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Förord
Energimarknadsinspektionen (Ei) är tillsynsmyndighet över marknaderna för el,
naturgas och fjärrvärme. Ei är även utpekad behörig myndighet för att handlägga
koncessioner för energiinfrastruktur för el och naturgas.
Med anledning av Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 347/2013 av
den 17 april 2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer har
regeringen beslutat att ge Ei i uppdrag att bland annat ta fram ett utkast till en
handbok. Handboken ska behandla hur Sverige hanterar de projekt av gemensamt
intresse som förordningen handlar om. I samband med det ska Ei även undersöka
behovet av nationella föreskrifter som kompletterar EU-förordningen. Under
arbetet med rapporten, vilken är första delen i redovisningen till regeringen och
där handboken är andra delen, har Ei genomfört samråd och hämtat synpunkter
från ett flertal myndigheter, bland annat genom en hearing den 7:e maj 2013.
I denna rapport redovisar Ei den första delen i uppdraget. I rapporten beskrivs
innehållet i förordningen och ges förslag till komplettering av de nationella
föreskrifter som bedöms följa av förordningen. Vidare görs en beskrivning av de
tillståndsprocesser som berörs av förordningen och ges ett förslag på
innehållsförteckning i den handbok som ska presenteras senast den 1 december
2013.
Eskilstuna, 20 juni 2013

Göran Morén
T.f. generaldirektör

Lena Jaakonantii
Projektledare

Sammanfattning
Kommissionen har identifierat tolv strategiska transeuropeiska ”infrastrukturkorridorer” för energi som det är nödvändigt att åtgärda innan 2020 för att EU:s
energi- och klimatpolicy ska kunna uppnås. Den beslutade förordningen avser att
underlätta för de infrastrukturprojekt som kan anses behövas. Förordningen
omfattar metoder för att identifiera så kallade projekt av gemensamt intresse
(project of common interest) som ska ha företräde i nationell handläggning och
som kan komma ifråga för europeisk finansiering genom lån från Europeiska
investeringsbanken eller annan finansiering.
Energimarknadsinspektionen (Ei) föreslår att regeringen såsom behörig myndighet
ska delegera ansvaret för samordning enligt förordningen till Ei. Det kommer
därmed bli Ei som får i uppdrag att underlätta och samordna tillståndsprocessen
för projekt av gemensamt intresse. Ei bedömer att det endast kommer bli aktuellt
att hantera ett fåtal projekt av gemensamt intresse per år men att processen för ett
projekt av gemensamt intresse ändå är omfattande.
Förordningen ställer krav på att ärenden som rör ansökningar beträffande projekt
av gemensamt intresse ska få den snabbaste handläggningen som är rättsligt
möjligt. Detta innebär även att projektet ska tillerkännas största möjliga nationella
betydelse och behandlas som sådant i ärenden om tillståndsprövning. Hur denna
tillståndsgivning ska hanteras samt de förfaranden för tillståndsprocessen som är
tillämpliga på projekt av gemensamt intresse ska offentliggöras av Ei i en handbok.
Förordningen föreskriver tre alternativa handläggningsformer för koncessionsansökan avseende projekt av gemensamt intresse, det integrerade schemat, det
samordnade schemat och samarbetsschemat. Ei föreslår att samarbetsschemat
tillämpas på projekt av gemensamt intresse eftersom detta bäst överensstämmer
med den nuvarande ordningen vid handläggning av tillståndsärenden.
Samarbetsschemat innebär att den behöriga myndigheten ska samordna det
övergripande beslutet. Myndigheten ska även samråda med de övriga berörda
myndigheterna för att fastställa en rimlig tidsfrist inom vilken de enskilda besluten
ska fattas. Myndigheten ska även följa upp att övriga berörda myndigheter följer
tidsfristerna. Rutiner för hur samarbetsschemat ska följas kommer, som ovan
nämnts, att fastställas i en handbok.
Ei anser inte att införandet av förordningen kommer kräva särskilt omfattande
kompletterande lagstiftningsåtgärder i svensk rätt utan förordningen detaljstyr i
princip hur hela hanteringen av ett projekt av gemensamt intresse ska gå till. Ei
föreslår dock två lagändringar. Den första avser ledningsrättslagen och innebär att
Lantmäteriet ska få möjlighet att inleda ledningsförrättning redan när ansökan
inkommer istället för att behöva avvakta koncessionsbeslut. Den andra
lagändringen avser naturgaslagen och innebär att stamledningsoperatörens
europeiska arbete ska kunna finansieras av nätanvändarna genom tariffer.

Förordningen ställer vidare krav på att den splittrade kompetensen mellan
myndigheter, exempelvis mellan Ei, länsstyrelser, kommuner och Naturvårdsverket, måste ses över för att förenkla beslutsprocessen och skapa en samordnad
handläggningsprocess för projekt av gemensamt intresse. Den projektansvarige
ska endast behöva ha kontakt med en myndighet, dvs. med Ei. Detta innebär att Ei
kommer att ha ansvar för hela processen och vara den som har den huvudsakliga
kontakten med övriga berörda myndigheter.
Ei bedömer att förordningen inte kommer att kräva några stora förändringar i
svensk lagstiftning men att omfattande nya rutiner för berörda myndigheter måste
upprättas i enlighet med bestämmelserna i förordningen. Ei kommer att slutföra
arbetet med att ta fram sådana rutiner och publicera dessa i en handbok under
hösten 2013.
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1 Författningsförslag
1.1

Förslag till lag om ändring i ledningsrättslagen
(1973:1144)

Härigenom föreskrivs i fråga om ledningsrättslagen (1973:1144) att 17 § ska ha
följande lydelse.
17 §
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Avser förrättning ledning för vilken
koncession fordras men ännu ej
erhållits, får förrättningen inledas, om
den som har att meddela koncession
medger det.

Avser förrättning ledning för vilken
koncession fordras men ännu ej
erhållits, får förrättningen inledas, om
den som har att meddela koncession
medger det.
För projekt av gemensamt intresse enligt
Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) nr 347/2013 av den 17 april 2013 om
riktlinjer för transeuropeiska
energiinfrastrukturer får
ledningsförrättning inledas när ansökan
inkommer.

Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
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1.2

Förslag till lag om ändring av naturgaslagen
(2005:403)

Härigenom föreskrivs i fråga om naturgaslagen (2005:403) att 6 kap. 10 § ska ha
följande lydelse.
6 kap. 10 §
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Intäktsramen ska beräknas så att den
täcker skäliga kostnader för att bedriva
den verksamhet som intäktsramen
avser och ger en rimlig avkastning på
det kapital som krävs för att bedriva
verksamheten (kapitalbas).

Intäktsramen ska beräknas så att den
täcker skäliga kostnader för att bedriva
den verksamhet som intäktsramen
avser och ger en rimlig avkastning på
det kapital som krävs för att bedriva
verksamheten (kapitalbas).

När intäktsramen bestäms ska de
samlade intäkter som naturgasföretaget
högst får uppbära enligt första stycket
minskas med ett belopp som motsvarar
naturgasföretagets intäkter från
anslutning till naturgasledning och
andra anläggningar under
tillsynsperioden, i den utsträckning
intäkterna härrör från tillgångar som
ingår i kapitalbasen.

När intäktsramen bestäms ska de
samlade intäkter som naturgasföretaget
högst får uppbära enligt första stycket
minskas med ett belopp som motsvarar
naturgasföretagets intäkter från
anslutning till naturgasledning och
andra anläggningar under
tillsynsperioden, i den utsträckning
intäkterna härrör från tillgångar som
ingår i kapitalbasen.

Regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, tillsynsmyndigheten
får meddela föreskrifter om hur
avdraget enligt andra stycket ska
beräknas. Lag (2013:209).

Om en transmissionsnätsoperatör deltar i
europeiskt samarbete, som syftar till att
utveckla och vidmakthålla en fungerande
europeisk marknad för naturgas, ska
verksamheten anses ingå i
överföringsverksamheten.
Regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, tillsynsmyndigheten
får meddela föreskrifter om hur
avdraget enligt andra stycket ska
beräknas. Lag (2013:209).

Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
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2 Inledning
I artikel 9 i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 347/2013 av den 17
april 2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer finns en
bestämmelse om att medlemsstaten eller den behöriga myndigheten ska publicera
en procedurhandbok med avseende på förfaranden för tillståndsgivning som
gäller för vissa prioriterade infrastrukturprojekt.
Energimarknadsinspektionen (Ei) har i regleringsbrevet för 2013 av regeringen fått
i uppdrag att bland annat ta fram ett utkast till en sådan handbok. Med hänsyn till
att Europaparlamentet och rådet, när uppdraget lämnades, ännu inte hade fattat
beslut om förordningen ingick det i Ei:s uppdrag att följa det pågående lagstiftningsarbetet för att säkerställa att handboken svarar mot de krav som ställs upp i
förordningen i dess slutliga form.
I samband med genomförandet av uppdraget ska Ei undersöka behovet av
nationella föreskrifter som kompletterar EU-förordningen. Ei ska särskilt analysera
dels i vilken utsträckning handläggningen hos en tillståndsmyndighet kan vara
beroende av en annan myndighets beslut och vilka konsekvenser detta kan få för
tillämpningen av förordningen i Sverige, dels hur art. 9(6) förordningen ska
tillämpas 1. Om Ei bedömer att bestämmelser som kompletterar förordningen bör
införas i Sverige ska författningsförslag lämnas.
Vid genomförandet av uppdraget ska Ei inhämta synpunkter från Boverket,
Naturvårdsverket, Affärsverket svenska kraftnät och andra myndigheter med
särskilda kunskaper i miljö-, plan- och byggfrågor. Till eventuella författningsförslag ska en fullständig konsekvensbeskrivning bifogas.
Uppdraget i den del som gäller kompletterande föreskrifter ska redovisas till
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 juli 2013. Samtidigt ska Ei
lämna en disposition till handbok tillsammans med en beskrivning av samtliga
tillståndsförfaranden som är aktuella i Sverige. Ett fullständigt utkast till handbok
ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 december
2013. Uppdraget kan enligt särskild överenskommelse mellan företrädare för
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och Energimarknadsinspektionen
redovisas vid annan tidpunkt än vad som här angivits.
Arbetet har bedrivits i en projektgrupp bestående av Lena Jaakonantti
(projektledare), Rebecka Thuresson, Magnus Andersson och Göran Heldesten.

1

Uppdraget anger artikel 10.6 men i förordningens slutliga version är det artikel 9.6.
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3 Förordningen
3.1

Bakgrund och motiv

Rådet och Europeiska kommissionen (kommissionen) har beslutat om en
förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och upphävande
av beslut 1364/2006EG och ändring av förordningarna 714/2009 och 715/2009
(förordningen). Förordningen har till syfte att integrera de inre marknaderna för el,
gas och olja samt att säkra försörjningstryggheten för dessa energikällor.
Förordningen har även till syfte att nå målet om att sänka utsläpp av växthusgaser
med 20 procent från 1990 års nivå, att nå en 20 procent sänkning av energiförbrukningen samt att uppnå en 20 procent effektivare energianvändning inom
unionen.
De inre marknaderna för el, gas och olja är idag delade av nationella och regionala
gränser på grund av otillräcklig sammanlänkning av överförings- och distributionsnät varför tillgänglig energi inte används optimalt. Med anledning av målen
finns ett behov att öka investeringarna i överförings- och distributionsnät samt att
stärka nätens tålighet mot störningar och natur- och mänskligt skapade katastrofer.
Förordningen fastställer regler för både utvecklandet och förbättrandet av
integreringen av europeiska nätverk för överföring av el, gas och olja. Syftet är att
trygga tillgången på energi, förbättra energieffektiviseringen, minska energiförbrukningen och utveckla nya och förnybara energiformer. Detta i sin tur syftar till
att skapa en medveten, hållbar och sammanhållande tillväxt vilka ger fördelar för
hela unionen genom ökad konkurrenskraft och ekonomisk, social och geografisk
utjämning.
För att uppnå dessa mål har kommissionen, i nära samarbete med medlemsstaterna och berörda intressenter, identifierat tolv strategiska transeuropeiska
”korridorer”, områden för integrering av de nationella el- och naturgasnäten, som
det är nödvändigt att åtgärda innan 2020 för att Europeiska unionens (unionens)
energi och klimatmål ska kunna uppnås. Dessa prioriteringar omfattar geografiska
områden och särskilda sektorer inom områdena överföring och lagring av
elektricitet, överföring och lagring av gas, flytande eller komprimerad naturgas,
överföring av koldioxid samt infrastruktur för olja.
Den föreslagna förordningen avser att underlätta infrastrukturprojekt i syfte att
uppnå målen ovan. Förordningen omfattar metoder för att identifiera projekt av
gemensamt intresse som ska ha företräde i nationell handläggning och som kan
komma ifråga för europeisk finansiering genom lån från Europeiska investeringsbanken eller annan finansiering. För att komma i fråga för europeisk finansiering
ska projekten vara sådana att de inte är kommersiellt genomförbara samt att
tariffer för överföring av energi och anslutningar till nät för energiöverföring eller
energidistribution inte kan antas täcka kostnaderna för projektet. För att ett projekt
ska få status av projekt av gemensamt intresse ska projektet uppfylla gemensamma, tydliga och objektiva kriterier i förhållande till målen för den gemensamma energipolitiken. Förordningen omfattar en metod för att identifiera och
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jämföra projekt lämpliga för projekt av gemensamt intresse, kallad kostnadsnyttoanalys.
Förordningen avser också reglera processen för urvalet av projekt av gemensamt
intresse. För detta ändamål permanentas, och fastställs arbetsordning för, ett antal
redan idag existerande grupper med representanter från medlemsstaterna.

3.2

Förordningen som rättsakt

En förordning har allmän giltighet och är till alla delar bindande och direkt
tillämplig i alla medlemsstater. Det innebär att en sådan rättsakt varken ska eller
får inkorporeras eller transformeras till nationell rätt för att bli gällande. Några
särskilda åtgärder för att införliva förordningen i den svenska rättsordningen
behöver och får alltså inte vidtas av Sverige. Det är endast då svensk rätt kan anses
strida mot förordningen eller då förordningen föreskriver en skyldighet eller
möjlighet att vidta lagstiftningsåtgärder på det nationella planet som ändringar i
svensk rätt aktualiseras.
I det följande ges en sammanfattande beskrivning av förordningen tillsammans
med en redovisning av de bestämmelser som bedöms föranleda lagstiftning eller
andra åtgärder i Sverige.

3.3

Artikel 1. Syfte och tillämpningsområde

Syftet med förordningen är att identifiera de projekt av gemensamt intresse som är
nödvändiga för att prioriterade korridorer och områden för el, gas, olja och
koldioxid ska kunna utvecklas. Förordningen ska även underlätta genomförandet
av dessa projekt genom effektivare tillståndsprocesser och tillhandahållande av
regler och riktlinjer för finansiering och fördelning av kostnader.
Artikeln kräver inga implementeringsåtgärder i svensk rätt.

3.4

Artikel 2. Definitioner

Denna artikel definierar ett antal begrepp viktiga för tillämpningen av
förordningen. Projekt av gemensamt intresse definieras som ”projekt som är
nödvändiga för att förverkliga de prioriterade korridorer och områden för
energiinfrastruktur som anges i bilaga I och som finns med i den unionsförteckning över projekt av gemensamt intresse som avses i artikel 3”.
Artikeln kräver inga implementeringsåtgärder i svensk rätt.

3.5

Artikel 3. Unionsförteckning över projekt av
gemensamt intresse

Förordningen medför inrättandet av tolv regionala grupper med uppgift att inom
sitt område ta fram en regional förteckning över föreslagna projekt av gemensamt
intresse. Gruppernas beslutsfattande organ består av medlemsstaterna och
kommissionen. Varje grupp ska anta sin egen arbetsordning. När grupperna tar
fram sin regionala förteckning ska den medlemsstat som projektet berör godkänna
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projektet. Gruppen måste även ta hänsyn till råd från kommissionen i syfte att
hålla föreslagna projekt av gemensamt intresse på en hanterlig nivå.
Utifrån gruppernas arbete och regionala förteckningar kommer kommissionen att
ta fram en unionsförteckning över projekten som läggs som en bilaga till denna
förordning. Den första unionsförteckningen ska antas senast den 30 september
2013. Projekt av gemensamt intresse som tagits med i unionsförteckningen ska bli
en integrerad del av berörda regionala investeringsplaner, tioåriga nätutvecklingsplaner (TYNDP 2) och eventuella andra nationella infrastrukturinvesteringsplaner.
Projekten ska ges högsta möjliga prioritet i alla dessa planer.
Sverige ingår i BEMIP (Baltic Energy Market Interconnection Plan) tillsammans
med Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, Litauen och Polen och vi är
observatör i NSCOGI (Northern Countries Offshore Grid Initiative) tillsammans
med Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Luxemburg, Nederländerna,
Norge och Storbritannien. De regionala grupperna är redan skapade och har
arbetat ad hoc i avvaktan på att förordningen ska träda i kraft. Grupperna har
analyserat och lämnat in förslag till projekt av gemensamt intresse som just nu
analyseras av kommissionen.
Artikeln kräver inga implementeringsåtgärder i svensk rätt.

3.6

Artikel 4. Kriterier för projekt av gemensamt intresse

Artikeln anger de kriterier som krävs för att ett projekt ska få status såsom ett
projekt av gemensamt intresse.
Projektet ska vara nödvändigt för minst en av de av kommissionen identifierade
korridorerna. Projektet ska visa, genom en kostnads-nyttoanalys, att fördelarna
överväger kostnaderna för projektet även på lång sikt. Vidare ska projektet omfatta
två medlemsstater eller vara förlagt till en medlemsstat och ha fördelar i en annan
medlemsstat eller omfatta en medlemsstat och en annan stat som omfattas av
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). De regionala grupperna har till
uppgift att bedöma hur varje projekt bidrar till genomförande av den prioriterade
korridoren eller området utifrån kriterierna som anges nedan.
Projekt avseende överföring och lagring av elektricitet ska bidra med fördelar för
marknadsintegrering, hållbarhet, särskilt i förhållande till förnybara energikällor,
eller försörjningstrygghet.
Projekt avseende elektricitet ska avse högspänningsledningar för 220 kV eller mer
eller markkabel och sjökabel för 150 kV eller mer. Projekt avseende anläggningar
utformad för att tillåta överföring av elektricitet i hög- och extrahögspänningsnätet
i syfte att koppla ihop stora mängder elproduktion eller ellagring belägen i en eller
flera medlemsstater, eller tredjeländer, med storskalig elförbrukning i en eller flera
andra medlemsstater, kan också komma i fråga som projekt av gemensamt
intresse. Elektriska lagringsenheter kan också utgöra projekt av gemensamt
intresse om de är direkt kopplade till högspänningsnät för 110 kV eller mer.
Nödvändig utrustning för driften av dessa nät och anläggningar omfattas också av
2

https://www.entsoe.eu/major-projects/ten-year-network-development-plan/
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projekt av gemensamt intresse. Projekt avseende utrustningar eller anläggningar
för tvåvägs digital kommunikation i både överförings- och distributionsnät
omfattas också. Detsamma gäller interaktiv och intelligent övervakning och drift
av produktionsanläggningar, överföringsanläggningar, distributionsanläggningar
och förbrukning inom ett elnät (smarta nät).
Projekt avseende gas ska ha fördelar avseende marknadsintegrering, försörjningstrygghet, konkurrens eller hållbarhet genom minskade utsläpp, stöd till variabel
produktion från förnybara källor eller förbättrad utveckling av förnybar gas.
För naturgas ska projektet avse pipelines för överföring som utgör en del av ett i
huvudsak högtrycksnätverk, utom högtrycksledningar som används för distribution i tidigare led eller lokal distribution, för att kunna få status som projekt av
gemensamt intresse. Lageranläggningar under mark sammankopplade till ett
högtrycksnät kan också utgöra ett projekt av gemensamt intresse. Anläggningar
för mottagning, lagring och återförgasning eller tryckminskning för LNG 3 eller
CNG 4 kan utgöra projekt av gemensamt intresse. Projekt av gemensamt intresse
för gas kan även omfatta alla anläggningar eller installationer nödvändiga för att
nätet ska kunna drivas säkert och effektivt eller för att möjliggöra kapacitet i båda
riktningar.
Projekt avseende smarta nät för elektricitet ska bidra till samtliga kriterier som
avser integrering och involvering av nätanvändare, effektivitet och driftskompatibilitet för överföring och distribution av elektricitet, nätsäkerhet, systemkontroll
och försörjningskvalitet, optimerad planering av framtida kostnadseffektiva
investeringar i näten, fungerande marknad och kundservice och involvering av
användare i styrningen av deras energianvändning.
Projekt avseende oljetransport ska bidra till försörjningstrygghet genom minskat
beroende av en enda försörjningskälla, effektiv och hållbar resursanvändning
genom minskade miljörisker eller driftskompabilitet.
Avseende koldioxidtransport ska projekten bidra till att koldioxidutsläpp undviks
samtidigt som en trygg energiförsörjning bevaras, uthålligare och säkrare koldioxidtransporter och effektiv resursanvändning genom att möjliggöra anslutning av
flera källor och lagringsplatser för koldioxid via gemensam infrastruktur och
genom att minska miljöbelastningen och miljöriskerna.
Artikeln kräver inga implementeringsåtgärder i svensk rätt.

3.7

Artikel 5. Genomförande och övervakning

Den projektansvarige 5, dvs. den som utvecklar ett projekt av gemensamt intresse,
ska utarbeta en genomförandeplan för projektet. Planen ska innehålla en tidtabell
för studier för genomförandet, godkännande från den nationella

Flytande gas.
Trycksatt gas.
5 En systemansvarig för överföringssystem eller för distributionssystem eller en annan operatör eller
investerare som utvecklar ett projekt av gemensamt intresse.
3
4
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tillsynsmyndigheten 6, anläggning och idrifttagning och schemat för tillståndsgivning. Systemansvariga för överförings- och distributionssystem och andra
operatörer ska samarbeta med varandra för att underlätta genomförandet av
projekt inom sitt område. Projektansvarig ska övervaka projektet och ska senast
den 31 mars varje år skicka in en årsrapport för projekt av gemensamt intresse.
Årsrapporten ska skickas till den berörda myndigheten samt till ACER (byrån för
samarbete mellan tillsynsmyndigheter inom energiområdet) eller ansvarig regional
grupp. Denna rapport ska omfatta framsteg som uppnåtts i projektet, eventuella
förseningar och en reviderad plan för att åtgärda dessa. Rapporten ska lämnas till
ACER som ska övervaka framstegen som uppnåtts i projekten och om nödvändigt
utfärda rekommendationer.
Varje år ska berörda myndigheter rapportera till respektive grupp om hur långt
projekten av gemensamt intresse har kommit i tillståndsprocesserna samt om det
har uppstått några förseningar och orsakerna till dem. Artikeln innehåller även
åtgärder som ska vidtas av den projektansvarige eller de nationella tillsynsmyndigheterna om projektet försenas, såsom exempelvis åtgärder för att
säkerställa finansiering. Förordningen möjliggör, det ställs inget krav, att
medlemsstaten eller den nationella tillsynsmyndigheten utser en tredje part för
finansiering eller anläggning av projektet. Såsom sista åtgärd får kommissionen,
om förseningen överskrider två år och två månader, utlysa ett anbudsförfarande
för att hitta en projektansvarig som kan slutföra projektet. Om medlemsstaten eller
den nationella tillsynsmyndigheten utser en tredje part för finansiering eller om
kommissionen utlyser ett anbudsförfarande ställs krav på att den systemansvarige
ska förse intressenter med nödvändig information.
Artikeln kräver inga implementeringsåtgärder i svensk rätt. Ei kommer att
utarbeta rutiner för att hantera avrapportering till grupperna angående dessa
projekt.

3.8

Artikel 6. Europeiska samordnare

Om det uppstår stora svårigheter i genomförandet av ett projekt av gemensamt
intresse kan kommissionen, i samarbete med den berörda medlemsstaten, utse en
europeisk samordnare. Denne tillsätts för en period på upp till ett år och kan
förnyas två gånger. Samordnaren ska främja projektet, hjälpa till att inhämta
nödvändiga tillstånd, samråda med intressenter och ge råd om finansieringen av
projektet. Samordnaren ska också tillförsäkra projektet lämpligt stöd och strategisk
ledning från berörda medlemsstater. Samordnaren ska årligen samt efter utfört
uppdrag överlämna en rapport till kommissionen om hur projekten fortskrider.
Den europeiske samordnaren ska väljas på basis av dennes erfarenhet med hänsyn
till dennes specifika uppgifter för projektet. Medlemsstaterna ska samarbeta med
samordnaren när denna utför sina uppgifter.
Artikeln kräver inga implementeringsåtgärder i svensk rätt.

Ei utgör nationell tillsynsmyndighet enligt direktiv2009/28/EU och 2009/72/EU (överföringsnät för
naturgas respektive överförings- och distributionsnät för el).

6
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3.9

Artikel 7. Prioritering av projekt av gemensamt intresse

Vid antagande av unionsförteckningen av projekt av gemensamt intresse enligt
artikel 3 ska det, med avseende på beslut som antas inom ramen för tillståndsprocesserna, fastställas att det rör sig om projekt som är nödvändiga ur energipolitisk
synvinkel.
Artikeln ställer krav på att projektansvarig och de berörda myndigheterna ska se
till att ansökningar för projekt av gemensamt intresse ska behandlas ”så snabbt
som det är rättsligt möjligt”. Projekt av gemensamt intresse ska även, när det är
möjligt enligt nationell rätt, tillerkännas största möjliga nationella betydelse och
behandlas som sådant i tillståndsprocesser samt vid fysisk planering, inklusive
miljökonsekvensbedömningar, om detta följer av nationell rätt.
Kommissionen ska senast den 16 augusti 2013, utfärda icke-bindande riktlinjer
som stöd för medlemsstaterna i deras arbete med att fastställa lagstiftningsåtgärder
för att förfarandena för miljökonsekvensbedömningar ska bli mer effektiva och
tillämpas konsekvent. Medlemsstaterna ska meddela kommissionen vilka åtgärder
som kan vidtas för att uppnå bättre miljökonsekvensbedömningar enligt ovan. Nio
månader efter att kommissionen har offentliggjort riktlinjerna ska medlemsstaterna vidta de praktiska icke-lagstiftande åtgärder som de har identifierat. Tjugofyra månader efter offentliggörandet ska medlemsstaterna vidta de lagstiftningsåtgärder som de har identifierat.
Av ovanstående kan alltså konstateras att regeringen och Ei, samt andra berörda
myndigheter, i sin handläggning ska säkerställa att ansökningar för projekt av
gemensamt intresse behandlas så snabbt som möjligt. Det föreligger således en
skyldighet även för andra myndigheter än Ei, såsom kommuner och länsstyrelser,
att prioritera dessa projekt i sin handläggning och framför andra ärenden.
Inblandade myndigheter kommer att vara tvungna att beakta de tidsregler för
handläggningen som följer av förordningen och som den behöriga myndigheten
har ett samordningsansvar för. För Ei innebär inte detta någon ändring eftersom
ärenden som avser avser stamnätet för el och gas redan idag handläggs med förtur.
Någon implementeringsåtgärd krävs inte eftersom detta framgår direkt av
förordningen.
Vad gäller att projekt av gemensamt intresse ska tillerkännas största möjliga
nationella betydelse så finns ingen sådan möjlighet att särskilja hela projekt enligt
svensk rätt. Bestämmelsen i förordningen gäller dock endast om det är möjligt
enligt nationell rätt varför det inte krävs någon implementeringsåtgärd.
Punkten 8 i direktivet anger att när det gäller de miljökonsekvenser som avses i
artikel 6.4 i direktiv 92/43/EEG 7 och artikel 4.7 i direktiv 2000/60/EG 8, ska projekt
av gemensamt intresse anses vara av allmänintresse ur energipolitisk synvinkel. Ett
projekt av gemensamt intresse får även anses vara av väsentligt allmänintresse om
alla villkor som anges i dessa två direktiv är uppfyllda. Detta innebär att projekt av
gemensamt intresse, under förutsättning att ett antal villkor är uppfyllda, kan ges
7 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter
(Natura 2000).
8 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram
för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område.

16

tillstånd även om de påverkar miljön negativt. En bedömning får göras i varje
enskilt fall.
Av art 6(4) direktiv 92/43/EEG följer att om en plan eller ett projekt, på grund av att
alternativa lösningar saknas, trots en negativ bedömning av konsekvenserna för
området, måste genomföras av tvingande orsaker som har ett väsentligt allmänintresse, ska medlemsstaten vidta alla nödvändiga kompensationsåtgärder för att
säkerställa att Natura 2000-områden totalt sett förblir sammanhängande. Artikel
4(7) i direktiv 2000/60/EG medger, under vissa förutsättningar, undantag från
direktivets bestämmelser om skälen är ett allmänintresse av större vikt.
Övriga bestämmelser i artikeln är sådana handläggningsbestämmelser som inte
behöver införas i svensk rätt men som kommer att införas i handboken.
Kommissionens riktlinjer när det gäller miljökonsekvensbedömningar skulle
kunna komma att kräva nationella lagstiftningsåtgärder men detta går inte i
dagsläget att bedöma. Medlemsstaterna kan underlåta att vidta några åtgärder
men måste då motivera sitt beslut till kommissionen.

3.10 Artikel 8. Organisering av tillståndsprocessen
Förordningen innehåller en kategori bestämmelser som reglerar den nationella
tillståndsprocessen. Varje medlemsstat ska senast den 16 november 2013 utse en
behörig nationell myndighet som ska ansvara för att underlätta och samordna
tillståndsprocessen för projekt av gemensamt intresse. Myndighetens ansvar får
delegeras till eller utföras av en annan myndighet under vissa i förordningen
angivna förutsättningar. Medlemsstaterna ska välja en viss typ av handläggningsmetod av tre uppställda alternativ. Om en medlemsstat väljer samarbetsschemat
som handläggningsmetod ska den underrätta kommissionen om skälen till detta.
Medlemsstaterna får använda olika metoder beroende av om ansökan avser
projekt av gemensamt intresse på land eller till havs. Kommissionen kommer i en
rapport utvärdera hur effektiva de olika metoderna är.
Enligt ett integrerat schema fattar den behöriga myndigheten ett övergripande
beslut, vilket är det enda beslutet med rättsföljd, efter att övriga berörda
myndigheter har hörts.
Enligt ett samordnat schema fattas ett övergripande beslut som består av flera
individuella beslut med rättsföljd från flera berörda myndigheter. Den behöriga
myndigheten kan bilda en arbetsgrupp bestående av alla berörda myndigheter för
att utarbeta ett plan för handläggningen i ärendet. Om någon av de berörda
myndigheterna inte fattat beslut i ärendet inom tidsfristen och förseningen inte är
berättigad har den behöriga myndigheten rätt att fatta beslut i myndighetens ställe
om detta inte hindras av nationell rätt eller unionsrätten på sådant sätt att
tillsynsmyndigheten tolkar myndighetens dröjsmål som ett samtycke i ärendet.
Samarbetsschemat innebär att den behöriga myndigheten ska samordna det övergripande beslutet. Myndigheten ska samråda med de övriga berörda myndigheterna, i förekommande fall i enlighet med nationell rätt och utan att inkräkta på
de tidfrister som fastställs i förordningen, för att fastställa en rimlig tidsfrist inom
vilken de enskilda besluten ska fattas. Den berörda myndigheten ska övervaka att
övriga berörda myndigheter följer tidsfristerna.
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Om ett enskilt beslut från en berörd myndighet inte förväntas meddelas inom
tidsfristen ska den myndigheten skyndsamt informera den behöriga myndigheten
om detta och anledningen till förseningen. Den behöriga myndigheten ska därefter
fastställa en ny tidsfrist för när det enskilda beslutet ska utfärdas. Detta gäller
samtliga scheman.
Om det, för ett projekt av gemensamt intresse, krävs att beslut fattas i två eller flera
medlemsstater, ska varje behörig myndighet vidta åtgärder för att få till stånd ett
effektivt och ändamålsenligt samarbete och samordning. Medlemsstaterna ska
eftersträva gemensamma förfaranden, särskilt för miljökonsekvensbedömningen.
Med hänsyn till att Ei redan handlägger koncessioner för energiinfrastruktur (för el
och naturgas) föreslår Ei att regeringen såsom behörig myndighet delegerar
ansvaret för att underlätta och samordna tillståndsprocessen för projekt av gemensamt intresse till Ei. Detta innebär att den svenska ordningen där Ei samordnar
tillståndsprocessen men regeringen är den som fattar det slutliga beslut kan
behållas. För ärenden som inte kräver koncession och som idag därför inte handläggs av Ei, ska den projektansvarige endast behöva ha en väg in. Detta innebär att
den projektansvarige kontaktar Ei som, på samma sätt som övriga tillstånd,
ansvarar för samordningen med berörda myndigheter. För projekt som gäller överföring av olja och koldioxid ska Ei tillämpa lag (1978:160) om vissa rörledningar
(rörledningslagen) vid bedömningen.
Sverige använder idag en handläggningsmetod i koncessionsprövningen som
närmast liknar den metod som i förordningen benämns som samarbetsschemat.
Idag hörs berörda myndigheter som remissinstanser genom yttranden. I kapitel 4
redogörs för de tillståndsprocesser som kan komma i fråga för förordningens
bestämmelser.
Samarbetsschemat medför inget behov av implementering i annan form än
omfattande administrativa åtgärder för den samordnande myndigheten. I övrigt
anger förordningen hur hanteringen ska gå till och vilka befogenheter och
skyldigheter myndigheterna har.
3.10.1 Särskilt om planmonopolet
Av 2 kap. 8 § ellagen och 2 kap. 6 § naturgaslagen framgår att en koncession inte
får strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser. I ärenden om nya
koncessioner är det inte ovanligt att frågan om ändring av detaljplan eller
områdesbestämmelser uppkommer i syfte att möjliggöra projektet. I vissa fall
kommer det att bli nödvändigt att kommunen avgör ett planärende först för att ett
projekt av gemensamt intresse därefter överhuvudtaget ska kunna avgöras
slutligen. Det är således ett direkt samband mellan planärendet och projektet av
gemensamt intresse. Detta borde därför medföra att även planärendet omfattas av
förordningens processuella bestämmelser och krav på samordning. Det ställer krav
på att den behöriga myndigheten inför rutiner för att stämma av ifall en
koncession är beroende av att ett planärende avgörs först, samt att den behöriga
myndigheten tar med denna möjlighet i tidsplanen.
Sammanfattningsvis ska ett eventuellt planärende kunna hanteras inom
samarbetsschemat genom att den behöriga myndigheten tillsammans med, i det
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här fallet kommunen, fastställer en rutin och en tidsplan för när planbeslutet ska
vara fattat.
3.10.2 Ledningsförrättning
Enligt punkten 33 i preamblen kan medlemsstaterna, om de anser det lämpligt, låta
det övergripanden beslutet innefatta beslut som fattats i samband med förhandlingar med enskilda markägare för att bereda tillträde till mark. Art. 7(3) fastställer
att projekt av gemensamt intresse ska tillerkännas största möjliga nationella
betydelse och behandlas som sådant i tillståndsprocesser. I detta sammanhang
anger förordningen att detsamma gäller vid fysiskt planering om detta följer av
nationell rätt.
Frågor om ledningsrätt beslutas av lantmäterimyndigheten (statlig eller
kommunal) med stöd av ledningsrättslagen (1973:1144). Lantmäteriet har i
remissvar till Ei påpekat vikten av att ledningsförrättningar påbörjas vid ett tidigt
skede för projekt av gemensamt intresse.
Enligt 17 § ledningsrättslagen får en ledningsförrättning inte inledas innan
koncession har meddelats, såvida inte koncessionsmyndigheten har medgivit
detta. Lantmäteriet har i sin handbok för tillämpningen av ledningsrättslagen
tolkat detta så att en ansökan om ledningsrätt endast kan tas emot och registreras i
de fall koncession ännu inte har meddelats. Några ytterligare förrättningsåtgärder,
t.ex. att göra utredningar eller att hålla sammanträde med berörda markägare får
dock inte vidtas. Ett sådant utdraget förfarande bedöms inte vara förenligt med
kraven på tillståndsprocesserna för projekt av gemensamt intresse eftersom dessa
projekt ska hanteras skyndsamt och med prioritet. Ei anser därför att den samordnande myndigheten, dvs. Ei, bör se till att den som söker koncession för ett
projekt av gemensamt intresse samtidigt också ansöker om ledningsförrättning.
För att detta ska vara meningsfullt krävs dock antingen att Ei eller i förekommande
fall regeringen är beredd att lämna medgivande enligt 17 § ledningsrättslagen eller
att 17 § ledningsrättslagen ändras. Det bedöms därför finnas behov av att anpassa
bestämmelserna i ledningsrättslagen så att tillståndsprocesserna kan hanteras i
enlighet med kraven i förordningen, mer om detta i avsnitt 4.2.

3.11 Artikel 9. Insyn och allmänhetens medverkan
Medlemsstaterna ska utarbeta en handbok om proceduren för projekt av gemensamt intresse. Handboken ska offentliggöras senast den 16 maj 2014. Handboken
ska åtminstone omfatta relevant lagstiftning som grund för beslut eller yttrande,
relevanta beslut och yttranden, adress och kontaktuppgifter till relevanta myndigheter, arbetsordning som visar hur handläggningen går till steg för steg, en vägledande tidsram och översikt av beslutsprocessen, information om hur inlagor i
ärendet ska struktureras och vad dessa ska innehålla och omfatta och information
om hur allmänheten kan delta i processen.
Den projektansvarige ska utarbeta ett koncept för allmänhetens medverkan och
lämna det till den behöriga myndigheten som ska begära ändringar eller godkänna
det. Åtminstone en offentlig remissrunda per samråd ska genomföras av projektets
projektansvarige före den fullständiga ansökan inkommer till den behöriga
myndigheten. Den offentliga remissrundan ska informera berörda parter om
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projektet i syfte att identifiera den bästa platsen för projekt av gemensamt intresse
och de relevanta frågor som ska belysas i ansökningshandlingarna.
Det offentliga samrådet ska, innan ansökan inlämnas, åtminstone belysa ett antal
punkter. En informationsbroschyr på som mest femton sidor ska publiceras och ge
en klar och tydlig överblick över syftet med och tidtabellen för projektet, det
nationella nätet (för gas, el eller olja), andra övervägda sträckningar, förväntade
effekter innefattande gränsöverskridande effekter och möjliga motverkande
åtgärder. Alla berörda parter ska skriftligen bjudas in till särskilda möten vid vilka
frågor kring projektet ska diskuteras.
Alla berörda parter ska informeras genom en webbplats som skapats av den
projektansvarige eller den behöriga myndigheten. Webbplatsen ska uppdateras
fortlöpande, omfatta relevant information om projektet och ska länka till
kommissionens webbplats. Webbplatsen ska innehålla den ovan nämnda
broschyren, en lättfattlig och fortlöpande uppdaterad sammanfattning på högst
50 sidor och visa projektets status samt klart visa förändringar av projektet jämfört
med tidigare versioner, planer för samråd i projektet med klar information om tid
och plats samt vad som förväntas tas upp vid dessa samråd. Adress till var man
kan vända sig för att få samtliga ansökningshandlingar ska också återfinnas på
webbplatsen liksom en adress dit man kan skicka in yttranden och andra
handlingar under samråden. Den projektansvarige ansvarar för att samråd sker i
ärendet och att dokumentationen är fullständig enligt ovan. Det är i första hand
den projektansvarige som har skyldigheter att inrätta och uppdatera en webbplats
med information om projektet varför det inte heller kommer behövas ytterligare
lagstiftning.
En handbok för koncessionsärenden finns redan. Inom ramen för Ei:s regeringsuppdrag kommer denna handbok att uppdateras för att också beskriva
koncessionsprocessen för projekt av gemensamt intresse. Någon förändring av
befintlig lagstiftning krävs inte eftersom förordningen fastställer förfarandet.
3.11.1 Särskilt om projekt med gränsöverskridande betydande miljöpåverkan
(artikel 9.6)
Artikel 9.6 fastställer att om ett projekt kan antas få betydande skadliga gränsöverskridande verkningar i en eller flera angränsande medlemsstater och artikel 7 i
direktiv 2011/92/EU 9 samt Esbokonventionen 10 är tillämpliga ska information om
detta göras tillgänglig för den behöriga myndigheten i den eller de angränsande
medlemsstaterna. Den behöriga myndigheten i den eller de angränsande medlemsstaterna ska i förekommande fall i svaret på underrättelsen meddela huruvida den
eller någon annan berörd myndighet önskar delta i de offentliga samråden.
Esbokonventionen är en överenskommelse som reglerar hur allmänhet och
myndigheter i det utsatta landet ska kunna delta i förfarandet kring miljökonsekvensbedömningen, hur de får tillgång till och kan lämna synpunkter på den
framtagna miljökonsekvensbedömningen samt hur dessa synpunkter ska beaktas i
beslutet. Esbokonventionen omfattar ett stort antal typer av aktiviteter som alltid
Europaparlamentets och rådets direktiv av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på
miljön av vissa offentliga och privata projekt.
10 Konvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang SÖ 1992:1.
9
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ska anses kunna medföra gränsöverskridande konsekvenser, exempelvis kraftledningar på minst 220 kV och med en längd av mer än 15 km. Även andra
verksamheter än de som räknas upp i konventionen kan i en bedömning från fall
till fall anses medföra betydande gränsöverskridande konsekvenser. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för att fullgöra Sveriges åtaganden enligt konventionen bland annat vad gäller att sända och ta emot underrättelser.
Direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och
privata objekt, ska tillämpas för bedömningen av inverkan på miljön av sådana
offentliga och privata projekt som kan antas medföra betydande påverkan på
miljön. Artikel 7 i detta direktiv reglerar hur en medlemsstat ska agera om ett
projekt kan antas medföra en betydande inverkan på miljön i en annan medlemsstat. Det handlar om att förse den påverkade medlemsstaten med information om
projektet och vilket slags beslut som kan komma att fattas samt möjliggöra för den
påverkade medlemsstaten att delta i beslutsprocessen. Detta direktiv innehåller i
princip likvärdiga regler som Esbokonventionen och genom att genomföra en
Esboprocess har man också uppfyllt direktivets krav. Naturvårdsverket är
ansvarig myndighet även för detta direktiv.
Idag är det är länsstyrelserna som fattar beslut om betydande miljöpåverkan och är
den myndighet som vanligen kontaktar Naturvårdsverket om möjliga ärenden
enligt Esbokonventionen. Enligt 11 § i förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar anges att statliga myndigheter som får kännedom om en verksamhet
eller åtgärd som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i ett annat land
ska underrätta Naturvårdsverket. Såväl länsstyrelsen som Naturvårdsverket är
remissinstanser som yttrar sig i koncessionsärenden hos Ei. Ei, som samordnade
myndighet, måste inrätta rutiner som medför att länsstyrelsen får i uppgift att
under remissomgången yttra sig i frågan om projektet kan antas påverka
angränsande medlemsstat enligt denna artikel. Ei underrättar därefter Naturvårdsverket omgående så att samrådsprocessen med berörd medlemsstat kan
påbörjas så snart som möjligt.
I de fall Naturvårdsverket genomför samråd med hänvisning till Esbokonventionen brukar dessa samråd även omfatta samråd enligt 6 kap. miljöbalken. När
miljökonsekvensbeskrivningen är klar sker samråd (Esbosamråd) med det andra
landet, vanligtvis samtidigt med att ärendet kungörs i Sverige. Även här är det
Naturvårdsverket som ansvarar för denna fas i Esboprocessen. Detta innebär att
ytterligare samråd inte är nödvändigt men det ligger ändå på Ei att säkerställa,
genom sina kontakter med Naturvårdsverket, att den andra medlemsstaten får
delta i samrådet.
Bestämmelsen kräver inga implementeringsåtgärder i svensk rätt.

3.12 Artikel 10. Tillståndsprocessens längd och
genomförande
Förordningen ställer upp tidsgränser för handläggningen i ett ärende avseende
projekt av gemensamt intresse. Två faser anges för genomförandet av ett projekt av
gemensamt intresse. Första delen kallas för föransökningsförfarandet och avser
fasen från ansökan till tidpunkten då den inlämnade ansökan godtas av den
behöriga myndigheten. Den andra delen är det formella tillståndsförfarandet som
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omfattar perioden från dagen då den inlämnade ansökan godtas och fram till dess
att det övergripande beslutet fattas.
Föransökningsförfarandet ska inte omfatta mer än två år. Det formella tillståndsförfarandet ska inte vara längre än ett år och sex månader. Totalt ska ansökningsförfarandet inte pågå under en tid överstigande tre år och sex månader. Den
behöriga myndigheten får förlänga den totala tidsfristen från fall till fall med
maximalt nio månader. Om förlängning sker ska den regionala gruppen informeras och den behöriga myndigheten ska redogöra för vilka åtgärder som
myndigheten kommer att vidta för att ansökningsförfarandet ska kunna avslutas
med så liten försening som möjligt. De regionala grupperna kan begära att den
behöriga myndigheten fortlöpande ska rapportera om hur projektet av gemensamt
intresse fortskrider.
För att tillståndsprocessens startdatum ska kunna fastställas ska den projektansvarige skriftligen anmäla projektet till den behöriga myndigheten och bifoga en
rimligt detaljerad beskrivning av projektet. Den behöriga myndigheten ska, senast
tre månader efter det att myndigheten mottagit anmälan, godta eller, om den inte
anser att projektet framskridit tillräckligt för att en tillståndsprocess ska kunna
inledas, motiverat avslå anmälan av projektet. Ansökan ska kunna avslås och
motiveras även på de andra berörda myndigheternas vägnar. Den projektansvarige ska begära ett yttrande från den behöriga myndigheten om ansökans fullständighet och kvalitet så tidigt som möjligt under föransökningsförfarandet.
Den dag den behöriga myndigheten undertecknar sin bekräftelse av att den
mottagit anmälan ska anses utgöra startdatum för tillståndsprocessen. När flera
medlemsstater är berörda ska tillståndsprocessens startdatum vara den dag då den
sista berörda myndigheten godtar anmälan.
Vid föransökningsförfarandet ska den behöriga myndigheten fastställa hur
omfattande material och hur detaljerad information den projektansvarige ska
skicka in i sin ansökan om ett övergripande beslut. Vid behov kan den behöriga
myndigheten begära kompletteringar av detta material. Förordningen möjliggör
även att den behöriga myndigheten kan begära kompletteringar på andra berörda
myndigheters vägnar. Den behöriga myndigheten ska i nära samarbete med den
projektansvarige och andra berörda myndigheter, utarbeta ett detaljerat schema för
tillståndsprocessen. Vid projekt som överskrider två eller flera medlemsstaters
gränser ska de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna utarbeta ett
gemensamt schema där myndigheterna strävar efter att sammanjämka sina tidtabeller.
Artikeln anger i huvudsak förhållningsregler som inte kräver någon implementering. Ei kommer genom täta kontakter med andra berörda myndigheter att
kunna driva processen för dessa projekt vidare. Vilken information som måste
inhämtas från parterna i processen får berörda myndigheter hjälpa till med att
upplysa inspektionen om.
Däremot ställer artikeln upp krav på att den behöriga myndigheten ska kunna
avslå en anmälan om projekt respektive begära in kompletteringar på andra
berörda myndigheters vägnar. Detta är inte möjligt med dagens lagstiftning. Ei är
dock tveksam till om den behöriga myndigheten har ett behov av att kunna utföra

22

dessa åtgärder på andra berörda myndigheters vägnar. Genom en tillämpning av
samordningsschemat kommer den behöriga myndighetens beslut att direkt
påverka övriga myndigheters hantering. Om den behöriga myndigheten avslår
eller avskriver en anmälan så borde detta innebära att övriga myndigheters
hantering förfaller. Samarbetsschemat medför dessutom att det inte framstår som
nödvändigt att den behöriga myndigheten har möjlighet att begära in kompletteringar å andra myndighets vägnar – dessa myndigheter kommer att driva sina
egna frågor och fatta egna beslut. Ei föreslår därför inga förändringar i lagstiftningen med anledning av förordningens bestämmelser i denna del.

3.13 Artikel 11. Kostnads-nyttoanalyser som omfattar hela
energisystemet
Det europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem på el och gas
(ENTSO-E 11 och ENTSOG 12) har i uppgift att ta fram metod för kostnads-nyttoanalyser avseende projekt av gemensamt intresse. Metoderna för kostnads-nyttoanalys ska användas varje gång en tioårsplan för utvecklingen av nätet tas fram.
Berörda intressenter och myndigheter kommer att få lämna synpunkter genom
samrådsförfaranden. Artikeln ställer upp regler och tidsgränser för hur metoderna
ska uppdateras, samrådas, fastställas och offentliggöras.
Den nationella tillsynsmyndigheten ska fortlöpande delta i utvecklandet av en
metod för en kostnads-nyttoanalys för att identifiera lämpliga projekt av
gemensamt intresse och fördela kostnaderna för gränsöverskridande projekt av
gemensamt intresse mellan de olika medlemsstaterna. Denna kostnadsfördelning
ska endast äga rum om minst en projektansvarig begär detta hos berörd
tillsynsmyndighet och om projektet avser högspänningsledningar, utrustning
nödvändig för överföring av elektricitet i högspännings- och extrahögspänningsnät, anläggningar för lagring av kraft, säkerhetsutrustning, utrustning för tvåvägs
digital kommunikation, högtrycksrörledningar för överföring av naturgas och som
inte utgör distributionsledning, underjordiska lager för naturgas, mottagnings-,
lagrings- och återförgasningsanläggningar för flytande gas (LNG) eller trycksatt
gas (CNG).
Artikeln kräver inga implementeringsåtgärder i svensk rätt.

3.14 Artikel 12. Möjliggörande av investeringar med
gränsöverskridande verkningar
Artikeln avser vem som ska ta kostnaderna för investeringar vid projekt av
gemensamt intresse som berör flera medlemsstater. Enligt artikeln ska de faktiska
investeringskostnaderna bäras av systemansvariga för överföringssystemen eller
av den projektansvarige i de medlemsstater där projektet tillför en positiv nettoeffekt. Projekten ska slutligen finansieras av nätanvändarna genom tariffer för
nättillträde i dessa medlemsstater, till den del de inte täcks genom kapacitetsavgifter eller andra avgifter.

11
12

European Network of Transmission System Operators for Electricity, https://www.entsoe.eu/
European Network of Transmission System Operators for Gas, http://www.entsog.eu/
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Den projektansvarige ska, åtminstone en gång per år till dess att projektet tas i
drift, informera samtliga berörda nationella tillsynsmyndigheter om hur projektet
fortskrider och om kostnader och verkningar. Vidare ska den projektansvarige, så
snart projektet är tillräckligt långt framskridet och efter samråd med relevanta
systemansvariga för överföringsnäten (stamnätsföretag, TSO), lämna in en
investeringsförfrågan. Denna förfrågan ska innefatta bland annat en begäran om
gränsöverskridande kostnadsfördelning och ska inlämnas till alla behöriga
nationella tillsynsmyndigheter i berörda medlemsstater. Investeringsförfrågan ska
även innehålla en projektspecifik kostnads-nyttoanalys, en affärsplan samt, för
rörledningar och anläggningar för naturgas, en marknadsundersökning.
Om den projektansvarige kan nå fram till en överenskommelse om detta ska
investeringsförfrågan även innehålla ett förslag till gränsöverskridande kostnadsfördelning. ACER tar över frågan om de nationella tillsynsmyndigheterna inte
kommer överens om investeringsförfrågan.
Inom sex månader ska berörda nationella tillsynsmyndigheter fatta koordinerade
beslut om kostnadsfördelning och om kostnadernas inkludering i tarifferna. De
nationella tillsynsmyndigheterna får besluta att fördela endast en del av
kostnaderna eller får besluta att fördela kostnaderna inom ett paket av flera projekt
av gemensamt intresse. Vid kostnadsfördelningen ska de nationella tillsynsmyndigheterna beakta ett antal faktorer såsom bland annat kapacitetsavgifter eller
andra avgifter och intäkter som härrör från kompensationsmekanismen mellan
systemansvariga för överföringssystemen 13. Tillsynsmyndigheterna ska meddela
ACER sitt beslut om kostnadsfördelning och en redogörelse för de faktorer som
legat till grund för kostnadsfördelningen.
Om ett projekt av gemensamt intresse begränsar negativa externa effekter, såsom
transitflöden, och projektet av gemensamt intresse genomförs i den medlemsstat
där den negativa externa effekt har sitt ursprung ska denna begränsning inte anses
som en gränsöverskridande fördel och ska därför inte ligga till grund för fördelning av kostnader till den systemansvariga för överföringssystem i den eller de
medlemsstater som påverkas av dessa negativa externa effekter. Här avses framför
allt flöden i andra medlemsstater som kommer sig av begränsad överföringskapacitet i en annan medlemsstat.
Artikeln fastställer vidare att de nationella tillsynsmyndigheterna ska ta hänsyn till
de faktiska kostnaderna som uppstått för de systemansvariga eller projektansvariga vid projekt av gemensamt intresse vid fastställande eller godkännande
av tariffer. Detta får hanteras inom den svenska förhandsregleringen för el och gas.
Artikeln anger att projekt av gemensamt intresse ska kunna finansieras av nätanvändarna genom tariffer i medlemsstaterna. Ellagen möjliggör detta genom 5 kap.
24 § fjärde stycket som anger gällande intäkter från stamledning att ”om nätkoncessionshavaren deltar i europeiskt samarbete, som syftar till att utveckla och
vidmakthålla en fungerande europeisk marknad för el, ska verksamheten anses
ingå i nätverksamheten”. Någon motsvarande bestämmelse finns inte i naturgaslagen. För att uppfylla kraven i förordningen bedömer Ei finns behov av att införa
en likartad bestämmelse i naturgaslagen, mer om detta i avsnitt 4.7.
13

Inrättat med stöd av art. 13 i förordning (EG) nr 714/2009.
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3.15 Artikel 13. Incitament
När en projektansvarig löper högre risker vid utveckling, konstruktion, drift eller
underhåll av ett projekt av gemensamt intresse, jämfört med risker som normalt
uppstår vid ett jämförbart infrastrukturprojekt, ska medlemsstaterna och de nationella tillsynsmyndigheterna se till att lämpliga incitament ges till det projektet. Det
är den nationella tillsynsmyndigheten som beslutar om beviljande av incitament.
De nationella tillsynsmyndigheterna ska vid ett sådant beslut beakta resultaten
från kostnads-nyttoanalysen. De nationella tillsynsmyndigheterna ska vidare
analysera de specifika riskerna för projektet, de åtgärder som vidtagits för att
minska riskerna samt frågan om huruvida projektets riskprofil är försvarbar med
tanke på de positiva nettoeffekter det ger jämfört med ett alternativ med lägre risk.
Risker som berättigar till incitament ska särskilt ha anknytning till ny överföringsteknik, både landbaserad och havsbaserad, otillräcklig kostnadsåtervinning samt
risker under utvecklingen.
De incitament som beviljas genom beslutet ska beakta riskens särskilda karaktär
och får bland annat omfatta reglerna för förhandsinvesteringar, eller reglerna för
erkännande av de faktiska kostnader som uppstått innan projektet tas i drift, eller
reglerna för medgivande av extra avkastning på det kapital som investerats i
projektet, eller alla andra åtgärder som anses nödvändiga och lämpliga.
Senast den 31 mars 2014 ska varje nationell tillsynsmyndighet offentliggöra sina
metoder och de kriterier som har använts för att utvärdera investeringar i el- och
gasinfrastrukturprojekt och de högre risker dessa medför.
Ei bedömer inte att infrastrukturprojekt med gemensamt intresse kommer att ha
högre ekonomisk risk jämfört med övriga infrastrukturprojekt som Ei har att handlägga och anser därför inte att denna artikel kommer att bli tillämplig. Nya investeringar hanteras inom den befintliga intäktsramsregleringen oavsett ekonomisk
risk. Ei bedömer inte att det kommer behövas ytterligare incitament för att få till
stånd infrastrukturprojekt av gemensamt intresse än de som redan ges av förordningen och svensk lagstiftning. Artikeln föranleder således inget behov av implementering i svensk rätt.

3.16 Artikel 14. Projekt som är berättigade till finansiellt
stöd från unionen
Artikeln anger vilka projekt av gemensamt intresse som kan vara berättigade till
finansiellt stöd från unionen.
Frågan berör inte nationellt beslutsfattande.

3.17 Artikel 15. Riktlinjer för kriterierna för beviljande av
finansiellt stöd från unionen
Artikeln anger ytterligare kriterier för finansiellt stöd från unionen.
Frågan berör inte nationellt beslutsfattande.
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3.18 Artikel 16. Utövande av delegering
Artikeln avser Europaparlamentet och rådets delgering till kommissionen.
Frågan berör inte nationellt beslutsfattande.

3.19 Artikel 17. Rapportering och utvärdering
Kommissionen ska senast 2017 offentliggöra en rapport om genomförandet av
projekt av gemensamt intresse och lägga fram den för Europaparlamentet och
rådet. Rapporten ska innehålla en utvärdering av ett antal i förordningen angivna
punkter.
Frågan berör inte nationellt beslutsfattande.

3.20 Artikel 18. Information och offentlighet
Kommissionen ska upprätta en informationsplattform som är tillgänglig för
allmänheten med information om bland annat geografiska uppgifter, genomförandeplanen, resultaten från kostnads-nyttoanalysen, unionsförteckningen och
de belopp som unionen anslagit och betalat ut för varje projekt av gemensamt
intresse.
Frågan berör inte nationellt beslutsfattande.
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4 Tillståndförfaranden m.m.
Infrastrukturprojekt av den typ som avses i förordningen (projekt av gemensamt
intresse) kan enligt svensk rätt behöva passera genom ett flertal typer av processer.
För kraft- och naturgasledningar och vissa naturgasanläggningar samt vissa andra
rörledningar 14 av en sådan storleksordning att de kan bli ett projekt av gemensamt
intresse behövs ofta koncession enligt ellagen (1997:857), naturgaslagen (2005:403)
respektive rörledningslagen (1978:160). 15 Ansökan om koncession handläggs av Ei.
I fråga om koncession för vissa kraftledningar är Ei beslutande myndighet 16, och i
övriga fall ska Ei utreda ärendet och med eget yttrande överlämna det till
regeringens prövning 17. Vid koncessionsprövningen ska bland annat vissa regler i
miljöbalken tillämpas. 18 I detta kapitel ges en beskrivning av de tillståndsprocesser
som berörs av förordningen samt lämnas förslag till ändring i regelverket i det fall
det bedöms att tillståndsprocesserna behöver ändras för att anpassas till förordningen.

4.1

Planmonopolet

Av 2 kap. 8 § ellagen och 2 kap. 6 § naturgaslagen framgår att en koncession inte
får strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser. I ärenden om nya koncessioner är det inte ovanligt att frågan om ändring av detaljplan eller områdesbestämmelser uppkommer i syfte att möjliggöra projektet. I vissa fall kommer det
att bli nödvändigt att kommunen avgör ett planärende först för att ett projekt av
gemensamt intresse därefter överhuvudtaget ska kunna avgöras slutligen. Det är
således ett direkt samband mellan planärendet och projektet av gemensamt
intresse. Detta borde därför medföra att även planärendet omfattas av förordningens processuella bestämmelser och krav på samordning. Det ställer krav på att
den behöriga myndigheten såväl inför rutiner för att stämma av ifall en koncession
är beroende av att ett planärende avgörs först, samt att den behöriga myndigheten
tar med denna möjlighet i tidsplanen.

4.2

Ledningsrätt

Förslag: För projekt av gemensamt intresse enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 347/2013 av den 17 april 2013 om riktlinjer för transeuropeiska
energiinfrastrukturer får ledningsförrättning inledas när ansökan inkommer.

14 Oljeledningar, ledningar för andra bränslen än naturgas samt ledningar för koldioxid som ska lagras
geografiskt.
15 2 kap. 1-2 §§ ellagen, 2 kap. 1-3 §§ naturgaslagen samt 1 § rörledningslagen.
16 1 a § ellagen jämte 3 § elförordningen (2013:208).
17 4 § elförordningen, 10 § naturgasförordningen (2006:1043) samt 7 § rörledningsförordningen
(1978:164).
18 2-4 kap., 5 kap. 3 § samt, såvitt avser förfarandet, kraven på miljökonsekvensbeskrivning samt planer
och planeringsunderlag, 6 kap. miljöbalken ska tillämpas enligt 2 kap. 8 a § ellagen, 2 kap. 7 §
naturgaslagen samt 4 § rörledningslagen.
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Koncessionsprövningen är en av flera processer som ett projekt måste passera. En
beviljad koncession ger till exempel ingen rätt för verksamhetsutövaren att bereda
sig tillträde till annans mark. Verksamhetsutövaren måste således bereda sig markåtkomst. Detta kan göras civilrättsligt eller genom att ledningsrätt söks enligt
ledningsrättslagen (1973:1144). En ledningsrätt skrivs in i fastighetsregistret på
samma sätt som ett servitut. Ledningsrättsförrättning handläggs av lantmäterimyndighet. 19 Om en ledningsrättsförrättning avser en ledning för vilken koncession fordras, får förrättningen inte inledas innan koncession har meddelats, om
inte den som har att meddela koncessionen medger det. 20 I princip ligger ledningsrättsförrättningen således efter koncessionsprövningen i tiden. Vad som i beslut
om koncession föreskrivs om ledningens framdragande är styrande i ledningsrättsförrättningen. 21
Enligt 17 § ledningsrättslagen får en ledningsförrättning inte inledas innan
koncession har meddelats, såvida inte koncessionsmyndigheten har medgivit
detta. Lantmäteriet har i sin handbok för tillämpningen av ledningsrättslagen
tolkat detta så att en ansökan om ledningsrätt endast kan tas emot och registreras i
de fall koncession ännu inte har meddelats. Några ytterligare förrättningsåtgärder,
t.ex. att göra utredningar eller att hålla sammanträde med berörda markägare får
dock inte vidtas. Ett sådant utdraget förfarande är inte i linje med de krav som
ställs i förordningen på hanteringen av projekt av gemensamt intresse eftersom
dessa projekt ska hanteras skyndsamt och med prioritet. Ei anser därför att den
samordnande myndigheten, dvs. Ei, bör se till att den som söker koncession för ett
projekt av gemensamt intresse samtidigt också ansöker om ledningsförrättning.
För att detta ska vara meningsfullt krävs dock antingen att Ei eller i förekommande
fall regeringen är beredd att lämna medgivande enligt 17 § ledningsrättslagen eller
att 17 § ledningsrättslagen ändras. Ledningsbeslut får dock inte meddelas innan
koncessionsbeslut föreligger.
Ei föreslår därför, trots att detta inte är ett krav enligt förordningen, att det ska
införas ett nytt stycke i 17 § som ger lantmäteriet en möjlighet att starta ledningsförättningen när ansökan inkommer vid projekt av gemensamt intresse. Ei anser
att ett förhållande där Ei måste medge att en ledningsförrättning inleds före
koncession har meddelats kan medföra onödiga förseningar av projektet.
Lantmäteriet har under remissförfarandet av denna rapport påpekat att de efterfrågar en generell ändring som gör det möjligt för Lantmäteriet att påbörja en
förrättning som avser en koncessionspliktigledning utan medgivande från
koncessionsmyndigheten. Ei anser dock inte att det ligger inom myndighetens
uppdrag att här föreslå en sådan generell bestämmelse.

4.3

Bygglov

Vissa anläggningar kan behöva bygglov enligt plan- och bygglagen (2010:900)
(PBL). 22 Bygglov prövas av kommunens byggnadsnämnd. 23 Beslut ska meddelas
inom 10 veckor eller, om det behövs för utredningen i ärendet, 20 veckor från den

5 § ledningsrättslagen
17 § ledningsrättslagen
21 11 § ledningsrättslagen
22 Till exempel nätstationer för kraftledningar.
23 9 kap. 20 § PBL
19
20
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tidpunkt då en fullständig ansökan kom in till byggnadsnämnden. 24 Bygglovsprocessen kan i regel drivas parallellt med övriga aktuella processer.

4.4

Fornminnen

För att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller
på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning krävs tillstånd. 25 Om en
fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart
avbrytas till den del fornlämningen berörs och fyndet ska anmälas hos länsstyrelsen. 26 Ansökan om tillstånd att rubba, ändra eller ta bort en fast fornlämning
görs till länsstyrelsen. 27
Länsstyrelsen kan, vid exploatering av ett större markområde bland annat för en
anläggning för energiförsörjning, besluta att det ska göras en särskild utredning för
att ta reda på om en fast fornlämning berörs av arbetsföretaget. 28 Beslut om
särskild utredning kan fattas i samband med samråd enligt miljöbalken.

4.5

Miljöbalken

Utöver nu nämnda processer kan ett antal processer enligt miljöbalken
aktualiseras. Det kan krävas diverse tillstånd och dispenser samt anmälan och
samråd enligt miljöbalken.
4.5.1

Miljöfarlig verksamhet

Projekt av gemensamt intresse utgör i regel sådan miljöfarlig verksamhet som
avses i 9 kap. 1 § miljöbalken. Sådan verksamhet kan vara anmälnings- eller
tillståndspliktig enligt 9 kap. 6 § miljöbalken i förening med miljöprövningsförordningen (2013:251) 29. I förordningen anges vilka sådana verksamheter som är
anmälnings- respektive tillståndspliktiga.
En anmälningspliktig verksamhet får i regel påbörjas tidigast sex veckor efter att
anmälan har gjorts. 30 Anmälan ska göras skriftligen till den myndighet som har
den operativa tillsynen över verksamheten eller åtgärden enligt miljötillsynsförordningen (2011:13). Om verksamheten eller åtgärden har samband med en
fråga som prövas av länsstyrelsen ska anmälan dock göras till länsstyrelsen. 31
Även om en verksamhet eller åtgärd inte är tillståndspliktig enligt 9 kap. 6 § första
stycket miljöbalken eller föreskrifter som meddelats med stöd av detta, får
tillsynsmyndigheten i vissa fall förelägga verksamhetsutövaren att ändå ansöka
om tillstånd. 32 Vid anmälan ska den myndighet som handlägger ärendet ta

9 kap. 27 § PBL
2 kap. 6 § kulturminneslagen (1988:950)
26 2 kap. 10 § andra stycket kulturminneslagen
27 2 kap. 12 § kulturminneslagen
28 2 kap. 11 § kulturminneslagen
29 Till den 18 juni gällde förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i fråga om
vilka verksamheter som är anmälnings- och tillståndspliktiga. Den 18 juni 2013 fördes dessa regler över
till en ny miljöprövningsförordning.
30 9 kap. 6 § fjärde stycket miljöbalken. Tillsynsmyndigheten kan bestämma att undantag från denna
regel ska göras.
31 22 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (lydelse från 18 juni 2013)
32 9 kap. 6 § andra stycket miljöbalken
24
25
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ställning till om sådant föreläggande ska meddelas eller om föreläggande om
försiktighetsmått eller förbud enligt miljöbalken ska meddelas. 33
En särskild form av anmälningsplikt samt vissa inskränkningar i markanvändningen kan även följa på att ett förorenat område är utpekat som
miljöriskområde enligt 10 kap. 15 § miljöbalken. 34
Koncessionspliktiga ledningar är typiskt sett inte tillståndspliktiga enligt 9 kap. 6 §
miljöbalken jämte miljöprövningsförordningen, men vissa anläggningar som kan
vara aktuella för projekt av gemensamt intresse kan vara det. Frågor om tillstånd
prövas av mark- och miljödomstol samt i vissa fall av länsstyrelse. 35
4.5.2

Områdesskydd

Länsstyrelse eller kommun kan bland annat bilda naturreservat, kulturreservat,
naturminne, strandskyddsområde och vattenskyddsområde. Avseende sådana
skydd kan dispens krävas. Detta prövas av länsstyrelse eller kommun. 36 När en
fråga har väckts om att skapa eller utöka ett sådant skyddsområde, får länsstyrelse
eller kommun för högst tre år meddela interimistiskt förbud mot att utan tillstånd
vidta vissa åtgärder som berör området.
Små mark- eller vattenområden kan pekas ut som biotopskyddsområden.
Avseende sådana områden kan det krävas dispens. Regeringen har i förordningen
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. meddelat generella
föreskrifter om att vissa typer av områden ska omfattas av biotopskydd.
Länsstyrelsen prövar frågor om dispens avseende sådana biotopskyddsområden. 37
Vidare stadgas att länsstyrelse, kommun och Skogsstyrelsen får besluta att
enskilda områden ska utgöra biotopskyddsområde. 38 Fråga om dispens avseende
sådana biotopskyddsområden prövas av den myndighet som bildat biotopskyddsområdet. 39
Stora mark- eller vattenområden kan förklaras som miljöskyddsområde, för vilka
särskilda föreskrifter kan gälla. Länsstyrelsen kan meddela dispens från sådana
föreskrifter. 40
En särskild form av områdesskydd utgör Natura 2000. Tillstånd krävs för åtgärder
som kan på ett betydande sätt påverka naturmiljön i området. 41 Frågor om tillstånd
prövas i regel av länsstyrelse. Om verksamheten i fråga omfattas av bland annat
tillståndsplikt enligt 9 kap. miljöbalken (tillstånd till miljöfarlig verksamhet, se
ovan) eller 11 kap. miljöbalken (tillstånd till vattenverksamhet, se nedan) ska
frågan om tillstånd emellertid prövas av den myndighet som prövar den andra

27 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Anmälningsplikt stadgas i 10 kap. 17 § miljöbalken.
35 9 kap. 8 § miljöbalken. I vissa fall, då den miljöfarliga verksamheten kan antas ha liten miljöpåverkan,
kan den prövas av en kommunal nämnd.
36 7 kap. miljöbalken; såvitt avser naturreservat 7 §, kulturreservat 9 §, naturminne 10 §,
strandskyddsområde 18 a-b §§ samt vattenskyddsområde 22 §.
37 5 § jämte bilaga 1 förordning om områdesskydd enligt miljöbalken
38 6-7 a §§ förordning om områdesskydd enligt miljöbalken
39 7 kap. 11 § andra stycket miljöbalken
40 7 kap. 19-20 §§ miljöbalken samt 13 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken
41 7 kap. 28 a § miljöbalken
33
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tillståndsfrågan. 42 I 4 kap. 8 § miljöbalken stadgas att en användning av mark och
vatten som kan påverka ett Natura 2000-område, och som omfattar verksamheter
som kräver Natura 2000-tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken, endast får
komma till stånd efter att ett sådant tillstånd har meddelats. Genom detta
stadgande har Natura 2000-områden fått riksintressestatus (jfr. 4 kap. 1 §
miljöbalken). Genom att bland annat 4 kap. miljöbalken kopplats in i koncessionsprövningen enligt koncessionslagarna för el, naturgas och rörledningar utgör
meddelat Natura 2000-tillstånd en förutsättning för att koncession ska kunna
meddelas.
4.5.3

Vattenverksamhet

Vattenverksamhet kan vara tillståndspliktig enligt 11 kap. 9 § miljöbalken. Frågor
om tillstånd till vattenverksamhet prövas av mark- och miljödomstol eller, i vissa
fall om det är fråga om markavvattning, av länsstyrelsen. 43 Enligt en specialregel i
11 kap. 23 § miljöbalken ska vattenverksamheten anses vara tillåtlig bland annat
om koncession meddelats enligt rörledningslagen eller naturgaslagen. Trots detta
ska en prövning göras, där krav kan ställas på lokalisering och skyddsåtgärder.
4.5.4

Miljökonsekvensbeskrivning och samråd

Vid bland annat prövning av miljötillstånd enligt 9 kap. miljöbalken, tillstånd till
vattenverksamhet enligt 11 kap. samt koncession enligt koncessionslagarna ska en
miljökonsekvensbeskrivning ingå i ansökan. 44 Inför framtagandet av miljökonsekvensbeskrivning ska samråd hållas. 45 Länsstyrelsen ska under samrådet besluta
om verksamheten ska antas medföra betydande miljöpåverkan. 46 Om verksamheten ska antas medföra en betydande miljöpåverkan får detta bland annat till
följd att mer långtgående krav ställs på innehållet i miljökonsekvensbeskrivningen. 47
Om en verksamhet eller åtgärd, som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken, kan komma att väsentligt ändra
naturmiljön, ska den anmälas till samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. I
förordning (1998:904) om anmälan för samråd finns regler om att vissa typer av
verksamheter alltid ska anmälas till samråd. I ett samråd enligt 12 kap. 6 §
miljöbalken har tillsynsmyndigheten vissa befogenheter att vidta åtgärder mot
verksamheten eller åtgärden.
4.5.5

Artskydd

I artskyddsförordningen (2007:845) finns vissa regler till skydd för vissa djur och
växter, vilka meddelats med stöd av 8 kap. miljöbalken. För åtgärder som kan störa
eller skada sådana djur eller växter kan dispens enligt 14-15 §§ artskyddsförordningen krävas. Det är länsstyrelsen som prövar frågor om dispens.

7 kap. 29 b § miljöbalken
11 kap. 9 b § miljöbalken
44 6 kap. 1 § miljöbalken samt koncessionslagarnas hänvisning till 6 kap. miljöbalken
45 6 kap. 4 § miljöbalken
46 6 kap. 5 § miljöbalken
47 6 kap. 7 § miljöbalken
42
43
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4.5.6

Skydd mot olägenhet för människors hälsa

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela särskilda föreskrifter till skydd mot olägenhet för människors hälsa. Detta kan bland annat avse
skydd för ytvattentäkter. I sådana föreskrifter kan anges att verksamheter inte får
bedrivas utan tillstånd från kommunen eller att verksamheten ska anmälas till
kommunen. 48
4.5.7

Samordning av processer

Om två eller flera mål eller ärenden enligt miljöbalken har samma sökande och
avser samma verksamhet eller verksamheter som har samband med varandra, kan
de i regel handläggas i en och samma rättegång. Detta gäller även om de annars
skulle handläggas av olika myndigheter. 49

4.6

Parallella processer

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns ett flertal processer hos ett flertal
myndigheter som kan komma att aktualiseras för ett projekt av gemensamt
intresse. De flesta kan drivas parallellt i tiden men en viss ordning måste följas
enligt nedan.
•

Samråd och MKB måste hanteras innan ansökan om koncession, miljötillstånd
och tillstånd till vattenverksamhet.

•

Natura 2000-tillstånd måste meddelas innan koncession kan meddelas, men kan
meddelas samtidigt som tillstånd/dispens enligt miljöbalken.

•

Ledningsrättsförrättningen inleds vanligtvis inte förrän efter koncession har
meddelats, men möjlighet finns för parallell handläggning efter medgivande av
koncessionsmyndigheten.

•

Frågor om tillstånd att rubba, ändra eller ta bort en fast fornlämning kan
uppkomma sent i processen, då fornlämningar kan upptäckas under arbetets
gång.

•

Övriga processer kan handläggas parallellt, åtminstone rent formellt.

Länsstyrelsens beslut om särskild utredning för att ta reda på om en fast fornlämning berörs av arbetsföretaget kan försena ett projekt om det kommer i ett sent
skede.
Även om övriga tillstånd och dispenser inte utgör förutsättningar för att
koncession ska kunna meddelas, utgör de förutsättningar för att en koncession ska
kunna ianspråktas; samtliga processer utgör separata processer som ett projekt
måste passera igenom.

48
49

9 kap. 12 § miljöbalken. Se även främst 40 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
21 kap. 3 § samt 19 kap. 3 § miljöbalken
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4.7

Europeiskt samarbete

Förslag: Om en transmissionsnätsoperatör deltar i europeiskt samarbete, som
syftar till att utveckla och vidmakthålla en fungerande europeisk marknad för
naturgas, ska verksamheten anses ingå i överföringverksamheten.
Enligt artikel 12 i förordningen ska projekt av gemensamt intresse kunna
finansieras av nätanvändarna genom tariffer i medlemsstaterna. Ellagen möjliggör
detta genom bestämmelsen i 5 kap. 24 § fjärde stycket som anger gällande intäkter
från stamledning att ”om nätkoncessionshavaren deltar i europeiskt samarbete,
som syftar till att utveckla och vidmakthålla en fungerande europeisk marknad för
el, ska verksamheten anses ingå i nätverksamheten”.
I förarbetena till bestämmelsen i ellagen uttalas bland annat att ”det samarbete
som Svenska kraftnät deltar i utgör en del av ett arbete som syftar till att i Europa
upprätta en gemensam marknad för el. En sådan marknad kommer att innebära
fördelar för den helt övervägande delen av elkunderna på marknaden. Detta gäller
naturligtvis även elkunderna i Sverige. Det är därför rimligt att elkunderna bidrar
till kostnaderna för detta samarbete. Ett lämpligt sätt att uppnå det är, som
Svenska kraftnät föreslagit, att låta dessa kostnader anses utgöra kostnader i
nätverksamheten.” 50 Någon motsvarande bestämmelse finns inte i naturgaslagen.
För att uppfylla kraven i förordningen bedömer Ei finns behov av att införa en
likartad bestämmelse i naturgaslagen. Samma motiv som anförs på el gäller också
för gas, dvs. att det pågår ett arbete inom Europa även vad gäller naturgas och att
det är rimligt att naturgaskunderna är med och betalar för ett sådant arbete. Detta
innebär att naturgaslagen måste kompletteras med en liknande bestämmelse som
på el så att internationellt samarbete anses vara en del i nätverksamheten.

50

Prop. 2002/03:40 Elcertifikat för att främja förnybara energikällor, s.144.
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5 Disposition till handbok
Enligt artikel 9 punkt 1 i förordningen ska medlemstaten eller den behöriga
myndigheten senast den 16 maj 2014 offentliggöra en handbok för de förfaranden
för tillståndsprocessen som är tillämpliga på projekt av gemensamt intresse. Bilaga
VI i förordningen anger vilka uppgifter som under alla omständigheter ska finnas
med i handboken. I regeringens uppdrag till Ei ingår att ta fram ett utkast till en
sådan handbok och till första avrapporteringen ska en disposition redovisas.
Nedan presenteras den disposition som Ei avser utgå ifrån vid utformande av
handboken.
1.

Syfte och innehåll

2.

Projekt av gemensamt intresse

2.1 Nödvändighet
2.2 Kostnadsnyttoanalys
2.3 Minst ett av tre kriterier
2.4 Elöverförings- och ellagringsprojekt
2. 5 Energiinfrastruktur
3. Genomförande av projekt av gemensamt intresse
3.1 Genomförandeplan
3.2 Årlig rapportering
3.3 Försening av ett projekt
3.4 Europeisk samordnare
3.5 Särskilda krav avseende miljökonsekvensbeskrivning
3.6 Miljökosekvensbeskrivningen och gränsöverskridande miljöpåverkan
3.7 Publicering
4.

Handläggning av projekt av gemensamt intresse

4.1 Förankringsförfarandet
4.2 Tidsramar
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4.3 Prioriterad handläggning av ansökningar
4.4 Projekt av största möjliga nationella betydelse
4.5 Tillämpningen av direktiv 92/43/(EEG) och 2000/60/(EG)
4.6 Samordning av beslutsprocesser
4.6.1 Aktuella tillståndsprocesser
4.6.2 Särskilt om ledningsrätt
4.6.3 Särskilt om kommunala nämnders beslut
5.

Kostnads-nyttoanalys och finansiering

5.1 Kostnads-nyttoanalys
5.2 Kostnadsfördelning
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6 Konsekvensutredning
6.1

Inledning

Europaparlamentet och rådet antog den 17 april 2013 aktuell förordning om
riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer. En EU-förordning ska, som
nämnts tidigare i rapporten, inte implementeras i nationell rätt utan gäller direkt.
De konsekvenser som ska utredas är således endast de som följer av den
kompletterande svensk rätt som bedöms nödvändig för att uppfylla förordningens
bestämmelser. Enligt Ei:s bedömning bör svensk rätt kompletteras vad gäller
följande punkter.
•
•

Ledningsförrättning
Europeiskt samarbete som en del av nätverksamheten

6.2

Företag

De huvudsakliga organisationerna som kan komma i fråga för projekt av gemensamt intresse är framför allt Svenska Kraftnät vad gäller el och Swedegas AB när
det gäller gas. Andra sökanden kan komma i fråga bl.a. avseende projekt om s.k.
smarta nät samt överföring av koldioxid och olja. Det kan tänkas att projekt
avseende säkerhets- och övervakningsutrustning för överförings- och distributionsnät kan omfatta en större kategori sökande.
Frågan om att ledningsförrättning ska inledas i ett tidigare skede för projekt av
gemensamt intresse är inte ett krav enligt förordningen men Ei anser att en sådan
lagstiftning skulle underlätta och snabba på processerna för projekt av gemensamt
intresse. Berörda företag skulle endast påverkas genom att ledningsförrättningen
startar i ett tidigare skede vilket bör vara positivt även ur ett företagsperspektiv
genom att samtliga frågor för projektet hanteras samtidigt.
För Swedegas bör det vara av vikt att det arbete som företaget bidrar med i
europeiskt samarbete ska anses vara en del av nätverksamheten som de tillåts ta
betalt för i den kommande förhandsregleringen. Denna bestämmelse saknas i
dagens naturgaslag och bör införas för att skapa incitament för Swedegas att bidra
till utvecklandet av den europeiska marknaden på gas.

6.3

Kunder

Förslaget om att stamnätsföretaget för naturgas ska tillåtas ta betalt för europeiskt
arbete i regleringen är det enda som skulle kunna påverka kunderna och då genom
att dessa kostnader tas ut genom ökade naturgasavgifter. Ei bedömer att kostnadsökningen kommer bli marginell.

6.4

Energimarknadsinspektionen

Om införandet av förordningen kommer att innebära att regeringen delegerar
ansvar för samordning av dessa projekt till Ei, kommer detta innebära en ökad
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arbetsbelastning för myndigheten. Bestämmelserna i förordningen innebär,
förutom ärenden avseende el och gas, att Ei kan komma att behöva hantera
ärenden om smarta nät samt överföring av koldioxid och olja. Samtliga projekt
skulle visserligen ingå i Ei:s nuvarande ansvarsområde men förordningens krav på
hantering skulle kräva extraresurser, uppskattningsvis 0,5 årsarbetskraft per
projekt av gemensamt intresse, för att myndigheten ska kunna hantera dessa
projekt på ett kompetent och snabbt sätt parallellt med den ordinarie verksamheten.
I skrivande stund finns två projekt av gemensamt intresse innefattande en terminal
för mottagande av flytande naturgas, som inte i sig är koncessionspliktig, i stamnätet i Göteborg samt en utbyggnad av stamnätet för el vid Hemsjö – Karlshamn
med anledning av sjökabel mellan Sverige och Litauen. Även om frekvensen av
ärenden kan tänkas vara låg kommer projekt av gemensamt intresse avse nya
ansökningar och genom dessas särskilda funktion i bl.a. stamnät vara sådana att de
normalt kommer att kräva mer omfattande utredning. Den samordning som
kommer att krävas kan därför antas vara omfattande.
Förslaget till kompletterande bestämmelse i ledningsrättslagen innebär att Ei inte
behöver fatta beslut om att ledningsförrättning ska inledas i ett tidigt skede vilket
sparar tid och resurser för myndigheten.
Ei kommer att få ta hänsyn till bestämmelsen om att arbete inom europeiskt
samarbete ska ingå i nätverksamheten vid myndighetens förhandsprövning av
naturgastariffer. Eftersom motsvarande bestämmelse finns för el bör frågan inte
leda till några betungande arbetsinsatser för myndigheten.

6.5

Övriga myndigheter

En förändring av 17 § ledningsrättslagen kan antas göra utredningen vid
ledningsförrättning mer omfattande eftersom det kan antas medföra en mer
omfattande prövning av offentliga intressen avseende markanvändning. Ett
effektivt samarbete mellan Ei och Lantmäteriet kan avhjälpa myndigheternas
arbete avseende informationsinhämtning och utredning av sakförhållanden. Vid
ett beslut om ledningsrätt, som fattas innan ett övergripande beslut fattats, finns
skäl att anta att ledningsförrättningen kan komma att omfatta sådana offentliga
intressen som annars endast skulle ha prövats endast i koncessionsärendet enligt
dagens ordning.
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7 Författningskommentarer
7.1

Ledningsförrättning

Ledningsrättslagen (1973:1144)
17 §
Avser förrättning ledning för vilken koncession fordras men ännu ej erhållits,
får förrättningen inledas, om den som har att meddela koncession medger det.
För projekt av gemensamt intresse enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 347/2013 av den 17 april 2013 om riktlinjer för transeuropeiska
energiinfrastrukturer får ledningsförrättning inledas när ansökan inkommer.

Ett nytt stycke införs i 17 § ledningsrättslagen som innebär att Lantmäteriet får
inleda en ledningsförrättning när ansökan om ett projekt av gemensamt intresse
inkommer. Idag anger denna bestämmelse i ledningsrättslagen att en ledningsförrättning inte får inledas innan koncession har meddelats, såvida inte
koncessionsmyndigheten har medgivit detta. Lantmäteriet har i sin handbok för
tillämpningen av ledningsrättslagen tolkat detta så att en ansökan om ledningsrätt
endast kan tas emot och registreras i de fall koncession ännu inte har meddelats.
Några ytterligare förrättningsåtgärder, t.ex. att göra utredningar eller att hålla
sammanträde med berörda markägare får dock inte vidtas. Ett sådant utdraget
förfarande är inte tillfredsställande för projekt av gemensamt intresse eftersom
dessa projekt ska hanteras skyndsamt och med prioritet. Hanteringen av dessa
projekt bör därför kunna inledas genast när ansökan kommer och utan att
nätmyndigheten först måste medge detta.

7.2

Europeiskt samarbete för naturgas

Naturgaslagen (2005:403)
6 kap. 10 §
Intäktsramen ska beräknas så att den täcker skäliga kostnader för att bedriva
den verksamhet som intäktsramen avser och ger en rimlig avkastning på det
kapital som krävs för att bedriva verksamheten (kapitalbas).
När intäktsramen bestäms ska de samlade intäkter som naturgasföretaget högst
får uppbära enligt första stycket minskas med ett belopp som motsvarar
naturgasföretagets intäkter från anslutning till naturgasledning och andra
anläggningar under tillsynsperioden, i den utsträckning intäkterna härrör från
tillgångar som ingår i kapitalbasen.
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Om en transmissionsnätsoperatör deltar i europeiskt samarbete, som syftar till
att utveckla och vidmakthålla en fungerande europeisk marknad för naturgas, ska
verksamheten anses ingå i överföringsverksamheten.
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får
meddela föreskrifter om hur avdraget enligt andra stycket ska beräknas. Lag
(2013:209).
Ett nytt tredje stycke förs in i paragrafen som innebär att det europeiska arbete som
stamnätsoperatören på naturgas deltar i ska kunna finansieras av nätanvändarna
genom tariffer. Bestämmelsen överensstämmer med motsvarande bestämmelse i 5
kap. 24 § ellagen (1997:857).
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