 

eller används med stöd av nätkoncession för område. Bestämmelserna anger att 

elnätsföretaget ska göra en anmälan till länsstyrelsen vid sådan nybyggnation. 

Syftet med en sådan anmälan är att avgöra om ett projekt kan antas medföra BMP. 

Fattar länsstyrelsen beslut om BMP ska dessa projekt sedan genomgå en 

tillståndsprocess där en specifik miljöbedömning görs. De nya bestämmelserna i 

miljöbalken gör det även möjligt för länsstyrelsen att förbjuda elnätsföretaget att 

bygga luftledningen om länsstyrelsen bedömer att det inte går att vidta tillräckliga 

försiktighetsåtgärder för att undvika att projektet medför skada eller olägenhet 

som är av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön. 

I miljöbedömningsförordningen införs en regel som anger vilken typ av 

luftledningar som inte ska antas medföra BMP. De ledningar som omfattas av 

denna regel behöver inte anmälas till länsstyrelsen enligt ovan.  

Förslaget till ny förordning innebär en förordning som omfattar 

starkströmsluftledningar som ska byggas och användas med stöd av nätkoncession 

för område. Förordningen innehåller bland annat bestämmelser om vad anmälan 

ska innehålla och hur handläggningen av en sådan anmälan ska genomföras. 

Överensstämmelser med EU-regler 

Anmälningsförfarandet innebär att det svenska regelverket avseende 

miljöbedömning av nybyggnation av luftledningar uppfyller minimikraven i MKB-

direktivet, vilket det inte gör i dag. Det framgår bland annat av direktivet att 

medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att projekt 

som kan antas medföra BMP på grund av bland annat dess storlek, art eller 

lokalisering blir föremål för krav på tillstånd och att en bedömning av dess 

miljöpåverkan görs innan tillstånd ges.54 Det framgår vidare att när det gäller 

projekt som redovisas i direktivets bilaga II ska det göras en bedömning av om en 

miljökonsekvensbedömning (specifik miljöbedömning) behöver göras. 

Medlemsstaterna får själva avgöra om det ska ske genom granskning från fall till 

fall eller om gränsvärden eller kriterier ska användas.55 Genom att i 

miljöbedömningsförordningen ange vilken typ av ledningar som inte ska antas 

medföra BMP tillämpas möjligheten i direktivet att använda gränsvärden och 

kriterier i bedömningen.  

 
54 Artikel 2.1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om 

bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. 
55 Artikel 4.2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om 

bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt. 
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7.6 Ekonomiska konsekvenser 

Konsekvenser för hushåll och konsumenter 

Förslaget kommer att leda till oförändrade kostnader för hushåll. Kostnaderna 

skulle kunna förändras beroende på vilket teknikval elnätsföretagen väljer att 

bygga ut sitt elnät med. I dagsläget bygger företagen oftare luftledningar för 

regionnätet, då det föreligger tekniska svårigheter att ha markkabel vid högre 

spänningsnivåer. För lokalnätet används redan markkabel i stor utsträckning, 

bland annat för att elnätsföretagen ska klara avbrottskraven, se bland annat 3 kap. 

9 a § ellagen. Förslaget bör därför inte generera några extra kostnader för hushåll 

och konsumenter. 

Konsekvenser för företag 

Det är framför allt elnätsföretag som berörs av förslaget. Det finns totalt 174 

elnätsföretag i Sverige. Av dessa bedriver 157 lokalnätsverksamhet, 20 

regionnätsverksamhet och två transmissionsnätsverksamheter eller enbart 

utlandsförbindelse56. Fem företag har både lokalnät och regionnät57. Storleken på 

elnätsföretagen varierar från små ekonomiska föreningar med ett tiotal kunder till 

stora företag med flera hundratusen kunder. De tre största företagen har cirka 

800 000 uttagsabonnemang vardera och ytterligare sju företag har mellan 100 000 

och 300 000 abonnemang i uttagspunkt. Dessa tio företag har sammanlagt över 

3 300 000 uttagsabonnemang, medan de tio minsta företagen sammanlagt har färre 

än 7 000 uttagsabonnemang. Totalt finns det cirka 5,6 miljoner uttagsabonnemang. 

Medelvärdet är cirka 36 000 uttagsabonnemang per nätföretag, medan medianen 

är betydligt lägre, cirka 11 000. 

Det svenska elnätet består av cirka 569 000 kilometer ledning, där cirka 391 000 

kilometer är markkabel eller sjökabel och 178 000 kilometer är luftledning. Sveriges 

elnät är indelat i tre olika nivåer: tranmissionsnät, regionnät och lokalnät. Det är 

elnätsföretag som är verksamma inom region- och lokalnät som kommer att 

påverkas av förordat förslag till förändring. 

En påverkan skulle kunna vara att förslaget gör att elnätsföretagen i större 

utsträckning väljer att bygga ut elnätet med markkabel, då förslaget med 

anmälningsförfarande endast berör luftledningar. I dagsläget bygger 

elnätsföretagen redan med markkabel i lokalnäten men det är tekniskt svårare att 

bygga markkabel på högre spänningsnivåer, varpå Ei inte anser att förslaget 

kommer att ge någon påverkan i form av incitament att bygga mer markkabel. 

 
56 Svenska kraftnät och Baltic Cable. 
57 Eon Energidistribution, Ellevio, Skellefteå Kraft Elnät, Vattenfall Eldistribution, Öresundskraft. 
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Elnätsföretag med områdeskoncession för regionnät 

Innan augusti 2021 skulle alla elnätsföretag som ville bygga en ny ledning som 

antingen översteg spänningen för områdeskoncessionen för lokalnätet eller som 

skulle vara på eller under denna spänning och där företaget hade särskilda skäl, 

oaktat teknikval, lämna in en ansökan om nätkoncession för linje till Ei. En sådan 

ansökan skulle, oaktat om projektet kunde antas medföra BMP eller inte, innehålla 

en MKB. 

Antalet ansökningar om nätkoncession för linje för nya luftledningar under 220 kV 

som har inkommit från den 1 januari 2016 och som har beslutats till och med den 

15 oktober 2021 har varit 102 ärenden. Hade några av dessa ledningar byggts med 

stöd av nätkoncession för område hade de bedömts enligt 12 kap. 6 § MB. 

Av ovan nämnda 102 ärenden är det svårt att säga hur många av ansökningarna 

som hade kunnat hanteras som ledningar som byggs med stöd av 

områdeskoncession. Det som däremot går att utläsa är att 49 procent av de 102 

projekt har antagits medföra BMP. Det tycks också vara så att på de högre 

spänningsnivåerna är det främst luftledningar som har bedömts medföra BMP. 

Det nya anmälningsförfarandet som föreslås i regelverket kring nybyggnation av 

luftledningar antas inte leda till extra administrativa kostnader för de företag som 

ska bygga luftledning med stöd av områdeskoncession för regionnät. Den 

undantagsregel som föreslås och som innebär att en anmälan inte behöver ske 

under vissa förutsättningar, innebär i praktiken att enbart de ledningar som antas 

kunna leda till BMP ska anmälas till länsstyrelsen. Som beskrivits ovan gör 

företagen redan idag denna analys. Detta innebär att företagen på förhand kan 

avgöra om en luftledning kommer leda till att ett anmälningsförfarande behöver 

inledas. Detta bör leda till att de administrativa kostnaderna för byggande av en 

luftledning som omfattas av områdeskoncession för regionnät inte ökar.   

Elnätsföretag med områdeskoncession för lokalnät 

Det nya anmälningsförfarandet ändrar också förutsättningarna för 

miljöbedömningen av luftledningar som byggs med stöd av områdeskoncession 

för lokalnät. Dessa ledningar som tidigare enbart omfattats av skyldigheten att 

anmäla ett samråd om verksamheten eller åtgärden bedöms kunna väsentligt 

ändra naturmiljön, se 12 kap. 6 § MB, ska enligt föreslaget regelverk i tillämpliga 

fall anmälas till länsstyrelsen. Majoriteten av de ledningar som byggs med 

områdeskoncession idag utgörs av markkabel. För dessa ledningar ska förfarandet 

i 12 kap. 6 § MB fortsatt tillämpas och för sådana ledningar blir det inte några extra 

administrativa kostnader.  

Genom undantaget från anmälningsförfarandet som införs i 

miljöbedömningsförordningen kommer det vara möjligt för elnätsföretag att veta 
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om byggandet av en luftledning behöver anmälas eller inte. För byggandet av 

luftledningar som omfattas av undantaget i miljöbedömningsförordningen bör de 

administrativa kostnaderna minska. Detta gäller dock bara för byggandet av 

sådana ledningar som enligt tidigare regelverk i 12 kap. 6 § MB hade kunnat leda 

till en väsentlig ändring av naturmiljön och som omfattas av 

undantagsbestämmelsen i miljöbedömningsförordningen.   

Det nya anmälningsförfarandet som föreslås i regelverket kring nybyggnation av 

luftledningar antas inte leda till extra administrativa kostnader för elnätsföretag 

som ska bygga en luftledning med stöd av områdeskoncession för lokalnät. 

Undantagsregeln som föreslås och som innebär att anmälan inte behöver ske under 

vissa förutsättningar innebär att enbart de ledningar som skulle kunna leda till 

BMP ska anmälas till länsstyrelsen. I praktiken bör detta inte medföra att fler 

ledningar behöver omfattas av det nya anmälningsförfarandet än det tidigare 

förfarandet i 12 kap. 6 § MB. Företagen kan på förhand avgöra huruvida en 

luftledning behöver genomgå ett anmälningsförfarande eller inte. Detta bör leda 

till att de administrativa kostnaderna för byggande av en luftledning som omfattas 

av områdeskoncession för lokalnät inte ökar.  

Påverkan på konkurrensförhållanden 

Det nya anmälningsförfarandet kommer inte att generera någon påverkan på 

konkurrensförhållanden då elnätsföretagen verkar på en naturlig 

monopolmarknad. 

Påverkan på andra företag 

Ei bedömer att förslaget inte kommer att ge någon märkbar påverkan på andra 

typer av företag än elnätsföretag. I dagsläget kan elnätsföretagen bygga ledningar 

utan miljökonsekvensbeskrivning, eftersom endast samråd med länsstyrelsen 

behöver genomföras i de fall där projektet kan komma att väsentligt ändra 

naturmiljön. I anmälningsförfarandet kommer troligtvis fler projekt än idag 

behöva en miljökonsekvensbeskrivning och därför skulle exempelvis 

konsultföretag kunna påverkas genom fler uppdrag. Ei bedömer dock att det inte 

kommer vara någon märkbar påverkan. 

Särskild hänsyn till små företag 

Ei:s bedömning är att förslaget inte kommer kräva att någon särskild hänsyn tas till 

små företag. Anmälningsförfarandet gäller samtliga elnätsföretag, men flera 

mindre företag har sin verksamhet inom lokalnätsområden och har därför 

ledningar på lägre spänningsnivåer som oftare går inom tätort. Till exempel kan 

känsliga områden då enklare undvikas, då en ledningsgata för en ledning på låg 

spänningsnivå är smal och enkel att anpassa efter miljöns förutsättningar. Små 

företag som är verksamma inom lokalnätet bygger mestadels ut sitt elnät med 
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markkabel och bestämmelserna i MKB-direktivet träffar därför inte dem i lika hög 

utsträckning som vid byggnation inom regionnätet. Särskild hänsyn behöver 

därför inte tas till små företag, då anmälningsförfarandet i praktiken inte kommer 

att omfatta dem i lika stor utsträckning som större företag i och med undantaget 

som föreslås till anmälningsförfarandet. 

Konsekvenser för offentlig sektor 

Antalet ansökningar om nätkoncession för linje för nya luftledningar under 220 kV 

som har inkommit från den 1 januari 2016 och som har beslutats till och med den 

15 oktober 2021 har varit 102 ärenden. Anmälningsförfarandet innebär att färre 

ärenden hanteras av Ei, baserat på antagandet att elnätsföretagen ansöker om 

nätkoncession för område för regionnät. Det är dock svårt att förutspå hur många 

av de 102 ansökningarna som skulle kunna hanteras i anmälningsförfarandet. Vid 

en låg uppskattning är det rimligt att anta att cirka tio procent av inkomna 

ansökningar skulle kunna hanteras i anmälningsförfarandet. Det skulle innebära 

en besparing på cirka 2,3 miljoner kronor för Ei58. En minskad hantering av 

ärenden för Ei bör också resultera i kortare ledtider för de ärenden som fortsatt ska 

hanteras av Ei. Kortare ledtider innebär också att utbyggnationen av det svenska 

elnätet sker på ett smidigare sätt och att handläggningstiden hos Ei inte längre 

behöver vara en faktor som fördröjer arbetet.  

En konsekvens av förslaget kan dock vara en viss ökad arbetsbelastning för Ei och 

länsstyrelserna under en kortare period då regeländringarna träder i kraft. 

Författningsändringar kan leda till att de berörda elnätsföretagen är oroliga över 

vad som gäller och över eventuellt missförstånd av ändringarna och därmed ökar 

mängden korrespondens, på elektronisk väg och via telefon, i samband med att de 

nya bestämmelserna träder i kraft. Under det senaste året (2021) har två 

förändringar skett som medfört påverkan på elnätsföretagen. Ei lanserade den 

digitala ansökningstjänsten Dinkel i mars 2021 och i augusti 2021 trädde det nya 

andra kapitlet i ellagen i kraft. Dessa förändringar har resulterat i fler kontakter 

med elnätsföretagen som frågat efter ytterligare information med anledning av 

förändringarna. Många frågor från de fem största elnätsföretagen har kunnat tas 

omhand vid de halvårsvisa möten som Ei har med branschen. 

Under de fem senaste åren har Ei tagit emot i genomsnitt 54 ansökningar om 

nätkoncession för linje per år. Under kommande år antas antalet ansökningar öka, 

bland annat på grund av elnätsföretagens planer vad gäller om- och nybyggnation 

av ledningar samt ökad elanvändning. Även om antalet ansökningar inte skulle 

öka skulle det bli en kostnad för Ei på grund av frågor från elnätsföretagen. Vid ett 

antagande om att antalet ansökningar fortsatt skulle vara 54 per år och att cirka 15 

 
58 Beräknat på redovisad handläggningstid för nätkoncession för linje under perioden 1 januari 2016 till 

och med 15 oktober 2021. 
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procent av dessa skulle leda till frågor till följd av det nya anmälningsförfarandet 

skulle kostnaden vara cirka 7 400 kronor, beräknat på att varje fråga skulle ta cirka 

en timme i anspråk av en handläggare. Det är rimligt att anta att flera frågor 

kommer vara av liknande karaktär, varpå en FAQ bör kunna tas fram. Det leder till 

att antalet frågor kommer minska och belastningen lätta efter det första året med 

förändringen. 

Genom att införa ett nytt anmälningsförfarande för luftledningar som byggs med 

stöd av områdeskoncession kommer en ökad arbetsbelastning att ske för samtliga 

länsstyrelser runt om i Sverige. Det kommer att vara länsstyrelsen som bedömer 

om ett projekt kan antas medföra BMP. Det nya anmälningsförfarandet innebär att 

även tillståndsprocessen för projekt som kan antas medföra BMP kommer att 

handläggas av länsstyrelsen.  

I dag handlägger länsstyrelsen anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § MB för 

ledningar som inte behöver nätkoncession för linje. Ett sådant samråd tar olika 

mycket tid i anspråk, bland annat beroende på hur komplett ansökan är, längden 

på ledningen och vilken miljö den ska gå igenom. Baserat på information från de 

fyra länsstyrelser som svarat på våra frågor varierar den faktiska 

handläggningstiden mellan sex och fyrtio timmar. Den totala handläggningstiden 

kan vara upp till ett år, beroende på tid för kompletteringar, väntan på remissvar 

och liknande.59 Det har dock inte varit möjligt att kvantifiera hur mycket extra 

resurser som länsstyrelsen kommer att behöva lägga på anmälningsförfarandet, då 

det inte har gått att ta fram statistik över antal samråd som i dag genomförs inom 

ramen för 12 kap. 6 § MB och urskilja de ärenden som rör luftledningar. Det är 

dessa ärenden som i framtiden skulle ingå i anmälningsförfarandet. 

Vad som går att uppskatta är att anmälningsförfarandet bör ta åtminstone lika 

mycket resurser i anspråk som vad samråd enligt 12 kap. 6 § MB gör i dagsläget. 

Ett samråd i dag kostar cirka 117 000 – 780 000 kronor60 och det kan antas att 

anmälningsförfarandet får en liknande kostnad. 

Majoriteten av de tillfrågade länsstyrelserna har förespråkat att det är önskvärt 

med resursförstärkning för att hantera förändringarna som anmälningsförfarandet 

innebär. Det framgår inte vilken typ av resursförstärkning som länsstyrelserna 

efterfrågar, vilket gör att det är svårt att avgöra hur mycket extra resurser som 

krävs. 

 
59 Information från länsstyrelserna i Västra Götaland, Stockholm, Västerbotten och Skåne. 
60 Beräknat på länsstyrelsens uppgift om faktisk handläggningstid och timkostnad för handläggare hos 

Ei. 
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7.7 Miljömässiga konsekvenser 

I augusti 2021 infördes nya bestämmelser om bland annat möjlighet till 

områdeskoncession för regionnät. Genom förändringen har miljöprövningen fått 

mindre betydelse då bestämmelserna medger att kraftledningar kan byggas utan 

att någon behovsbedömning genomförs och utan att en 

miljökonsekvensbeskrivning behöver göras i fall ledningen medför betydande 

miljöpåverkan, så som MKB-direktivet stipulerar. Genom förslaget om ett 

anmälningsförfarande vid nybyggnation av luftledningar med stöd av 

områdeskoncession kommer det bli större fokus på vilka miljömässiga 

konsekvenser en luftledning kommer att ha och vilka åtgärder som är lämpliga för 

att skydda miljön. Förfarandet innebär att direktivets krav uppfylls och det 

säkerställs att processen sker på ett korrekt sätt. 

Konsekvenser för natur och miljö 

Med ett nytt anmälningsförfarande kommer det att bli tydligare för elnätsföretagen 

vad som gäller vid byggnation av nya luftledningar med stöd av 

områdeskoncession. Elnätsföretagen kommer inte längre subjektivt kunna bedöma 

när ett projekt kan komma att väsentligt ändra naturmiljön, utan samtliga 

luftledningar som byggs med stöd av områdeskoncession ska genomgå 

anmälningsförfarandet hos länsstyrelsen, såvida de inte omfattas av undantaget.  

Något som alltmer har tagits upp som en konsekvens av att luftledningar byggs är 

klimataspekten. Klimatpåverkan är ett aktuellt ämne inom flera områden och 

klimatomställningen är ett ofta debatterat ämne som är av vikt sett ur samhällets 

perspektiv. En luftledning kräver en ledningsgata som ofta kräver avverkning om 

ledningen går i skogsmark. Bredden på ledningsgatan är beroende av ledningens 

storlek, men oaktat detta behöver träd avverkas och det kan påverka 

koldioxidbindningen, vilket i sin tur påverkar klimatet. Genom det nya andra 

kapitlet i ellagen kan ledningar som tidigare krävde nätkoncession för linje byggas 

med stöd av områdeskoncession och därmed utan tidigare tillhörande 

miljöprövning. Med ett anmälningsförfarande minskar risken att det inte tas 

hänsyn till klimatet, eftersom luftledningar ska följa anmälningsförfarandet och 

länsstyrelsen då kommer att göra en bedömning av huruvida projektet kan antas 

medföra BMP eller inte. Länsstyrelsens bedömning kan leda till att ett projekt 

behöver genomgå en specifik miljöbedömning. Anmälningsförfarandet kommer 

därmed att ha positiva konsekvenser för klimatfrågan vid jämförelse med 

dagsläget. Det är dock viktigt att ha i åtanke att en luftledning inte endast har 

negativ påverkan. En ledning kan även bidra till klimatnytta genom att det blir 

mindre nätförluster och därmed också mindre koldioxidutsläpp. En ledning kan 

också medföra att mer förnybar elproduktion kan anslutas. 
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Andra miljöeffekter som kan uppstå när en ny ledning byggs är att djurlivet och 

den biologiska mångfalden påverkas.  Med beaktande av bland annat 

Artskyddsutredningen61 bör elnätsföretagen inte ha full frihet att bygga nya 

luftledningar utan att en miljöprövning genomförs. Genom anmälningsförfarandet 

kommer länsstyrelsen att göra en bedömning av det enskilda projektets inverkan 

och om en MKB behöver upprättas för att bland annat artskyddet och biologisk 

mångfald ska belysas. Mångfalden behöver inte heller endast påverkas negativt, då 

en ledningsgata även kan ha positiva effekter för biologisk mångfald då vissa arter 

trivs bra i den miljö som en ledningsgata skapar. 

Att luftledningar i och med det nya andra kapitlet i ellagen kan byggas utan krav 

på miljöbedömning försämrar samebyarnas ställning och möjlighet att bedriva sin 

verksamhet. Det skapar försämrade möjligheter att bevara deras kulturarv och 

identitet om luftledningar byggs inom samebyarnas områden. Situationen 

förbättras dock genom anmälningsförfarandet då länsstyrelsen granskar om ett 

projekt kan antas medföra BMP och även genomför en specifik miljöbedömning 

om de finner att så är fallet. 

Med det nya anmälningsförfarandet minskar risken att nya luftledningar genererar 

negativa konsekvenser för människor och samhälle, men det finns fortsatt risk att 

ledningar i undantagsfall undkommer en specifik miljöbedömning där det 

föreligger behov av en sådan. Det finns ingen garanti för att enstaka ledningar som 

bör genomgå en specifik miljöbedömning inte undkommer detta, men MKB-

direktivet ställer inte heller några krav på en sådan säkerhet vad gäller projekt som 

ska miljöprövas. Direktivet ställer endast krav på att medlemsstaterna beaktar de 

relevanta urvalskriterier som fastställs i bilaga III vid bedömning av om ledningen 

kan antas medföra BMP. Kriterierna i sig leder inte till slutsatsen att ledningen kan 

antas medföra BMP eller inte. 

7.8 Sociala konsekvenser 

Hälsa innebär både fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.62 Vad gäller nya 

elledningar kan i dagsläget vissa individer uppleva oro för sin boendemiljö på 

grund av förhöjda magnetfältsvärden63, vilket kan påverka hälsan negativt. 

Förslaget med anmälningsförfarande innebär att de projekt som länsstyrelsen 

 
61 SOU 2021:51. Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar. 
62 Socialstyrelsens definition av hälsa. Källa: Socialstyrelsen. Socialstyrelsens termbank. Term: hälsa. 

Socialstyrelsen, 2016. https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=64&SrcLang=sv (hämtad 2022-01-30). 
63 Magnetfält finns alltid omkring oss och är starkast närmast källan, till exempel kring kraftledningar. 

Ju starkare ström som används, desto starkare blir magnetfältet. Sådana magnetfält som skapas av 

kraftledningar med växelström skapar elektriska strömmar i kroppen som vid mycket starka magnetfält 

kan påverka kroppens nervsignaler. För omedelbar påverkan krävs mycket starka magnetfält som är 

långt över vad som normalt finns i vår omgivning. För mer information, se Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Kraftledningar. Strålsäkerhetsmyndigheten, 2017. 

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-

teknik/magnetfalt/kraftledningar/ (hämtad 2022-01-30). 
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bedömer medföra BMP ska ha en MKB där bland annat effekterna på 

boendemiljön på grund av magnetfältsvärden ska redovisas. 

Genom att projekt som medför BMP i anmälningsförfarandet ska innehålla en 

MKB förbättras situationen i jämförelse med hur det är i dag, eftersom det inte 

finns något krav på MKB i samrådsförfarandet enligt 12 kap. 6 § MB. 

7.9 Ikraftträdande och informationsinsatser 

Förslaget är att ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2023. Orsaken är att de 

rättsliga förutsättningarna behöver vara på plats så snart som möjligt, eftersom 

möjligheten att ansöka om och beviljas nätkoncession för område på högre 

spänningsnivåer finns sedan den 1 augusti 2021. Förslaget behöver dock ha 

tillräcklig tid för remittering och länsstyrelsen behöver få tid att planera sin 

verksamhet för anpassning till anmälningsförfarandet. Av de länsstyrelser som har 

svarat är det ingen som har motsatt sig tiden för ikraftträdandet.  

Ei kommer att informera på sin webbplats i samband med att förslagen i denna 

rapport träder i kraft. Vid behov kommer även andra informationsinsatser att 

genomföras, till exempel riktad information till berörda elnätsföretag i samband 

med möten. Ei kommer även vid behov sammanställa de vanligaste frågorna i en 

FAQ för att underlätta för elnätsföretagen. 
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8 Författningskommentarer 

8.1 Förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857) 

2 kap. Nätkoncession och ledningar vid trafikleder 

17 a § 

En nätkoncessionshavare som avser att bygga och använda en 

starkströmsluftledning med stöd av nätkoncession för område ska göra en 

anmälan enligt 12 kap. 13 § miljöbalken. 

Paragrafen är ny och introducerar ett nytt anmälningsförfarande för luftledningar 

som avses att byggas och användas med stöd av områdeskoncession. Enligt artikel 

2.2 i MKB-direktivet kan bedömningen av miljöpåverkan integreras i det befintliga 

tillståndsförfarandet för projekt i medlemsstaterna eller, om detta inte är möjligt, i 

andra förfaranden eller i sådana förfaranden som tillskapas för att målsättningarna 

i direktivet ska uppfyllas. Eftersom bedömningen av miljöpåverkan vid 

anmälningsförfarandet för luftledningar som avses att byggas och användas med 

stöd av områdeskoncession inte kan integreras i ett befintligt tillståndsförfarande i 

ellagen eller i ett annat befintligt tillståndsförfarande, föreslås ett nytt förfarande i 

miljöbalken. I bestämmelsen hänvisas till en ny bestämmelse i 12 kap. MB (13 §) 

där det anges att en luftledning som byggs och används med stöd av 

nätkoncession för område inte får byggas eller användas utan anmälan till 

länsstyrelsen. Eftersom nätkoncessionsfrågor regleras i ellagen och det handlar om 

ett anmälningsförfarande som regleras i miljöbalken behövs en bestämmelse i 

ellagen som hänvisar till miljöbalken. 

Vanligtvis byggs och används ledningen av områdeskoncessionshavaren, dock kan 

även en annan som bedriver nätverksamhet med stöd av områdeskoncessionen 

bygga och använda en ledning inom ett lokalnätsområde, om 

nätkoncessionshavaren medger det (2 kap. 11 § ellagen). 

Ändrade ägarförhållanden eller en höjning av spänningen för en nätkoncession för 

område kan medföra att en befintlig ledning som har byggts med linjekoncession 

inte längre behöver denna koncession utan kan användas med stöd av 

områdeskoncessionen. I sådana fall ska linjekoncessionen återkallas enligt 2 kap. 

49 § andra stycket ellagen. Efter återkallelse omfattas ledningen automatiskt av 

områdeskoncessionen. För användning av en sådan ledning behöver ingen 

anmälan göras, därav används i 17 a § ordvalet ”bygga och använda”. I det fallet 

att en nätkoncessionshavare har en nätkoncession för linje men inte har börjat 
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bygga ledningen innan linjekoncessionen återkallas enligt 2 kap. 49 § andra stycket 

ellagen, ska den anmäla ledningen när den avser att bygga den. 

17 b § 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om undantag från kravet på anmälan i 17 a § avseende sådana 

starkströmsluftledningar som inte ska antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. 

Paragrafen är ny. I bestämmelsen ges ett bemyndigande till regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om undantag från 

kravet på anmälan i 17 a §. Bemyndigandet gäller endast undantag för 

luftledningar som inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan (BMP). 

Regeringen har enligt 6 kap. 21 § MB ett bemyndigande att meddela föreskrifter 

om att vissa slag av verksamheter och åtgärder ska eller inte ska antas medföra 

BMP. Med stöd av 6 kap. 21 § MB kan regeringen meddela en föreskrift om att 

vissa luftledningar inte ska antas medföra BMP. Bemyndigandet gäller dock inte 

meddelande av en undantagsbestämmelse i ett förfarande där frågan om BMP 

spelar en roll. Därav behövs ett särskilt bemyndigande för att undanta 

luftledningar från kravet på anmälan. Detta bemyndigande ges i 17 b §.  

8.2 Förslag till lag om ändring i miljöbalken (1998:808) 

12 kap. Jordbruk och annan verksamhet 

Starkströmsluftledningar som byggs och används med stöd av nätkoncession för 

område  

13 § 

En starkströmsluftledning som avses att byggas och användas med stöd av 

nätkoncession för område enligt ellagen (1997:857) får inte byggas utan anmälan 

till länsstyrelsen. 

En nätkoncessionshavare behöver inte anmäla byggandet av en 

starkströmsluftledning som omfattas av undantag som meddelats med stöd av 2 

kap. 17 b § ellagen. 

Byggandet av en ledning enligt första stycket får inte påbörjas innan 

länsstyrelsen har prövat frågan. 

Regeringen får meddela föreskrifter om anmälans innehåll och handläggning. 
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Paragrafen är ny. I första stycket finns en regel om krav på anmälan av 

luftledningar som byggs och används med stöd av nätkoncession för område 

enligt ellagen. Anmälan ska göras till länsstyrelsen. 

I andra stycket hänvisas det till undantag från krav på anmälan som meddelats 

med stöd av 2 kap. 17 b § ellagen. Det handlar om undantag för luftledningar som 

inte ska antas medföra BMP.  

I tredje stycket anges att en luftledning efter anmälan inte får börja byggas innan 

länsstyrelsen har prövat frågan. Bestämmelsen säkerställer MKB-direktivets krav 

på en bedömning av om ett projekt kan antas medföra BMP, om frågan om BMP 

inte på förhand har avgjorts genom gränsvärden eller kriterier, samt på en 

miljökonsekvensbedömning om projektet kan antas medföra en sådan 

miljöpåverkan, innan tillstånd kan ges för att genomföra projektet (artikel 2.1, 4.2 

och 4.3).  

I fjärde stycket ges ett bemyndigande till regeringen att meddela föreskrifter om 

anmälans innehåll och handläggning. Föreskrifter om innehåll i ett 

anmälningsförfarande och om handläggning av anmälan meddelas sedvanligt i en 

förordning och därför ges ett bemyndigande till regeringen att meddela sådana 

föreskrifter.  

14 § 

När en anmälan enligt 13 § har kommit in ska länsstyrelsen pröva om byggandet 

och användningen av starkströmsluftledningen kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan.  

Om något annat inte följer av 6 kap. 23 § andra stycket, ska länsstyrelsen avgöra 

prövningen enligt första stycket genom ett särskilt beslut om huruvida 

byggandet och användningen av ledningen kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. 

När länsstyrelsen fattar beslut enligt andra stycket ska hänsyn tas till de 

omständigheter som anges i 10–13 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966). 

Beslut enligt andra stycket får inte överklagas särskilt. 

Paragrafen är ny. Av första stycket framgår att länsstyrelsen ska göra en 

bedömning av om byggandet och användningen av ledningen kan antas medföra 

BMP. Härigenom uppfylls kraven i artikel 4.4 i MKB-direktivet.  

Enligt andra stycket ska länsstyrelsen fatta ett beslut om huruvida byggandet och 

användningen av ledningen kan antas medföra BMP om något annat inte följer av 

6 kap. 23 § andra stycket MB. När denna bestämmelse är tillämplig ska 
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länsstyrelsen inte fatta ett beslut eftersom frågan om BMP redan har avgjorts på 

annat sätt, nämligen genom att den som avser att bygga och använda ledningen 

själv anser att BMP kan antas, genom föreskrifter som regeringen har meddelat 

med stöd av 6 kap. 21 § MB, eller genom att den som avser att bedriva 

verksamheten eller vidta åtgärden har förelagts att ansöka om tillstånd för 

miljöfarlig verksamhet som avses i 9 kap. 6 a § MB. 

I tredje stycket står att länsstyrelsen vid sitt beslut ska ta hänsyn till de 

omständigheter som anges i 10–13 §§ miljöbedömningsförordningen (2017:966). 

Dessa bestämmelser stämmer överens med kriterierna i bilaga III till MKB-

direktivet. Genom detta stycke genomförs artikel 4.3 i direktivet. 

I fjärde stycket anges att länsstyrelsens beslut om BMP inte får överklagas särskilt. 

Detta stämmer överens med artikel 11.2 i direktivet där medlemsstaterna ges frihet 

att fastställa i vilket skede beslut kan prövas. Bestämmelsen är lik den i 6 kap. 27 § 

MB som gäller för beslut om BMP vid linjekoncessioner. 

15 § 

Länsstyrelsen ska förelägga den som har gjort en anmälan enligt 13 § att ansöka 

om tillstånd för att bygga och använda ledningen, om den som har gjort 

anmälan, eller länsstyrelsen efter prövning enligt 14 §, bedömer att en 

betydande miljöpåverkan kan antas, och det inte finns anledning att förbjuda 

byggandet av ledningen enligt tredje stycket. 

Om länsstyrelsen efter prövning enligt 14 § bedömer att byggandet och 

användandet av ledningen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan 

får länsstyrelsen förelägga den som har gjort anmälan att vidta de 

försiktighetsåtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 

byggandet eller användandet av ledningen medför skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. 

Om länsstyrelsen efter prövning enligt 14 § bedömer att det inte går att vidta 

tillräckliga försiktighetsåtgärder för att undvika att byggandet eller 

användandet av ledningen medför skada eller olägenhet av väsentlig betydelse 

för människors hälsa eller miljön, får myndigheten förbjuda byggandet av 

ledningen. 

Om länsstyrelsen inte beslutar om försiktighetsåtgärder eller förbud enligt 

andra och tredje styckena, ska myndigheten underrätta den som har gjort 

anmälan om att ärendet inte kommer att leda till någon åtgärd från 

myndighetens sida. 
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Paragrafen är ny. I första stycket anges att om den som har gjort anmälan enligt 13 

§ bedömer att BMP kan antas, eller länsstyrelsen efter behovsbedömningen enligt 

14 § bedömer att ledningen kan antas medföra BMP och det inte finns anledning 

att förbjuda byggandet av ledningen enligt tredje stycket, ska länsstyrelsen 

förelägga den som har gjort anmälan att ansöka om tillstånd för att bygga och 

använda ledningen. Tillståndsförfarandet regleras i 16 §. Härigenom införlivas den 

delen av artikel 2.1 i MKB-direktivet som innebär att medlemsstaterna ska 

säkerställa att projekt som kan antas medföra BMP blir föremål för krav på 

tillstånd. 

I andra stycket står att länsstyrelsen, om den bedömer att ledningen inte kan antas 

medföra BMP, får förelägga den som har gjort anmälan att vidta de 

försiktighetsåtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 

byggandet eller användandet av ledningen medför skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljön. Jämfört med ett beslut efter ansökan om tillstånd, 

där det kan beslutas att vidta försiktighetsåtgärder som villkor för att vidta 

åtgärden eller utöva verksamheten, kan det vid beslut om anmälan inte ställas 

villkor för att få påbörja verksamheten/åtgärden. Myndigheten som fattar beslut på 

anmälan har i sin roll som tillsynsmyndighet en allmän behörighet enligt 26 kap. 9 

§ MB att förelägga försiktighetsåtgärder för att åstadkomma rättelse. Den särskilda 

regleringen vid anmälan av ledningen behövs för de situationer när länsstyrelsen 

redan vid beslut på anmälan upptäcker att det behöver vidtas försiktighetsåtgärder 

(eller ytterligare sådana, utöver de som anmälaren har uppgett att vidta) för att för 

att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada 

eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. En liknande behörighet finns i 12 

kap. 6 § fjärde stycket första meningen MB, som fortsättningsvis gäller för 

markkabel och sjökabel som byggs och används med stöd av områdeskoncession. 

I tredje stycket ges länsstyrelsen behörighet att förbjuda byggandet av en ledning 

som har anmälts om länsstyrelsen efter behovsbedömningen enligt 14 § bedömer 

att det inte går att vidta tillräckliga försiktighetsåtgärder för att undvika att 

byggandet eller användandet av ledningen medför skada eller olägenhet av 

väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön. I motsats till ett beslut på en 

ansökan om tillstånd, kan ett beslut på anmälan inte medföra avslag. En 

tillsynsmyndighet har endast en allmän behörighet att fatta beslut om förbud för 

att åstadkomma rättelse, med tillämpning av 26 kap. 9 § MB. Den särskilda 

regleringen vid anmälan av ledningen behövs för de situationer när länsstyrelsen 

redan vid anmälan anser att det finns anledning att förbjuda verksamheten, det vill 

säga när länsstyrelsen redan vid beslut på anmälan kan avgöra att det inte går att 

avhjälpa en väsentlig miljöskada eller olägenhet som skulle inträffas om ledningen 

skulle byggas eller användas. En liknande behörighet finns i 12 kap. 6 § fjärde 
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stycket andra meningen MB, som fortsättningsvis gäller för markkabel och sjökabel 

som byggs och används med stöd av områdeskoncession. 

Av fjärde stycket framgår att om länsstyrelsen inte förelägger om försiktighetsmått 

eller förbud ska myndigheten meddela den som har gjort anmälan om att ärendet 

inte kommer att leda till någon åtgärd från myndighetens sida. I bestämmelsen 

anges inte på vilket sätt länsstyrelsen ska eller kan underrätta den som har gjort 

anmälan. Vid behov kan regeringen med stöd av bemyndigandet i 13 § föreskriva 

om det. 

16 § 

En ansökan om tillstånd för att bygga och använda en starkströmsluftledning 

efter föreläggande enligt 15 § första stycket görs hos länsstyrelsen. 

Vid prövning av ansökan om tillstånd enligt första stycket ska 3–4 kap. och 5 

kap. 3–5 och 18 §§ tillämpas. 

Vid tillståndsprövning enligt första stycket ska en specifik miljöbedömning 

göras, information lämnas och samordning ske enligt 6 kap. 28–46 §§.  

Frågor som har prövats i ett mål eller annat ärende om tillstånd enligt denna 

balk behöver inte prövas på nytt i ärendet om tillstånd enligt första stycket. Om 

det i målet eller det andra ärendet om tillstånd enligt denna balk finns en 

miljökonsekvensbeskrivning som beskriver de direkta och indirekta effekter på 

människors hälsa och miljön som ledningen kan medföra, behöver det inte 

finnas någon särskild miljökonsekvensbeskrivning i ärendet om tillstånd enligt 

första stycket. 

Paragrafen är ny. Av första stycket framgår att en ansökan om tillstånd efter 

föreläggande av länsstyrelsen görs hos länsstyrelsen. Det är samma myndighet 

som beslutar på anmälan och på ansökan om tillstånd. En nätkoncessionshavare 

kan ansöka om tillstånd efter att en anmälan har gjorts och länsstyrelsen har 

förelagt nätkoncessionshavaren att söka om tillstånd. 

I andra stycket anges att de grundläggande bestämmelserna för hushållning med 

mark- och vattenområden i 3 kap. MB, de särskilda bestämmelserna för 

hushållning med mark och vatten för vissa områden i 4 kap. MB samt vissa 

bestämmelser om miljökvalitetsnormer i 5 kap. MB ska tillämpas vid 

tillståndsprövningen. Detta betyder att vad gäller miljöbalkens materiella 

bestämmelser ska i alla fall dessa bestämmelser tillämpas, dock betyder det inte att 

bara dessa bestämmelser ska tillämpas. Till exempel ska de allmänna 

hänsynsreglerna i 2 kap. MB tillämpas även om de inte särskilt nämns här, detta 

följer av 2 kap. 1 § MB.  
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I tredje stycket genomförs den delen av artikel 2.1 i MKB-direktivet som innebär att 

medlemsstaterna ska säkerställa att projekt som kan antas medföra BMP blir 

föremål för en miljökonsekvensbedömning. I detta stycke hänvisas till 

bestämmelserna i miljöbalken om avgränsning och miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB). 

I fjärde stycket anges att om vissa frågor har prövats i ett mål eller ett annat ärende 

om tillstånd enligt miljöbalken, behöver dessa inte prövas på nytt i 

tillståndsärendet enligt första stycket. På likadant sätt anges att om det redan finns 

en MKB från ett mål eller annat ärende om tillstånd, behöver det inte finnas någon 

särskild MKB i tillståndsärendet enligt första stycket om ledningens möjliga 

effekter på människors hälsa och miljön beskrivs i MKB:n. Det kan till exempel 

handla om en MKB som har utformats med anledning av en ansökan om tillstånd 

för vattenverksamhet. Ett annat exempel kan vara en MKB som har utformats med 

anledning av en ansökan om tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta 

åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett naturområde som har 

förtecknats enligt 7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2 MB (se 7 kap. 28 a § MB). 

Bestämmelsen är lik den som finns i 2 kap. 17 § tredje stycket ellagen för ledningar 

som byggs med stöd av linjekoncession. 

29 kap. Straffbestämmelser och förverkande 

4 § 1 

För otillåten miljöverksamhet döms till böter eller fängelse i högst två år den 

som med uppsåt eller av oaktsamhet 

   1. påbörjar eller bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utan tillstånd 

eller godkännande eller utan att ha gjort en anmälan, eller efter att ha gjort en 

anmälan påbörjar en verksamhet eller åtgärd utan att följa en föreskriven 

tidsfrist, allt enligt vad som krävs i 

(…) 

ga) bestämmelsen i 12 kap. 13 § eller föreskrifter som regeringen har meddelat 

med stöd av den, 

Enligt artikel 10a MKB-direktivet ska medlemsstaterna fastställa regler för 

sanktioner vid överträdelser av de nationella bestämmelser som antas med stöd av 

direktivet. 29 kap. 4 § första stycket 1 ga MB innebär en straffbestämmelse för den 

som med uppsåt eller av oaktsamhet bygger en luftledning utan att ha gjort en 

anmälan, eller efter att ha gjort en anmälan bygger en luftledning utan att följa en 

föreskriven tidsfrist, allt enligt vad som krävs i 12 kap. 13 § MB eller föreskrifter 

som regeringen har meddelat med stöd av den. Det nya ledet i första stycket första 

punkten har fått bokstäverna ”ga” eftersom bestämmelserna i denna punkt är 

indelade efter kapitelnummer och paragrafnummer och bestämmelsen således 

lämpligast placeras efter ledet ”g” som handlar om 12 kap. 6 § MB. På sådant sätt 
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synkroniseras sanktionen med sanktionen för otillåten miljöverksamhet som för 

närvarande gäller för alla ledningar som byggs med stöd av områdeskoncession 

och som fortsättningsvis kommer att gälla vid byggnation av markkabel och 

sjökabel. 
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9 Ordlista 

BMP betydande miljöpåverkan 

Lokalnätsområde koncessionsområde utan en lägsta tillåtna 

spänning 

MKB miljökonsekvensbeskrivning 

MKB-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/92/EU av den 13 december 2011 om 

bedömning av inverkan på miljön av vissa 

offentliga och privata projekt 

NACE Nomenclature générale des activités 

économiques dans les Communautés 

Européennes 

Nätkoncession för linje  en nätkoncession som avser en ledning med 

i huvudsak bestämd sträckning 

Nätkoncession för område  en nätkoncession som avser ett ledningsnät 

inom ett visst område 

Områdeskoncession för lokalnät koncession för ett område utan en lägsta 

tillåtna spänning 

Områdeskoncession för regionnät koncession för ett område med (såväl en 

högsta som) en lägsta tillåtna spänning 

Regionnätsområde koncessionsområde med (såväl en högsta 

som) en lägsta tillåtna spänning 

SMB-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 

2001/42/EG av den 27 juni 2001 om 

bedömning av vissa planers och programs 

miljöpåverkan 

SNI Standarden för svensk 

näringsgrensindelning 
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TEN-E-förordningen Europaparlamentets och rådets förordning 

(EU) nr 347/2013 av den 17 april 2013 om 

riktlinjer för transeuropeiska 

energiinfrastrukturer och om upphävande 

av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring 

av förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) nr 

714/2009 och (EG) nr 715/2009, EUT L 115, 

25.4.2013, s. 39 

UNESCO The United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization 
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Bilaga 1 

Alternativt förslag till regeländringar: nytt tillståndsförfarande 

Förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857) 

Härigenom föreskrivs i fråga om ellagen (1997:857)  

att det ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 17 a–17 b §§, av följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 kap. Nätkoncession och ledningar vid trafikleder 

17 a § 

En nätkoncessionshavare som avser att 

bygga och använda en 

starkströmsluftledning med stöd av 

nätkoncession för område ska ansöka om 

tillstånd enligt 12 kap. 13 § miljöbalken. 

17 b § 

Regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om undantag från kravet i 17 

a § avseende sådana 

starkströmsluftledningar som inte ska 

antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. 
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Förslag till lag om ändring i miljöbalken (1998:808) 

Härigenom föreskrivs i fråga om miljöbalken (1998:808)  

att det ska införas två nya paragrafer, 12 kap. 13–14 §§, ett nytt led, ga, i 29 kap. 4 § 

första stycket 1, och närmast före 12 kap. 13 § en ny rubrik, av följande lydelse.  

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

12 kap. Jordbruk och annan verksamhet 

Starkströmsluftledningar som byggs 

och används med stöd av 

nätkoncession för område 

13 § 

En starkströmsluftledning som avses att 

byggas och användas med stöd av 

nätkoncession för område enligt ellagen 

(1997:857) får inte byggas eller användas 

utan tillstånd av länsstyrelsen. 

En nätkoncessionshavare behöver inte ha 

tillstånd för byggande och användning av 

en starkströmsluftledning som omfattas 

av undantag som meddelats med stöd av 2 

kap. 17 b § ellagen. 

Ansökan om tillstånd enligt första stycket 

ska ges in till länsstyrelsen. 

Regeringen får meddela föreskrifter om 

ansökans innehåll och handläggning. 

14 § 

Vid prövning av ansökan om tillstånd 

enligt 13 § ska 3–4 kap. och 5 kap. 3–5 

och 18 §§ tillämpas. 
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Vid tillståndsprövningen ska 

1. frågan om huruvida byggandet och 

användandet av starkströmsluftledningen 

kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan, om något annat inte följer 

av 6 kap. 23 § andra stycket, avgöras av 

länsstyrelsen genom ett särskilt beslut, 

där hänsyn ska tas till de omständigheter 

som anges i 10–13 §§ 

miljöbedömningsförordningen 

(2017:966), 

2. om en betydande miljöpåverkan kan 

antas, en specifik miljöbedömning göras, 

information lämnas och samordning ske 

enligt 6 kap. 28–46 §§ och, 

3. om länsstyrelsen beslutar att en 

betydande miljöpåverkan inte kan antas, 

tillstånd meddelas. 

Trots första och andra styckena behöver 

frågor som har prövats i ett mål eller 

annat ärende om tillstånd enligt denna 

balk inte prövas på nytt i ärendet om 

tillstånd enligt 13 §. Om det i målet eller 

det andra ärendet om tillstånd enligt 

denna balk finns en 

miljökonsekvensbeskrivning som beskriver 

de direkta och indirekta effekter på 

människors hälsa och miljön som 

ledningen kan medföra, behöver det inte 

finnas någon särskild 

miljökonsekvensbeskrivning i ärendet om 

tillstånd enligt 13 §. 

Länsstyrelsens beslut om huruvida 

byggandet och användandet kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan får 

inte överklagas särskilt. 
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29 kap. Straffbestämmelser och förverkande 

4 § 

För otillåten miljöverksamhet döms till böter eller fängelse i högst två år den 

som med uppsåt eller av oaktsamhet 

1. påbörjar eller bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utan tillstånd 

eller godkännande eller utan att ha gjort en anmälan, eller efter att ha gjort en 

anmälan påbörjar en verksamhet eller åtgärd utan att följa en föreskriven 

tidsfrist, allt enligt vad som krävs i 

a) bestämmelsen i 7 kap. 28 a § om skydd för särskilda naturområden, om 

verksamheten eller åtgärden inte omfattas av ett tillstånd eller en dispens enligt 

bestämmelserna i 9 eller 11–15 kap., 

b) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 9 kap. 6 § om 

miljöfarliga verksamheter, 

c) bestämmelsen i 9 kap. 6 c § om anmälningspliktiga miljöfarliga 

verksamheter, 

d) bestämmelserna i 11 kap. eller föreskrifter som regeringen har meddelat 

med stöd av 11 kap. om vattenverksamheter, 

e) bestämmelsen i 11 kap. 9 b § tredje stycket om anmälningspliktiga 

vattenverksamheter, 

f) bestämmelsen i 11 kap. 22 § om att ta en anläggning för bortledande av 

grundvatten ur bruk, 

g) bestämmelsen i 12 kap. 6 § eller föreskrifter som regeringen har meddelat 

med stöd av 12 kap. 6 § om att en verksamhet eller åtgärd ska anmälas för 

samråd, 

ga) bestämmelsen i 12 kap. 13 § eller 

föreskrifter som regeringen har meddelat 

med stöd av den, 

h) bestämmelsen i 13 kap. 12 § om avsiktlig utsättning av genetiskt 

modifierade organismer och om att släppa ut produkter som innehåller eller 

består av sådana organismer på marknaden, 

i) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 13 kap. 16 § om 

innesluten användning av genetiskt modifierade organismer, 

j) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 14 kap. 8 § om 

hantering, införsel, utförsel, tillstånd, godkännande eller anmälan av kemiska 

produkter, biotekniska organismer eller varor, 
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k) bestämmelserna i artikel 56 i förordning (EG) nr 1907/2006 om 

förutsättningar för att få använda ett ämne som anges i bilaga XIV till den 

förordningen eller släppa ut ett sådant ämne på marknaden, 

l) bestämmelserna i artikel 28.1 i förordning (EG) nr 1107/2009 om krav på 

produktgodkännande av växtskyddsmedel, 

m) bestämmelserna om krav på godkännande av biocidprodukter i artikel 

17.1 i förordning (EU) nr 528/2012, 

n) föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 15 kap. 15 § om krav 

på tillstånd för yrkesmässig drift av en producentansvarsorganisation för avfall 

från elektriska och elektroniska produkter, eller 

o) bestämmelserna i 17 kap. om regeringens tillåtlighetsprövning, eller 

2. i egenskap av innehavare av det tillstånd eller det beslut om tillåtlighet, 

godkännande eller dispens som gäller för verksamheten eller åtgärden och som 

har meddelats med stöd av balken, förordning (EG) nr 1907/2006, förordning 

(EG) nr 1107/2009 eller förordning (EU) nr 528/2012 bryter mot ett villkor eller 

en bestämmelse i tillståndet eller i beslutet. 

I fråga om ett villkor eller en bestämmelse om buller (bullervillkor) som har 

angetts i ett sådant tillstånd eller beslut som avses i första stycket 2 ska det 

förhållandet att en bostadsbyggnad är utsatt för omgivningsbuller i strid med 

bullervillkoret inte anses utgöra ett brott mot villkoret, om 

1. byggnaden ingår i ett område med detaljplan eller omfattas av ett bygglov 

enligt plan- och bygglagen (2010:900), 

2. det i planbeskrivningen till planen eller i lovet har angetts beräknade 

bullervärden och omgivningsbullret inte överskrider dessa värden, och 

3. beräkningen av bullervärdena har gjorts med hänsyn till intresset att 

förebygga olägenhet för människors hälsa. 

Ansvar ska inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen kan 

dömas ut enligt 1 § eller om gärningen omfattas av en föreskrift som regeringen 

har meddelat med stöd av 30 kap. 1 § om skyldighet att betala 

miljösanktionsavgift. 
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Förslag till förordning om starkströmsluftledningar som byggs och används 

med stöd av nätkoncession för område 

Härigenom föreskrivs följande 

Förordningens innehåll 

1 § 

Denna förordning innehåller bestämmelser om ansökan om tillstånd och 

handläggning av ärenden enligt 12 kap. 13–14 §§ miljöbalken (1998:808). 

Förordningen är meddelad med stöd av 12 kap. 13 § fjärde stycket miljöbalken 

och 2 kap. 17 b § ellagen (1997:857). 

Ord och uttryck 

2 § 

Ord och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i 

miljöbalken och ellagen. 

Ansökan om tillstånd 

3 § 

En ansökan till länsstyrelsen som avses i 12 kap. 13 § miljöbalken ska vara 

skriftlig och ska innehålla uppgifter om 

1. ledningens utformning och omfattning, inklusive konstruktionsspänning, 

2. rivningsarbeten, om sådana kan förutses, 

3. ledningens lokalisering, inklusive en karta över ledningens föreslagna 

sträckning, 

4. miljöns känslighet i de områden som kan antas bli påverkade, 

5. vad i miljön som kan antas bli betydligt påverkat, 

6. de betydande miljöeffekter som byggandet och användningen av ledningen 

kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser, i den utsträckning 

sådana uppgifter finns tillgängliga, 

7. åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa 

negativa miljöeffekter, i den utsträckning sådana uppgifter finns tillgängliga, 

och 

8. den bedömning som den som avser att bygga och använda ledningen gör i 

frågan om huruvida en betydande miljöpåverkan kan antas. 
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4 § 

De uppgifter som ska finnas med i ansökan ska ha den omfattning och 

detaljeringsgrad som behövs för att länsstyrelsen ska kunna ta ställning till om 

byggandet och användningen av ledningen kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan utifrån sådana omständigheter som avses i 10–13 §§ 

miljöbedömningsförordningen (2017:966). 

Länsstyrelsens beslut i frågan om miljöpåverkan 

5 § 

Om en ansökan är fullständig, ska länsstyrelsen så snart som möjligt och senast 

sex veckor efter att ha fått ansökan avgöra frågan om huruvida byggandet och 

användningen av ledningen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Trots första stycket får handläggningstiden förlängas, om det är nödvändigt på 

grund av ledningens art, komplexitet, lokalisering eller omfattning. 

Länsstyrelsen ska i ett sådant fall, innan den ursprungliga tidsfristen löpt ut, 

informera den som har ansökt om tillstånd om skälen för förlängningen och 

ange när beslutet senast kommer att meddelas. 

Beslutet ska redovisa de omständigheter som talar för eller emot att byggandet 

och användningen av ledningen kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. 

Beslutet ska göras tillgängligt för allmänheten på en webbplats eller på annat 

lämpligt sätt. 
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Förslag till förordning om ändring i miljöbedömningsförordningen (2017:966) 

Regeringen föreskriver att det i miljöbedömningsförordningen (2017:966) ska 

införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse. 

7 a § 

En starkströmsluftledning ska inte antas medföra en betydande miljöpåverkan 

om ledningen 

1. har en spänning under 220 kV, 

2. tar mindre än 20 hektar produktiv skogsmark eller brukningsvärd 

jordbruksmark i anspråk,  

3. inte kräver anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. 

miljöbalken, och 

4. inte helt eller delvis går i ett känsligt område. 

Med ett känsligt område enligt första stycket avses:  

1. ett område som i en kommunal översiktsplan har angetts som ett ekologiskt 

särskilt känsligt område enligt 3 kap. 3 § miljöbalken, 

2. ett område som av en myndighet enligt 2 § förordning (1998:896) om 

hushållning med mark- och vattenområden har bedömts vara 

a) ett område av riksintresse enligt 3 kap. 5–7 eller 9 §§ miljöbalken, eller 

b) ett område av riksintresse för anläggningar för industriell produktion, 

kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering enligt 3 kap. 8 § 

miljöbalken, 

3. ett område av riksintresse enligt 4 kap. 2, 5 eller 7–9 §§ miljöbalken, 

4. ett skyddat område enligt 7 kap. 2, 4, 9–10, 12–14, 19, 21 eller 27 §§ 

miljöbalken, 

5. ett skyddat område enligt 7 kap. 11 § miljöbalken och 5–8 §§ förordning 

(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., 

6. ett naturvärdesobjekt som är registrerat hos Skogsstyrelsen eller hos 

länsstyrelsen, 

7. en nyckelbiotop som är registrerad hos Skogsstyrelsen, 

8. en plats där ett fynd har registrerats av en art som 

a) är en fågelart som är markerad både med ett S och ett B i bilaga 1 till 

artskyddsförordningen (2007:845), 

b) är markerad både med ett S och med antingen ett N eller ett n i bilaga 1 till 

förordningen, 

c) är förtecknad i bilaga 2 till förordningen, eller 

d) är betecknad som akut hotad, starkt hotad eller sårbar enligt rödlistan 

beslutad av Sveriges lantbruksuniversitet, 
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9. ett misstänkt eller konstaterat förorenat område som är registrerat hos 

länsstyrelsen, 

10. ett område eller byggnad som skyddas enligt 2–4 kap. kulturmiljölagen 

(1988:950) eller förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen m.m., och 

11. ett sådant område som är upptaget på världsarvslistan i enlighet med 

Unescos konvention av den 16 november 1972 om skydd för världens kultur- 

och naturarv. 

En ledning som inte ska antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt första 

stycket kräver inte tillstånd enligt 2 kap. 17 a § ellagen (1997:857).  
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Bilaga 2 

Genomförande av p. 20 i bilaga I samt p. 1 d och 3 b i bilaga 

II till MKB-direktivet i andra länder 

Vi har analyserat genomförandet av p. 20 i bilaga I samt p. 1 d och 3 b i bilaga II till 

MKB-direktivet i nio länder: Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, 

Nederländerna, Danmark, Norge och Finland. Nedan har vi per land grupperat 

ländernas bestämmelser. 

Tabell 1 Genomförande av p. 20 i bilaga I samt p. 1 d och 3 b i bilaga II till MKB-direktivet i Storbritannien 

Projektet anses alltid medföra BMP 64 

Projekt för att bygga en elledning installerad ovan jord med en spänning på 220 kV eller mer och en 

längd på mer än 15 km. 

Det krävs en bedömning av om projektet kan anses medföra BMP 65 

Projekt för att bygga en av följande elledningar: 

• en elledning som är installerad ovan jord med en spänning på 132 kV eller mer 

• en elledning som är installerad ovan jord i ett känsligt område. 

Avskogning för markomvandling  

Indikativa gränsvärden eller kriterier som anger när avskogningen sannolikt inte kommer ha en 

betydande miljöpåverkan, förutom i exceptionella omständigheter: 

• avskogning för markomvandling som täcker en total areal på högst 1 ha, och som inte sker i ett 

känsligt område 

• avskogning för markomvandling som täcker en total areal på högst 0,5 ha, helt eller delvis i en 

nationalpark eller i ett särskilt naturskönt område. 

 
64 The Electricity Works (Environmental Impact Assessment) (England and Wales) Regulations 2017 

(UK Statutory Instruments 2017 No. 580), Schedule 1, p. 1 c och The Electricity Works (Environmental 

Impact Assessment) (Scotland) Regulations 2017 (Scottish Statutory Instruments 2017 No. 101), 

Schedule 1, p. 1(3). 
65 The Electricity Works (…) (England and Wales) Regulations 2017, Schedule 2, p. 2, The Electricity 

Works (…) (Scotland) Regulations 2017, Schedule 2, p. 1(2)(a-b), samt The Environmental Impact 

Assessment (Forestry) (England and Wales) Regulations 1999 (UK Statutory Instruments 1999 No. 

2228), Regulation 7(6) och Schedule 2, 1A och 2 §§, The Environmental Impact Assessment (Forestry) 

Regulations (Northern Ireland) 2006 (Northern Ireland Statutory Rules, 2006 No. 518), Regulation 7(3) 

och Schedule 2, 2 §, och The Forestry (Environmental Impact Assessment) (Scotland) Regulations 2017 

(Scottish Statutory Instruments 2017 No. 113), Regulation 10-11 och Schedule 1, 2-3 §§. ”Känsligt 

område” (”sensitive area”) definieras i p. 4 av Schedule 2 av The Electricity Works (…) (England and 

Wales) Regulations 2017 och i p. 3 av Schedule 2 av The Electricity Works (…) (Scotland) Regulations 

2017. Här ingår nationalparker, särskilda geografiskt bestämda områden som är skyddade enligt lag, 

Unescos kultur- och världsarv, kulturhistoriska monument, ”områden av enastående naturskönhet” 

(“areas of outstanding natural beauty”), ”nationella särskilda natursköna områden” (National Scenic 

Areas), Natura 2000-områden och våtmarker. 
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Tabell 2 Genomförande av p. 20 i bilaga I samt p. 1 d och 3 b i bilaga II till MKB-direktivet i Tyskland 

Projektet anses alltid medföra BMP 66 

Byggnation och drift av högspänningsluftledningar med en längd på mer än 15 km och en nominell 

spänning på 220 kV eller mer. 

Avskogning för markomvandling som täcker en total areal på 10 ha eller mer. 

Det krävs en bedömning av om projektet kan anses medföra BMP 67 

Byggnation och drift av högspänningsluftledningar                                                                                                    

• med nominell spänning från 110 kV till 220 kV och längre än 15 km [ska ha en allmän 

behovsbedömning]                                                                                                                                                           

• med nominell spänning på 110 kV eller mer och längd fr.o.m. 5 km t.o.m. 15 km [ska ha en allmän 

behovsbedömning] 

• med nominell spänning på 110 kV eller mer och som är kortare än 5 km [ska ha en platsspecifik 

behovsbedömning]. 

Avskogning för markomvandling 

• som täcker en total areal från 5 ha men mindre än 10 ha [ska ha en allmän behovsbedömning] 

• som täcker en total areal från 1 ha men mindre än 5 ha [ska ha en platsspecifik behovsbedömning] 

Tabell 3 Genomförande av p. 20 i bilaga I samt p. 1 d och 3 b i bilaga II till MKB-direktivet i Frankrike 

Projektet anses alltid medföra BMP 68 

Konstruktion av luftledningar med ultrahögspänning [225–400 kV] och med en längd som är lika med 

eller längre än 15 km.                                                                                                                                                                                        

Konstruktion av hög- och ultrahögspänningssjökablar [63–400 kV] i den marina miljön. 

Avskogning för markomvandling som täcker en total areal, även om den är fragmenterad, på 25 ha eller 

mer.                                                                                                                                    

Det krävs en bedömning av om projektet kan anses medföra BMP 69 

Konstruktion av luftledningar med högspänning [63–90 kV] och ultrahögspänning [225–400 kV] med 

en längd som är mindre än 15 km. 

Transformationsstationer med en maximal transformationsspänning som är lika med eller större än 

63 kV, exklusive anläggningar som inte leder till en ökning av transformatorns landområde. 

Avskogning för markomvandling som täcker en total areal, även om den är fragmenterad, på mer än 

0,5 ha. 

 
66 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), 12.02.1990, in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 18. März 2021 (Bundesgesetzblatt I, S. 540), Anlage 1 Liste ”UVP-pflichtige 

Vorhaben”, p. 17.2.1 och 19.1.1. 
67 UVPG, Anlage 1 Liste ”UVP-pflichtige Vorhaben”, p. 17.2.2 och 17.2.3 samt 19.1.2-19.1.4. Vid en 

allmän behovsbedömning ska de allmänna kriterierna i bilaga III till MKB-direktivet beaktas. Den 

platsspecifika behovsbedömningen utförs i två steg. I det första skedet skall den behöriga myndigheten 

granska om det finns särskilda lokala föreskrifter i enlighet med de skyddskriterier som anges i punkt 

2.3 i bilaga III till direktivet. Om granskningen i det första skedet visar att det inte finns några särskilda 

lokala föreskrifter är det inte betydande miljöpåverkan. Om det finns lokala föreskrifter, skall 

myndigheten i det andra skedet, med beaktande av de allmänna kriterierna i bilaga III till direktivet, 

undersöka om projektet kan ha betydande negativa miljöeffekter som påverkar området (7 § UVPG). 
68 Code de l’environnement, Annexe à l’article R122-2, Projets soumis à évaluation environnementale, 

Energie, p. 32-33 och 47. 
69 Code de l’environnement, Annexe à l’article R122-2, Projets soumis à examen au cas par cas, Energie, 

p. 32 och 47. 
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Tabell 4 Genomförande av p. 20 i bilaga I samt p. 1 d och 3 b i bilaga II till MKB-direktivet i Spanien 

Projektet anses alltid medföra BMP 70 

Konstruktion av elektriska kraftöverföringsledningar med en spänning som är lika med eller större än 

220 kV och en längd som är längre än 15 km, såvida de inte helt går under jord på urbaniserad mark, 

samt tillhörande transformatorstationer. 

Ledningar för överföring av elektrisk energi med en längd över 3 km, som byggs i skyddade 

naturområden, Natura 2000-områden och områden som skyddas av internationella instrument, och 

vars rutt påverkar dessa områden, med undantag av ledningar som korsar urbaniserade områden. 

Varje projekt som innebär en förändring av markanvändningen i ett område som är lika med eller större 

än 100 ha. 

Det krävs en bedömning av om projektet kan anses medföra BMP 71 

Konstruktion av ledningar för överföring av el (projekt som inte ingår i bilaga I) med en spänning lika 

med eller större än 15 kV, som är längre än 3 km, såvida de inte helt går under jord på urbaniserad 

mark, samt tillhörande transformatorstationer. 

Varje projekt som innebär en förändring av markanvändningen i ett område som är lika med eller större 

än 50 ha. 

Varje projekt som konstrueras i skyddade naturområden, Natura 2000-områden och områden som 

skyddas av internationella instrument, som innebär en förändring av markanvändningen på en areal 

som är lika med eller större än 10 ha. 

Tabell 5 Genomförande av p. 20 i bilaga I samt p. 1 d och 3 b i bilaga II till MKB-direktivet i Italien 

Projektet anses alltid medföra BMP 72 

Luftledningar för el 

• med en nominell driftspänning som överstiger 150 kV och med en längd på mer än 15 km 

• med en nominell spänning som överstiger 100 kV och med en längd på mer än 10 km                                                                                  

• med en nominell spänning som överstiger 100 kV och med en längd på mer än 3 km, och som delvis 

faller inom skyddade naturområden. 

Underjordiska kabelledningar i växelström med en längd på mer än 40 km.                                                                                                                    

Det krävs en bedömning av om projektet kan anses medföra BMP 73 

Luftledningar för el med en nominell spänning som överstiger 100 kV och med en längd på mer än 

3 km. 

 
70 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (Boletín Oficial del Estado núm. 296, de 11 de 

diciembre de 2013), Anexo I, Grupo 3 (g) samt 9 (a)6 och (b). Bestämmelser om skyddade naturområden 

och områden som skyddas av internationella instrument som hänvisas till, finns i Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Boletín Oficial del Estado núm. 299, de 14 de 

diciembre de 2007). I ”skyddade naturområden” ingår nationalparker, naturreservat, 

havsskyddsområden, naturmonument och skyddade landskap. 
71 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, Anexo II, Grupo 4 (b), 9 (m) och 10 (c). 
72 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) (Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 88 

del 14 aprile 2006), aggiornato con le modifiche, da ultimo, introdotte dal D.L. 1° marzo 2021, n. 22, 

articolo 6.7 a-b och Allegato II alla parte seconda, p. 4 och 4bis. ”Skyddade naturområden” (”aree 

naturali protette”) omfattar nationalparker, naturreservat och havsskyddsområden enligt Legge 6 

dicembre 1991, n. 394, Legge quadro sulle aree protette (G.U. n. 292 del 13 dicembre 1991 - Suppl. 

Ordinario n. 83)), samt Natura 2000-områden. 
73 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 6.6 c och Allegato II-bis alla parte seconda, p. 1 d. 
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Tabell 6 Genomförande av p. 20 i bilaga I samt p. 1 d och 3 b i bilaga II till MKB-direktivet i Nederländerna 

Projektet anses alltid medföra BMP 74 

Anläggning, ändring eller utbyggnad av en högspänningsluftledning med en spänning lika med eller 

större än 220 kV och en längd av minst 15 km. 

Det krävs en bedömning av om projektet kan anses medföra BMP 75 

Anläggning, ändring eller utbyggnad av en högspänningsluftledning med en spänning lika med eller 

större än 150 kV, som har en längd av minst 5 km i ett känsligt område. 

Anläggning, ändring eller utbyggnad av en underjordisk högspänningskabel med en spänning lika med 

eller större än 150 kV, som har en längd av minst 5 km i ett känsligt område. 

Avskogning för markomvandling till annat än jordbruksmark, som täcker en total areal på 10 ha eller 

mer. 

Tabell 7 Genomförande av p. 20 i bilaga I samt p. 1 d och 3 b i bilaga II till MKB-direktivet i Danmark 

Projektet anses alltid medföra BMP 76 

Anläggning av högspänningsluftledningar med en spänning på minst 220 kV och en längd på mer än 

15 km. 

Det krävs en bedömning av om projektet kan anses medföra BMP 77 

Transport av elektricitet via luftledningar, jordkablar dimensionerade för spänningar över 100 kV, samt 

tillhörande stationer, med undantag för elkablar i territorialhavet (projekt som inte omfattas av bilaga I). 

Avskogning för markomvandling. 

Tabell 8 Genomförande av p. 20 i bilaga I samt p. 1 d och 3 b i bilaga II till MKB-direktivet i Norge 

Projektet anses alltid medföra BMP 78 

Luftledningar och jord- och sjökablar med spänningar på 132 kV eller högre och en längd på mer än 

15 km. 

Det krävs en bedömning av om projektet kan anses medföra BMP 79 

Luftledningar för el som kräver koncession. 

Avskogning för markomvandling. 

 
74 Besluit milieu-effectrapportage 1994 (Staatsblad 1994, 540) ("Besluit m.e.r."), Onderdeel C. 

Activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan het maken van een milieueffectrapportage 

verplicht is, p. 24. 
75 Bijlage bij Besluit m.e.r., Onderdeel D. Activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan de 

procedure als bedoeld in de artikelen 7.16 tot en met 7.20 van de wet van toepassing is, p. 24.1, 24.2 och 

27. ”Känsliga områden” (”gevoelige gebieden”) definieras under A.1 i Bijlage bij Besluit m.e.r. I 

definitionen ingår Natura 2000-områden, områden där grundvattnet är skyddat, naturområden som i 

detaljplaner eller översiktsplaner anges som en del av en “ekologisk huvudstruktur”, som ett område 

för bevarande och restaurering av landskapskvaliteten, eller som ett kulturhistorisk område, och 

områden som har stämplats som riksmonument. 
76 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr 973 af 

25/06/2020 ("Miljøvurderingsloven"), Bilag 1 (Projekter omfattet af § 15, stk. 1, nr. 1), p. 21. 
77 Miljøvurderingsloven, Bilag 2 (Projekter omfattet af § 16), p. 1 d och 3 c. 
78 Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854), ikrafttredelse 01-07-2017, Vedlegg I. 

(Planer etter plan- og bygningsloven og tiltak etter annet lovverk som alltid skal ha planprogram eller 

melding og konsekvensutredning), p. 20. 
79 Forskrift om konsekvensutredninger, Vedlegg II (Planer etter plan- og bygningsloven og tiltak etter 

annet lovverk som skal vurderes nærmere), p. 1 d(i) och b(2). 
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Tabell 9 Genomförande av p. 20 i bilaga I samt p. 1 d och 3 b i bilaga II till MKB-direktivet i Finland 

Projektet anses alltid medföra BMP 80 

Luftledningar med en spänning på minst 220 kV och en längd på mer än 15 km. 

Det krävs en bedömning av om projektet kan anses medföra BMP 81 

Projekt som anges i bilaga II till MKB-direktivet. 

 
80 Lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, 5.5.2017/252, Bilaga 1, p. 8 b. 
81 Lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, 1 kap. 3 §, 2 och 3 mom. samt Bilaga 2, p. 4. 
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