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Remiss. Utkast till lagrådsremiss En konsultationsordning i frågor som rör
det samiska folket (KU2019/01308/RS)

Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) lämnar härmed följande
synpunkter på lagrådsremissen En konsultationsordning i frågor som rör det
samiska folket.

Sammanfattning
Svenska kraftnät har i sig inget att erinra mot den föreslagna
konsultationsskyldigheten inför en myndighets beslut i ärenden som kan få särskild
betydelse för det samiska folket men anser att det fortfarande föreligger
otydligheter och problem med tolkning och tillämpning av lagförslaget. För
Svenska kraftnäts del framgår det inte tydligt i vilken typ av beslut det kan komma
att bli aktuellt med konsultation. Inte heller framgår det vad som kan anses vara
”skälig tid” eller om Energimarknadsinspektionen kan meddela att enighet inte kan
uppnås.

Övergripande synpunkter

SvK1016, v5.0. 2018-08-01

Svenska kraftnät genomför redan idag långtgående och grundliga samråd och
dialoger med berörda samebyar vid anläggande av nya ledningar och
underhållsarbeten. Detta enligt de regler om samråd som följer av miljöbalken
(1998:808). Eftersom kraven på samråd med de som berörs är tydliga ser Svenska
kraftnät att kravet på konsultation bör vara uppfyllt för en åtgärd som omfattats av
tillståndsprövning enligt miljöbalken och/eller ellagen.
Energimarknadsinspektionen ansvarar bland annat för beslut om tillstånd för att
bygga och driva elektriska starkströmsledningar, så kallad nätkoncession. Det finns
en stor risk för att handläggningstiderna hos Energimarknadsinspektionen blir
ännu längre om konsultationsskyldighet införs eftersom krav på konsultation
innebär en skärpning av samrådsprocessen jämfört med dagens regler i
miljöbalken
Svenska kraftnät är positiv till förtydligandet att en konsultation inte behöver
genomföras om ärendet rör en ansökan till en annan förvaltningsmyndighet om
tillstånd till en verksamhet (till exempel när Svenska kraftnät ansöker om
koncession hos Energimarknadsinspektionen inför utbyggnad av
transmissionsnätet).
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I utkastet till lagrådsremiss finns dock fortfarande ingen vägledning om vad som
kan anses vara ”skälig tid” för att konsultationen ska anses tillfredsställande
genomförd.
Konsultationen ska fortsätta tills enighet eller samtycke i den fråga som är orsak till
konsultationen uppnåtts eller tills den konsultationsskyldige eller Sametinget
förklarar att enighet eller samtycke inte kan nås i ärendet. Svenska kraftnät
konstaterar att det i fråga om nätkoncessioner då blir upp till
Energimarknadsinspektionen att förklara om enighet kan uppnås eller inte.
Sökandens bedömning att enighet inte kan uppnås bör dock tillmätas stor
betydelse och som framgår av utkastet (sidan 78) bör den tillståndsprövande
myndigheten då i ett förhållandevis tidigt skede förklara att enighet eller samtycke
inte kan uppnås i ärendet.
Svenska kraftnät genomför som tidigare nämnts samråd och dialoger med
berörd/berörda sameby/samebyar och det bör istället vara dessa som man ska
komma överens med, inte Sametinget. Det framgår inte ifall en konsultation med
en sameby kan ersätta konsultation med Sametinget. Om både Sametinget och
berörd sameby ska konsulteras kan detta leda till olika uppfattningar från
respektive part vilket skulle kunna leda till ännu längre processer.

Beslut i detta ärende har fattats av tf generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe efter
föredragning av Charlotte Norrländer. I ärendets handläggning har även deltagit
avdelningschef Ann-Marie Gelius och tf enhetschef Martin Görnebrand .
Sundbyberg, dag som ovan

Charlotte Norrländer

