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Sammanfattning  

När energipolitik och reglering av energisektorn diskuteras är det vanligt att störst fokus hamnar 

på vilken typ av energikälla som används, vilka avgifter energibolagen får ta ut och hur handeln 

med energiresurser ska hanteras. Dessa är alla viktiga och aktuella frågor i dagens samhälle, 

där energibehovet ständigt ökar. En ytterligare viktig del av en stats energipolitik är dock hur 

den infrastrukturella delen av energisektorn regleras. I Sverige kontrolleras byggandet och 

driften av starkströmsledningar genom nätkoncessioner, vilka meddelas av regeringen eller 

Energimarknadsinspektionen. 

 

I denna uppsats presenteras en redogörelse över rättsläget vid förlängningsärenden av 

nätkoncession för linje vilken meddelats för begränsad tid. Läsaren får bekanta sig med 

begreppet nätkoncession och de rättsliga regleringar vilka är aktuella inom denna del av 

energisektorn. Problematiken som uppstår i dessa ärenden har kopplingar till den miljörättsliga 

regleringen och hur dessa bestämmelser ska tillämpas i relation till ellagens bestämmelser. 

Problematiken grundar sig i tillämpningen av hushållningsbestämmelserna i 3–4 kap. MB och 

huruvida dessa kan tillämpas på en befintlig verksamhet. Med hänsyn till den aktuella 

regleringen i ellagen och det bakomliggande syftet med miljöbalken konstateras att en 

tillämpning av hushållningsbestämmelserna vid förlängningsärenden är möjlig. Konsekvensen 

av detta blir att en ansökan om förlängning av nätkoncession prövas enligt samma kriterier som 

en ansökan för ny nätkoncession. Relevant för ämnet är även hur bestämmelser om artskydd 

ska hanteras av den myndighet som prövar nätkoncessionen. Artskyddet är av intresse eftersom 

4 kap. MB hänvisar till de svenska bestämmelserna om Natura 2000, varpå problematiken kring 

tillämpandet av 3–4 kap. MB även får konsekvenser för artskyddsfrågorna. Även denna 

utredning stödjer tillämpandet av hushållningsbestämmelserna vid förlängningsärenden med 

följdfrågan vilken möjlighet nätmyndigheten har att pröva artskyddsfrågorna.  

 

Ett av de största problemen med gällande rätt är hur en förlängningsansökan vilken inkommit 

efter koncessionstidens utgång ska hanteras. I dessa ärenden går förlängningsmöjligheten 

förlorad varpå en ansökan om ny nätkoncession måste göras. Eftersom en förlängningsansökan 

prövas enligt samma kriterier som en ansökan om ny nätkoncession föreslås en lagändring, där 

förlängningsmöjligheten ersätts med en prövning av ny nätkoncession för befintlig verksamhet. 

Det nya förfarandet skulle förenkla ansökningsprocessen för nätkoncessioner samt verka för en 

effektivare hantering av dessa ärenden.  
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Förkortningsordlista 

EIS Environmental Impact Statement  

ECT Energy Charter Treaty 

ELU Ellagstiftningsutredningen 

IEA International Energy Agency 

MB Miljöbalken (1998:808) 

MKB Miljökonsekvensbeskrivning 

NGL Naturgaslag (2005:403) 

NRL  Lag (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. 

OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries 

PBL Plan- och bygglag (2010:900) 

RLL Lag (1978:160) om vissa rörledningar 

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change   

 

Definitionslista 

Energitillgångar – Naturresurser, fossila och förnybara resurser vilka kan utvinnas och 

omvandlas för energiproduktion (el, värme, bränsle). 

 

Hushållningsbestämmelserna – Den allmänna benämningen på reglerna i kapitel 3–4 MB.  

 

Koncession – Tillstånd att bedriva viss verksamhet eller näring. 

 

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. 

 

Natura 2000 –  Nätverk för skyddade områden inom EU. Utgörs av Rådets direktiv 92/43/EEG 

av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (livsmiljödirektivet) 

och Rådets direktiv 2009/147/EG (79/409/EEG) av den 30 november 2009 om bevarande av 

vilda fåglar (fågeldirektivet). 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Efter 1995 års elmarknadsreform avreglerades den svenska elmarknaden 1996, vilket medförde 

att produktion och försäljning av el i Sverige ska vara konkurrensutsatt. Nätverksamheten, det 

vill säga byggandet och driften av starkströmsledningar, är däremot ett naturligt monopol vilket 

kräver övervakning och reglering, eftersom det vore samhällsekonomiskt olönsamt med 

konkurrerande infrastrukturer.1 Aktuell lagstiftning är främst ellagen (1997:857) och 

elförordningen (2013:208), vilka reglerar både nätverksamheter och elhandel. De företag som 

bedriver nätverksamhet kallas nätföretag och för att få bedriva denna verksamhet ansöker 

företagen om nätkoncession hos nätmyndigheten.2 Denna tillståndsprövning syftar till att 

säkerställa nätföretagens kompetens samt tillvarata sådana allmänintressen som hälsa och 

miljö, för att avgöra nätkoncessionens lämplighet.3  

 

Ansökan om nätkoncession kan göras för linje eller för område. Ledningar med lägre 

spänningsnivå byggs normalt med stöd av nätkoncession för område, medan högre 

spänningsnivåer omfattas av krav på nätkoncession för linje. Vissa ledningar och ledningsnät 

är dock undantagna från koncessionsbestämmelserna, så kallade icke koncessionspliktiga nät 

(IKN).4 Utöver IKN delas ledningsnätet in i tre huvudområden; stamnät, regionnät och lokalnät. 

Stamnät och regionnät omfattas av nätkoncession för linje medan lokalnäten oftast omfattas av 

nätkoncession för område.5   

 

Efter lagändringen 2013 gäller en nätkoncession för linje som huvudregel tills vidare med 

möjlighet till omprövning efter 40 år.6 Tidigare gällde en nätkoncession för viss tid, vanligen 

40 år med möjlighet till förlängning i 40-års perioder, många av dessa äldre nätkoncessioner 

                                                 
1 Prop. 1996/97:136 s. 122 samt Michanek, Gabriel & Zetterberg, Charlotta, Den svenska miljörätten, 3., [rev.] 

uppl., Iustus, Uppsala, 2012, s.521. 
2 2 kap. 1-1b §§ ellagen. Den nuvarande nätmyndigheten är Energimarknadsinspektionen, 3 § elförordningen. 
3 Koncessioner krävs även för en rad andra verksamheter inom energisektorn till exempel byggnad och drift av 

naturgasledningar, naturgaslager och rörledningar för transport av fjärrvärme och olja. Dessa regleras i 

naturgaslagen (2005:403) och rörledningslagen (1978:160).   
4 Förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857). IKN omfattar till 

exempel ledningar inom byggnader, industrifastigheter och vindparker.  
5 Www.ei.se/sv/for-energiforetag/el/Bygga-kraftledning-och-ansoka-om-tillstand hämtad: 2016-11-22. 
6 Lag (2013:207) om ändring i ellagen (1997:857). 
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omvandlas i samband med lagändringen till att gälla tills vidare.7 Om en nätkoncession 

tidsbegränsats efter lagändringen får denna begränsning vara maximalt 15 år.8 Om vissa 

ändringar vill göras, till exempel från luftledning till markledning, kan detta leda till att kraven 

på originalkoncessionen inte längre är uppfyllda och då krävs ansökan om ny nätkoncession. 

Ny nätkoncession krävs således innan verksamheten ändras så att ledningen inte längre 

stämmer överens med de förutsättningar nätkoncessionen beviljades för.9  

 

Förenklat finns det således tre möjligheter att pröva en redan beviljad nätkoncession för linje: 

omprövning efter 40 år, ansökan om ny nätkoncession till följd av verksamhetsförändring eller 

förlängning av tidsbegränsad nätkoncession. Med ansökan om förlängd nätkoncession menas 

att ett nätföretag som har nätkoncession för linje med begränsad giltighetstid, ansöker om att få 

förlängt tillstånd att fortsätta bedriva verksamheten i befintligt skick.10 Det är denna ansökans 

praktiska handläggning och reglering som ligger till grund för uppsatsens 

problemformuleringar.  

 

Vid ansökan om förlängning av nätkoncession för befintlig linje ska bland annat 2–4 kap. 

miljöbalken (1998:808) (MB) beaktas och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska 

upprättas.11 Ett stort problem vid denna prövning är hur hushållningsbestämmelserna i 3–4 kap. 

MB ska tillämpas, både när ansökan skett i tid men också när ledningen saknar giltig 

nätkoncession på grund av för sen ansökan. Den största problematiken ligger i att 

förarbetsuttalandena till MB anger att hushållningsbestämmelserna inte gäller för en pågående 

verksamhet. Kärnfrågan i denna uppsats är således om en befintlig nätverksamhet, som kräver 

ny nätkoncession, är att se som en pågående verksamhet eller inte. Extra intressant blir denna 

fråga med beaktande av domar från EU-domstolen angående Natura 2000 och frågan om 

artskyddsbestämmelser över huvud taget kan, eller bör, beaktas vid nätmyndighetens prövning. 

Artskyddsbestämmelserna är relevanta då 4 kap. 8 § MB hänvisar till dessa, varpå den initiala 

problematiken om huruvida 4 kap. MB ska tillämpas vid förlängningsärenden även får 

konsekvenser för artskyddsregleringen.  

 

                                                 
7 De nätkoncessioner vilka meddelats för 25 år eller mer innan lagändringen omvandlades att gälla tills vidare 

medan de nätkoncessioner vilka hade en begränsning på under 25 år fortsatte att gälla för viss tid. Se ellagens 

övergångsbestämmelser 2013:207 punkt 6.  
8 2 kap. 13 § ellagen. 
9 Www.ei.se/sv/for-energiforetag/el/Bygga-kraftledning-och-ansoka-om-tillstand hämtad: 2016-11-22. 
10 2 kap. 14 § ellagen.  
11 2 kap. 8a § samt 14 § ellagen. 
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Detta är frågor som nätmyndigheten själva anser vara problematiska och outredda, varpå en 

utredning är högst motiverad och önskvärd. I början av 2017 stod det även klart att 

Naturvårdsverket kommer finansiera två forskningsprojekt inom naturskydd och artskydd. Ett 

av dessa projekt ämnar analysera reglerna om biotopskydd och artskydd, och hur dessa 

tillämpas av länsstyrelser och kommuner vid prövningar av dispenser.12 

 

1.2 Problemformuleringar 

 

I. Ska hushållningsbestämmelserna i 3–4 kap. MB tillämpas vid ansökan om förlängd 

nätkoncession, och i så fall hur? 

 

II. Är en befintlig ledning som kräver nytt tillstånd att se som en pågående verksamhet 

eller inte? 

 

III. Vilken påverkan har artskyddet, främst Natura 2000, på gränsdragningen mellan 

pågående eller ny verksamhet vid ansökan om förlängd nätkoncession?  

 

IV. Hur bör en ansökan om förlängd nätkoncession behandlas med hänsyn till 

hushållningsbestämmelserna i 3–4 kap. MB och Natura 2000 avgöranden?  

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att besvara ovan beskrivna problemformuleringar, vilket innebär en 

utredning av dels tillämpningen av hushållningsbestämmelserna, dels påverkan av 

artskyddsregler, främst regelverket Natura 2000. Genom uppsatsen ämnar jag även att belysa 

varför viss reglering ser ut som den gör, men också hur regleringen bör tolkas med hänsyn till 

dess ändamål, samt vilka problem gällande rätt ger upphov till och hur dessa bör lösas.  

 

Uppsatsen är främst riktad till nätmyndigheten och lagstiftaren, men passar sig även för 

nätföretag som har nätkoncession eller den som har ett allmänintresse av energireglering. 

                                                 
12 Www.uu.se/forskning/namn-som-namns/artikel/?id=8046&typ=artikel hämtad: 2017-02-12.  
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1.4 Metod och material  

Jag har först och främst analyserat och jämfört propositioner och förarbeten till ellagen och 

MB. Då mycket av den svenska lagstiftningen, främst de miljörättsliga delarna, härstammar 

från EU-rätten har ett stort utrymme av uppsatsens inledande kapitel dedikerats åt att beskriva 

dessa influenser, detta för att ge läsaren en förståelse för de bakomliggande ändamålen med 

respektive regelverk. Jag anser att detta har varit motiverat då en stor del av doktrinen, främst 

inom energiområdet, endast beskriver hur rätten är konstruerad, snarare än att diskutera varför 

den är uppbyggd på detta sätt. Lagtext och förarbeten har således beaktats utifrån ett teleologiskt 

perspektiv.  

 

Till den rent informativa delen av referensramen har viss doktrin legat till grund men också 

publikationer och rapporter från Energimarknadsinspektionen och Energimyndigheten. För att 

få en ökad förståelse för hur ansökningsprocessen för förlängd nätkoncession går till i praktiken 

har jag även läst ett stort antal koncessionsansökningar och beslut samt haft en dialog med 

Energimarknadsinspektionen och länsstyrelsen om hur deras handläggningsprocesser går till i 

dagsläget. Detta har gjorts som ett komplement till lagtexten och har främst bidragit till att ge 

en så korrekt beskrivning som möjligt av tillståndsprocesserna, vilka beskrivs i kapitel 5.  

 

Uppsatsen innehåller även en komparativ del där en jämförelse görs mellan andra 

koncessionspliktiga verksamheters reglering, för att undersöka om dessa kan ge ledning i 

tillämpningen av reglerna för nätkoncessioner. De regleringar som har valts är naturgaslagen 

(2005:403) (NGL) och lagen (1978:160) om vissa rörledningar (RLL). Dessa har valts eftersom 

de utöver att reglera koncessioner också reglerar verksamheter vilka bedrivs inom 

energisektorn.  

 

Vid valet av domar från EU-domstolen angående Natura 2000 har jag försökt välja ut de mest 

relevanta fallen med hänsyn till uppsatsens ämne, såväl som fall som är tidsmässigt relevanta.13 

Dessa fall har använts för att få ytterligare vägledning i tillämpningen av lagreglerna samt 

bidragit till den de lege ferenda argumentation som förs i uppsatsens analysdel.  

 

                                                 
13 Med detta menas fall som berör konsekvenserna av en förändring av förutsättningarna för en pågående 

verksamhet, men som nödvändigtvis inte uteslutande rört nätverksamheter eller energimarknader. Denna 

gränsdragning, mellan pågående och ny verksamhet, är något som är genomgående problematiskt för flera delar 

av energisektorn och andra verksamheter där miljörätten har stor betydelse.   
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1.5 Avgränsningar 

Jag kommer inte närmare behandla ansökningar om nätkoncession för område då dessa inte har 

samma krav som nätkoncession för linje vad gäller förlängningar. Jag kommer inte heller att 

behandla ansökan om ledning eller förlängd ledning för utlandsförbindelser eftersom dessa 

ansökningar främst hanteras av regeringen och inte av nätmyndigheten. Inte heller 

omprövningar av nätkoncessioner kommer behandlas närmare, då dessa endast är aktuella för 

nätkoncessioner vilka gäller tills vidare. Jag har valt att behandla de mest relevanta delarna av 

miljöbalken och ellagen, sett till uppsatsens problemformuleringar, därav har jag inte gått in 

mer i detalj över respektive lagars uppbyggnad och historia. Dock har viss grundläggande 

information varit nödvändig att presentera, för att ge läsaren en förståelse för de utvalda 

delarnas relevans.  

 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är tematiskt disponerad och inleds i kapitel 2 med en presentation av rättsområdets 

grundtankar, internationella och europeiska, samt relationen mellan energirätt och miljörätt. 

Därefter följer en genomgång av ellagens bestämmelser i kapitel 3, och miljöbalkens 

bestämmelser i kapitel 4, båda kapitel fokuserar på relevanta bestämmelser för regleringen av 

nätkoncessioner. Efter denna genomgång av gällande rätt följer en beskrivning av 

tillståndsprocessen för ansökan om nätkoncession samt ansökan om förlängd nätkoncession i 

kapitel 5. En redogörelse för regleringen av andra koncessionspliktiga verksamheter 

presenteras sedan och jämförs med regleringen för nätkoncessioner i kapitel 6.  

 

Efter detta förs läsaren över till kapitel 7 och regleringen av artskyddet och Natura 2000 samt 

dess påverkan på regleringen av nätkoncessioner. En sammanfattad redogörelse över aktuella 

direktiv för Natura 2000 presenteras. För att vidare visa på artskyddets betydelse ges en 

redogörelse över ett urval av fall från EU-domstolen. En mer ingående redogörelse över vilka 

slutsatser som kan dras av dessa rättsfall presenteras i uppsatsens analys. 

 

Analysdelen i kapitel 8 inleds med en sammanfattande de lege lata redogörelse över vilka 

slutsatser som kan dras från den tidigare framlagda fakta som presenterats i referensramen. 

Dessa slutsatser vävs samman för att löpande behandla uppsatsens problemformuleringar. 

Analysen avslutas med ett avsnitt om åt vilket håll rättsutvecklingen på området bör gå och ett 

förslag på lagändringar presenteras. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande kommentar.  
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2. Energirätt som rättsområde  

2.1 Historia 

Inom flertalet rättsområden är det vanligt att använda rätten som ett styrmedel, genom vilket 

omvärlden formas eller kontrolleras – lagar och regler används för att nå ett önskvärt resultat 

eller norm, eller i vissa fall för att avstyra från ett visst beteende. Inom miljörätten är 

förutsättningarna dock lite annorlunda eftersom det inte är möjligt att styra miljön genom regler, 

för att citera Westerlund: ”Det går till exempel inte att kompromissa om huruvida vatten rinner 

med eller mot strömmen.”14  Det är inte heller möjligt att lagstifta om att vissa kemiska ämnen 

inte ska vara giftiga för miljön, det kommer de att vara oavsett. Vad som dock går att kontrollera 

genom lagstiftningen är användningen av, och den enskildes konsekvenser av användningen 

av, dessa ämnen. På liknande sätt fungerar energirätten; det finns i dagsläget ett begränsat antal 

tillvägagångssätt för att producera energi i form av elektricitet, ur ett begränsat antal typer av 

energikällor. Förutsättningarna för en effektiv energianvändning är starkt beroende av en stats 

egna naturtillgångar och tekniska framsteg. Det är således viktigt att se kontexten i ett lands 

energiproduktion, det som har visat sig vara en effektiv lösning i en stat kommer eventuellt inte 

fungera i en annan stat på grund av brist på naturresurser, bristande infrastruktur, demokratisk 

stabilitet – eller snarare; instabilitet – etc.15  

 

Energirätt i sig är ett förhållandevis ungt rättsområde vilket influeras av en rad andra juridiska 

discipliner; offentligrätt, avtalsrätt, fastighetsrätt, äganderätt, konsumenträtt, konkurrensrätt, 

handelsrätt, rättsekonomi, internationell rätt och inte minst miljörätt och EU-rätt.16 Detta 

medför en komplexitet vilken ställer höga krav på rättstillämparen. För att få full förståelse för 

området krävs övergripande kunskaper inom alla ovanstående rättsområden och fördjupade 

kunskaper inom vissa, såväl som en förståelse för den aktuella statens förutsättningar för 

energiproduktion. 

 

                                                 
14 Westerlund, Staffan, Miljörättsliga grundfrågor 2.0, Institutet för miljörätt (IMIR), Björklinge, 2003 s.10. 
15 Leal-Arcas, Rafael, Filis, Andrew & Abu Gosh, Ehab S., International energy governance: selected legal 

issues, 2014, s. 2, 7, 20–22. För en mer ingående redogörelse över staters förutsättningar för energiproduktion 

och de etiska dilemman vilka kan uppstå rekommenderas Sovacool, Benjamin K., Energy & ethics: justice and 

the global energy challenge, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, 2013. 
16 Roggenkamp, Martha (red.), Energy law in Europe: national, EU, and international regulation, 3. ed., Oxford 

University Press, Oxford, 2016, s.6. 
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Energirätten fick sitt första uppsving efter 1970-talets oljekriser17 och en internationell strävan 

efter leveranssäkerhet och pluralism i utbudet av leverantörer la grunden till rättsområdets 

utveckling. Det var även under denna era som flertalet länder införde sina första 

energimyndigheter, inspirerade av införandet av Internationella energirådet,18 och 

rättsutvecklingen inom energiområdet tog fart. Nästa uppsving kom under tidigt 1990-tal då 

fokus skiftade något, från säkerställandet av energitillgångar till reglering av energimarknader 

och de miljömässiga konsekvenserna av energitillverkning och användning. Det var även under 

denna tid som flertalet viktiga internationella överenskommelser formade både framtiden för 

energiförsörjningen och det miljömässiga hållbarhetsarbetet.19  

 

2.2 Principer inom internationell energi- och miljörätt  

En grundläggande princip inom den internationella rätten är staternas suveränitet. För 

energisektorn innebär detta att det är staten där energitillgången finns som har äganderätt till 

denna och suverän bestämmanderätt över dess utvinning och användning. För att lyckas nå 

gemensamma mål och förenkla arbetet för en hållbar energiutveckling ingår staterna frivilliga 

överenskommelser, vilka till viss del inskränker denna suveränitet.20 

 

Två av de viktigaste överenskommelserna för den internationella miljörätten är 

Stockholmsdeklarationen21 och Rio-deklarationen22. Stockholmsdeklarationen innehåller 26 

principer för den internationella miljörätten, av dessa är nummer 21 av yttersta vikt då den slår 

fast principen om staternas suveränitet och även den så kallade ”no harm”-principen;  

 

“States have, in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of 

international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own 

environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction 

or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits 

of national jurisdiction.” 

                                                 
17 Den värsta krisen ägde rum 1973, till följd av en exportvägranspolicy bland OPEC-länderna. Se Roggenkamp, 

Martha (red.), Energy law in Europe: national, EU, and international regulation, 3. ed., Oxford University 

Press, Oxford, 2016, Tomain, Joseph P., Energy law in a nutshell, Thomson/West, St. Paul, Minn., 2004. 
18 International Energy Agency, IEA. 
19 Exempelvis UNFCCC (1992), Energy Charter Treaty (1994), Kyotoprotokollet (1997) samt Amsterdam 

Treaty (1997).  
20 Roggenkamp, 2016, s. 15–16. 
21 FN:s konferens om mänsklig miljö (1972). 
22 FN:s konferens om miljö och utveckling (1992). 
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Förenklat gäller således att en stat får bruka sin suveränitet om detta inte leder till skada för 

miljön i en annan stat eller i områden utanför den egna jurisdiktionen.23 Detta medför 

konsekvenser för staternas energitillverkning och användning, då detta är områden som i hög 

grad kan påverka miljön i andra stater. Ytterst problematiskt blir detta när en energitillgång 

finns i, eller flyttas mellan, två olika stater, exempelvis vatten. Detta är ett exempel på den nära 

kopplingen mellan miljörätt och energirätt i den internationella rätten, båda disciplinerna 

hanterar en stor del gränsöverskridande problem. Ytterligare två övergripande internationella 

principer är principen att samarbeta mellan stater och underrätta om eventuellt riskfyllda 

aktiviteter i den egna staten, som kan få konsekvenser för en annan stat,24 samt 

försiktighetsprincipen25.  

 

2.3 Energirätt inom EU 

Det var länge debatterat huruvida energirätt kunde ses som ett separat rättsområde inom EU 

eller om det snarare rörde sig om ett applicerande av generella EU-rättsliga regler på 

energisektorn. I dagsläget råder det dock inga tvivel om att energirätten har en stark position 

som rättsområde inom EU, exempel på detta är bland annat utvecklingen av den inre 

energimarknaden, införandet av lagstiftning som behandlar utsläpp av koldioxid, elektricitet, 

olja och gas, kärnkraft och förnybar energi samt införandet av diverse inrättningar för 

energisektorn.26  

 

Med detta sagt är det dock primärrättens grundfördrag som är de fundamentala rättskällorna för 

energirätten inom EU, dessa innefattar Fördraget om Europeiska Unionen (FEU)27 och 

Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (FEUF)28, även EURATOM-fördraget29 och 

Rättighetsstadgan30 har varit viktiga för energirättens utveckling i Europa.31 Speciellt viktiga är 

reglerna om de fyra friheterna32, konkurrensfrihet33 och statliga stöd34 i FEUF, men också de 

                                                 
23 Denna princip finns även uttryckt i princip 2 i Rio-deklarationen men ursprungligen slogs principen fast i ett 

rättsfall från 1942, Trail Smelter Arbitration, United States v. Canada.  
24 Princip 7 Rio-deklarationen. 
25 Princip 15 Rio-deklarationen. 
26 Roggenkamp, 2016, s.188, Krüger, 2016 s. 30. 
27 EU-fördraget, även känt som Unionsfördraget eller Maastrichtfördraget, ändrat genom Lissabonfördraget 

(2009). 
28 Mer känt som Romfördraget, ändrat genom Lissabonfördraget (2009).  
29 Fördraget om upprättandet av europeiska atomenergigemenskapen (1958), del av Romfördraget. 
30 Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2000). 
31 Roggenkamp, 2016, s.188. 
32 Fri rörlighet för varor art. 34 FEUF, tjänster art. 56 FEUF, kapital art. 63 FEUF och personer art. 45 FEUF. 
33 Art. 101–109 samt 120 FEUF. 
34 Art. 107–109 FEUF. 
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generella principer som genomsyrar hela EU-rätten.35 Artikel 194 i FEUF, vilken trädde i kraft 

genom Lissabonfördraget, gav dessutom EU en utvidgad behörighet inom energipolitiken och 

fastställer unionens övergripande mål för energisektorn.36 

 

De allmänna miljörättsliga mål som präglar EU-rätten har sin grund i försiktighetsprincipen37, 

förorenaren betalar-principen38 och principen om att förebyggande åtgärder bör vidtas39. 

Förorenaren betalar-principen och principen om förebyggande åtgärder finns båda angivna i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för 

att förebygga och avhjälpa miljöskador, vilket även är ett av de främsta direktiven inom det 

europeiska miljörättsliga området. Ytterligare relevanta direktiv och förordningar inom 

energiområdet, och framför allt för regleringen av nätverksamheter, är Europaparlamentets och 

Rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för 

gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003 och  

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma 

regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG 

(Elmarknadsdirektivet).40 

 

År 2014 tillträde den nuvarande EU-kommissionen och introducerade idén om en energiunion, 

som ett av tio prioriterade områden inom EU. Energiunionen syftar till att ge stöd till, och 

påskynda genomförandet av, EU:s klimat- och energipolitik, inklusive uppfyllandet av målen 

till 2020 och 2030.41 År 2015 presenterade EU-kommissionen, som en del av energiunionen, 

ytterligare ett paket vilket bland annat bestod av en ny design för elmarknaden, ett förslag på 

förordning för energimärkning av produkter samt förslag om översyn av EU:s system för handel 

med utsläppsrätter.42 

                                                 
35 Till exempel subsidiaritetsprincipen, proportionalitetsprincipen, försiktighetsprincipen. För en mer ingående 

genomgång av artiklarnas inverkan på energirätten se Krüger, Heiko, European energy law and policy: an 

introduction, 2016. 
36 Krüger, 2016 s. 34. 
37 Art. 191 2p. Lissabonfördraget.  
38 Mer känd som ”polluter pays principle” och finns även angiven som princip 27 i Rio-deklarationen. 
39 Art. 5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om miljöansvar för att 

förebygga och avhjälpa miljöskador. 
40 Deketelaere, Kurt (red.), Codex EU energy law: the most relevant directives, regulations and decisions on 

electricity, gas and oil, renewables, energy efficiency, energy taxation, energy infrastructures, energy labelling, 

Lexxion, Berlin, 2012. 
41 Klimatmålen grundar sig i internationella överenskommelser, b.la. COP21 i Paris. EU-kommissionen 

presenterar sina mål i miljöhandlingsprogram, s.k. klimat- och energipaket, de aktuella paketen är 2020 paketet 

och 2030-ramverket. För en övergripande redogörelse av miljöhandlingsprogrammen se Krüger, Heiko, 

European energy law and policy: an introduction, 2016. 
42 Energiläget 2015, Statens energimyndighet, 2015, s. 89. 
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2.4 Energirätt i Sverige 

Enligt principen om EU-rättens företräde gäller unionsrätten före nationell lagstiftning.43 Även 

de EU-rättsliga principerna gäller således i Sverige men många av dem finns fastställda direkt 

i svensk lagstiftning.44 Likaledes är de förordningar och direktiv som tidigare nämnts direkt 

gällande och direktiven ska även införlivas i svensk lagstiftning. Den svenska energipolitiken 

grundar sig således på den lagstiftning som fastställts inom EU. Sveriges energipolitiska mål 

syftar till att på kort och lång sikt trygga energitillgångar på konkurrenskraftiga villkor, skapa 

villkor för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv energiförsörjning 

med låg inverkan på hälsa, miljön och klimat.45  

I ellagen anges vilka övergripande regler som gäller på elmarknaden. Ellagen kompletteras av 

bestämmelser i bland annat elförordningen, elsäkerhetslagen (2016:732), förordning 

(1995:1145) om redovisning av nätverksamhet, förordning (2010:304) om fastställande av 

intäktsram enligt ellagen, förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession 

enligt ellagen, starkströmsförordningen (2009:22), förordning (2010:178) om skatt på energi 

samt lagen (2011:1200) om elcertifikat. Utöver dessa har även de miljörättsliga bestämmelserna 

stor praktisk betydelse för regleringen av energiområdet, främst MB men även plan- och 

bygglagen (2010:900) (PBL), skogsvårdslagen (1979:429) samt minerallagen (1991:45). 

Det jag försökt illustrera i kapitlets tidigare avdelningar är hur energirätten sammankopplas i 

de olika nivåerna; internationell, europeisk och nationell rätt. Den internationella rätten formar 

den europeiska som i sin tur, direkt eller indirekt, påverkar nationell lagstiftning. I 

nästkommande kapitels granskning av den svenska lagstiftningen är det således av yttersta vikt 

att se denna ur ett globalt perspektiv och huruvida den speglar de allmänna mål och principer 

som ligger till grund för den internationella och europeiska rätten. 

                                                 
43 C-6/64 Costa mot ENEL (1964) ECR 585, 593. Jmf. även med resonemanget ovan i 2.2 angående staters 

suveränitet.  
44 Till exempel försiktighetsprincipen som återfinns i 2 kap. 3 § MB. 
45 Energiläget 2015, Statens energimyndighet, 2015, s. 86.  
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3. Ellagen 

3.1 Vad är en nätkoncession?  

En koncession är i grunden ett tillstånd att bedriva en viss verksamhet. Elnätsdrift är legala 

monopol vilka regleras genom nätkoncessioner och tillståndet innefattar en rätt att bygga och 

använda elektriska starkströmsledningar.46 Med nätverksamhet avses att ställa elektriska 

starkströmsledningar till förfogande för överföring av el. Till nätverksamhet hör också bland 

annat byggande och underhåll av ledningar, anslutning av elektriska anläggningar, mätning och 

beräkning av överförd effekt och energi samt annan verksamhet vilken behövs för överförandet 

av el.47 En nätkoncession är således ett tillstånd vilket krävs för att få bedriva en viss del av 

nätverksamheten. Med detta tillstånd kommer dock även en skyldighet att bedriva 

verksamheten, vilket innebär att ledningen inte får tas ur drift, med undantag för kortare 

perioder för genomförande av underhåll och dylikt, utan att nätinnehavaren ansökt om detta.48  

 

Koncessionsplikten gäller alla starkströmsledningar förutom IKN.49 Som tidigare nämnts finns 

två typer av nätkoncessioner inom elsektorn; nätkoncession för område och nätkoncession för 

linje. Det är dock huvudsakligen nätkoncession för linje som närmare kommer granskas i detta 

och senare kapitel i uppsatsen. 

 

3.2 Ellagen och nätkoncessioner 

3.2.1 Övergripande reglering  

Bestämmelser om nätkoncessioner fanns med redan i 1902 års ellag och de nuvarande 

bestämmelserna grundar sig till viss del fortfarande på dessa.50 Mycket har dock ändrats sedan 

den första ellagen införlivades, som tidigare nämnts har energisektorn genomgått stora 

förändringar de senaste decennierna, inte bara i Sverige utan även internationellt. Som nämnts 

i uppsatsens inledning, innebär den i dagsläget aktuella lagstiftningen att en nätkoncession för 

linje som huvudregel gäller tills vidare med möjlighet till omprövning efter 40 år, om 

nätkoncessionen tidsbegränsas får denna begränsning vara maximalt 15 år.51 

 

                                                 
46 2 kap. 1 § ellagen.  
47 1 kap. 4 § ellagen. 
48 Www.ei.se/sv/for-energiforetag/el/Bygga-kraftledning-och-ansoka-om-tillstand hämtad: 2017-02-18. 
49 Förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857). 
50 Lag (1902:71 s.1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar. 
51 2 kap. 13 § ellagen.  
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Reglering av nätkoncessioner sker främst i ellagens andra kapitel och regelverkets utformning 

verkar för att främja en rationell och miljömässigt lämplig utbyggnad av elnätet, med beaktande 

av en trygg elförsörjning. Kapitlet innehåller en rad bestämmelser, vilka ska vara uppfyllda för 

att nätkoncession ska kunna beviljas; ”En nätkoncession skall förenas med de villkor som 

behövs för att skydda allmänna intressen och enskild rätt samt med de villkor för anläggningens 

utförande och nyttjande som behövs av säkerhetsskäl eller för att i övrigt skydda människors 

hälsa och miljön mot skador och olägenheter och främja en långsiktigt god hushållning med 

mark och vatten och andra resurser eller som av annat skäl behövs från allmän synpunkt.”52 

Utöver detta måste ledningen anses vara lämplig och den tänkta nätinnehavaren måste anses 

lämplig att driva nätverksamhet.53  

 

När nätmyndigheten får in en ansökan om ny nätkoncession för linje görs en prövning mot 2–

4 kap. samt 5 kap. 3 § MB. Ansökan ska dessutom innehålla en MKB, vilken måste uppfylla 

kraven som fastställs i 6 kap. MB. Frågor som har prövats i ett mål eller ärende om annat 

tillstånd enligt MB behöver dock inte prövas på nytt i ärendet om nätkoncession, har målet eller 

ärendet innefattat en MKB krävs dessutom inte att en ny MKB upprättas för ärendet om 

nätkoncession.54 Ärendet skickas på remiss till berörda parter och myndigheten fattar beslut på 

grundval av innehållet i ansökan och på vad som framkommit i remissen.55 Ansökans praktiska 

utformning och innehåll regleras i elförordningen, den ska bland annat vara skriftlig, innehålla 

uppgifter om det överföringsbehov som ledningen är avsedd att tillgodose, tänkt spänning, karta 

över tänkt sträckning med mera.56 Tillståndsprocessen beskrivs mer ingående i kapitel 5.  

 

3.2.2 Tidsbegränsad nätkoncession för linje  

Vikten av möjligheten att tidsbegränsa nätkoncessioner lyftes fram i propositionen till 1997 års 

ellag då det gamla systemet, med en begränsad men ändå lång giltighetstid för nätkoncessionen, 

ansågs säkerställa en lämplig avvägning mellan de allmänna intressena och nätägarens 

intressen.57 Detta system förkastades dock i 2013 års proposition, i vilken det istället fastställdes 

att ett system med nätkoncessioner som gäller tills vidare i förening med andra möjligheter till 

omprövning vore att föredra. I den senare propositionen lyfts bland annat 

                                                 
52 2 kap. 11 § ellagen.  
53 Lämplighetsbedömningen skall ske ”ur allmän synpunkt”, 2 kap. 6 § samt 10 § ellagen.  
54 2 kap. 8a § ellagen.  
55 8§ elförordningen. 
56 5–6 §§ elförordningen.  
57 Prop. 1996/97:136 s. 46. 
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tillståndsbestämmelserna i MB fram som jämförelse;58 det finns inte en allmän regel att tillstånd 

enligt MB ska vara tidsbestämda, i stället finns särskilda bestämmelser om när ett tillstånd ska 

lämnas för begränsad tid.59 

 

Regeringen var dock av den uppfattningen att när det gäller nätkoncession för linje finns det 

situationer då det är motiverat att tidsbegränsa en nätkoncession och att dessa bestämmelser 

borde utformas med de gällande reglerna som utgångspunkt.60 Motiveringen till tidsbegränsad 

nätkoncession, som återfinns i 1997 års proposition och andra delar ur de äldre propositionerna, 

är följaktligen fortfarande relevanta. Det är således möjligt att meddela nätkoncession för linje 

med en begränsad giltighetstid om det finns särskilda skäl eller sökanden begär det.61 I 

propositionerna ges ingen närmare beskrivning av dessa ”särskilda skäl” mer än att det kan röra 

sig om skäl vilka grundar sig i att ledningen endast behövs under en begränsad tid och att det 

därför är motiverat att tidsbegränsa nätkoncessionen. I 1997 års proposition anges att en kortare 

giltighetstid även kan vara motiverad för att anpassa giltighetstiden mellan ledningar som ingår 

i samma ledningssystem.62 Om det senare visar sig att de skäl vilka motiverade 

tidsbegränsningen har förlorat sin betydelse kan nätkoncessionen förlängas tills vidare, om det 

däremot fortfarande finns skäl för en tidsbegränsning kan denna förlängas med maximalt 15 år 

i taget.63 Således finns två typer av förlängningar när en tidsbegränsad nätkoncession närmar 

sig slutdatumet för ansökan om förlängning; ansökan om att förlänga nätkoncessionen tills 

vidare eller ansökan om att förlänga nätkoncessionen med ny tidsbegränsning. 

 

3.2.3 Förlängning av tidsbegränsad nätkoncession  

Vid prövning av ansökan för förlängd nätkoncession, både när det gäller förlängning tills vidare 

eller begränsad förlängning, tillämpas i princip samma regler som för prövning av en ny 

nätkoncession.64 Paragrafen vilken reglerar förlängning hänvisar direkt till paragrafen för 

prövning av ny nätkoncession, vilken i sin tur hänvisar till tillämpningen av miljöbalkens regler. 

I 2013 års proposition skrivs att ”de nuvarande bestämmelserna om förlängning av 

giltighetstiden bör fortsätta att gälla i huvudsak oförändrade i fråga om nätkoncession för linje 

                                                 
58 Prop. 2012/13:70 s. 50. 
59 Se b.la. 16 kap. 2 § MB. 
60 Prop. 2012/13:70 s. 50.  
61 Prop. 2012/13:70 s. 50 samt s.74. 
62 Prop. 1996/97:136 avsnitt 5.3. 
63 Prop. 2012/13:70 s. 51. 
64 2 kap. 14 § ellagen. 
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som har meddelats för viss tid”.65 Lagändringen innebar tillsynes inga praktiska ändringar med 

hänsyn till förlängningsansökningar. I 1997 års proposition kan utläsas att ”en ansökan om en 

förlängning av giltighetstiden för en nätkoncession bör således prövas enligt samma kriterier 

som när det gäller en ansökan om en ny nätkoncession”.66  

 

Anledningen till varför regeringen så utförligt redogjorde för denna ståndpunkt i propositionen 

var att vissa av remissinstanserna ifrågasatte huruvida det var nödvändigt att göra en ny 

prövning mot PBL och dåvarande lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. 

(NRL)67 vid ansökan om förlängd nätkoncession. NRL motsvarar i dagens lagstiftning 

hushållningsbestämmelserna i 3–4 kap. MB, vilka kommer beskrivas mer ingående i kapitel 4. 

Ellagstiftningsutredningen (ELU) föreslog bland annat att en prövning mot NRL inte behöver 

göras vid en ansökan om förlängning av nätkoncession för linje med i huvudsak oförändrad 

sträckning och att i sådana fall behöver inte heller bestämmelserna om MKB tillämpas. Några 

av remissinstanserna delade dock regeringens uppfattning, bland annat Naturvårdsverket vilka 

ansåg att en prövning enligt NRL alltid bör ske, även när ansökan avser en ledning med i 

huvudsak oförändrad sträckning.68  

 

Regeringen bedömde att, för att uppnå en allsidig bedömning av ledningens sträckning bör en 

prövning mot PBL och NRL ske, då detta är ett viktigt underlag för avvägningen mellan 

nätägarens intressen och andra samhällsintressen. Regeringen fastslog därför att 

bestämmelserna i PBL och NRL alltid ska tillämpas vid prövning av förlängning av 

nätkoncession, oberoende av om en ändrad sträckning övervägs eller inte.69 Dock framhålls i 

samma stycke i propositionen att, vid prövning av förlängning finns tillgång till vissa fakta som 

inte var tillgängliga vid den initiala prövningen. Det ansågs därför att det ”ligger i sakens natur” 

att de krav som uppställs på en nätkoncession lättare kan visas som uppfyllda, varpå det i första 

hand bör undersökas om den befintliga sträckningen innebär avsevärda olägenheter eller inte. 

Enligt lagstiftaren bör nätkoncessionsinnehavaren således kunna ”räkna med” att 

giltighetstiden förlängs.70 

 

                                                 
65 Prop. 2012/13:70 s. 51. 
66 Prop. 1996/97:136 avsnitt 5.4. 
67 Upphävdes i samband med Miljöbalkens införande 1998. 
68 Prop. 1996/97:136 avsnitt 5.4. 
69 A.prop.  
70 Prop. 1996/97:136 avsnitt 5.4. 
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3.2.4 Förlängning vid försenad ansökan 

Ett problem som tidvis uppstår är de fall då nätinnehavaren inkommer med sin ansökan om 

förlängning efter koncessionstidens utgång. Enligt ellagen ska en ansökan om förlängning 

lämnas till nätmyndigheten senast två år innan koncessionstidens utgång, nätkoncessionen 

fortsätter dock gälla till dess att ansökan prövats slutligen.71 Följden av detta blir att om ansökan 

lämnas in den sista möjliga dagen, två år innan koncessionstidens utgång, och nätmyndighetens 

handledning sedan tar åtta år, är nätkoncessionen fortfarande gällande under de sex år efter 

koncessionstidens ursprungliga utgång.72 Detta har i propositionen motiverats med att det 

normalt sett är ett samhällsintresse att verksamheten kan fortsätta efter det att giltighetstiden 

har löpt ut. En utgångspunkt är således att nätkoncessionen skall fortsätta att gälla under 

handläggningstiden, även i fall där villkoren för nätkoncessionen kan komma att ändras.73  

 

Inkommer en ansökan inom denna tvåårsperiod, mellan sista ansökningsdag och 

koncessionstidens utgång, borde detta inte få några större konsekvenser eftersom det i dessa 

fall fortfarande finns en giltig nätkoncession. I de fall som nu avses inkommer dock ansökan 

efter koncessionstidens utgång, varpå det tekniskt sett inte finns någon nätkoncession. Att 

bedriva nätverksamhet utan nätkoncession är straffbart och kan leda till böter eller fängelse i 

högst ett år.74 Det finns dock ingen direkt vägledning i varken ellagen eller elförordningen vad 

gäller den praktiska handläggningen av ansökan i en sådan situation, inte heller propositionerna 

ger närmare ledning i frågan. Det står dock klart att det inte går att ”överge” en nätkoncession 

för linje, nätkoncessionen innebär nämligen inte bara ett tillstånd att bedriva verksamheten utan 

också en skyldighet.75 Vill nätinnehavaren inte bedriva nätverksamheten längre måste 

nätkoncessionen således återkallas, även i de fall nätkoncessionen löpt ut, och med detta följer 

återställningsåtgärder vilka måste vidtas av den som senast hade nätkoncessionen för 

ledningen.76  

 

Om problemet granskas med utgångspunkt i propositionens skrivelse, att en nätkoncession bör 

fortsätta gälla sett till samhällsintresset, blir frågan om detta även avser fall där 

koncessionstiden gått ut utan att ansökan om förlängning kommit in. Att verksamheten bör 

                                                 
71 2 kap. 14 § 2st ellagen.  
72 Nätmyndighetens maximala handläggningstid för en ansökan om förlängning av nätkoncession, 10 § 2st 

elförordningen. Ej inräknat möjligheten till förlängning enligt 10 § 3st elförordningen.  
73 Prop. 1996/97:136 avsnitt 5.4. 
74 13 kap. 1 § ellagen. 
75 Se ovan avsnitt 3.1.  
76 2 kap. 18–19 §§ ellagen.  
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fortlöpa är motiverat ur samhällssynpunkt, många kan vara beroende av den el som 

tillhandahålls genom nätet, men att nätkoncessionen skulle fortlöpa bör inte vara motiverat, 

eftersom själva syftet med regleringen av förlängningar då skulle tappa sin funktion. Denna 

problematik kommer granskas närmare i uppsatsens analysdel.77  

 

3.3 Sammanfattning av kapitlet  

Inför nästa kapitel vill jag sammanfatta de slutsatser vilka kommer av detta kapitels redogörelse 

över ellagens bestämmelser. Det är av yttersta vikt att inför nästkommande kapitel skilja mellan 

nätverksamhet och nätkoncession. Nätverksamheten innefattar främst att ställa elektriska 

starkströmsledningar till förfogande för överföring av el men också byggande och underhåll av 

ledningar, anslutning av anläggningar, mätningar samt annan verksamhet som behövs för att 

överföra el via nätet.78 Förenklat den vardagliga driften av ett elnät. Nätkoncession är som 

tidigare nämnts ett tillstånd att bedriva nätverksamhet. Själva nätverksamheten kan således 

tekniskt sett bedrivas utan nätkoncession.  

 

Vidare har klarlagts att vid ansökan om förlängning som har inkommit i tid gäller 

nätkoncessionen under hela handläggningsprocessen och nätverksamheten kan således fortlöpa 

utan större konsekvenser för nätföretaget. När en ansökan inkommit efter koncessionstidens 

utgång är läget inte lika klart, men högst troligen fortlöper nätverksamheten medan 

nätkoncessionen upphör att gälla.  

 

Det har även konstaterats att när nätmyndigheten prövar en ansökan om förlängning, oberoende 

av om det gäller en ansökan om förlängning tills vidare eller med fortsatt bestämd tid och 

oberoende av när ansökan inkommit, ska denna prövning göras enligt samma kriterier som en 

ansökan om ny nätkoncession; genom en prövning mot bland annat 2–4 kap. MB. Vikten av att 

det vid förlängningsärenden även görs en prövning mot PBL och dåvarande NRL har särskilt 

lyfts fram i lagens propositioner.  

  

                                                 
77 Se nedan avsnitt 8.2.3.  
78 1 kap. 4 § ellagen.  
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4. Miljöbalken 

4.1 Tillämpning och ändamål  

Som tidigare nämnts tillämpas vissa bestämmelser i MB när ett beslut om beviljande av 

nätkoncession tas av nätmyndigheten.79 MB tillämpas således parallellt med bestämmelserna i 

ellagen. Uppstår en konflikt mellan en bestämmelse i MB och en bestämmelse i annan lag, och 

råder det oklarhet i vilken regel som ska gälla, anges i förarbetena till MB att konflikten ska 

lösas genom tillämpning av allmänna rättsgrundsatser.80 

Syftet med MB är att främja en hållbar utveckling.81 I 1 kap. 1§ 2st anges hur MB ska tillämpas 

för att nå detta mål, detta presenteras i fem olika delmål, vilka bland annat framhäver bevarandet 

av den biologiska mångfalden, långsiktig och god hushållning med naturresurser samt 

skyddandet av människors hälsa och miljön. Dessa fem delmål bör således alltid vara 

utgångspunkt för tolkningen av hur övriga bestämmelser i MB ska tillämpas.82 Särskilt 

intressant är bevarandet av den biologiska mångfalden, vilket kommer diskuteras närmare i 

kapitel 7. I propositionen till MB anges även att införandet av balken ligger i linje med, samt 

speglar de internationella miljörättsliga överenskommelserna som fastslogs i Rio-

deklarationen.83 Vidare framhåller lagstiftaren hur individens ansvar enligt balken främst 

fastställs i kapitel 2, vissa verksamheter eller anläggningar måste dock rätta sig efter ytterligare 

bestämmelser i balken. Det poängteras även att regleringarna i MB inte utesluter striktare 

reglering än vad balken normalt anger; ”särskilda regler kan också gälla för ett visst område 

som gör att större eller andra hänsyn måste tas än vad som kan anses rimligt i normala fall.”84 

 

 

4.2 Relevant reglering  

Nedan följer en kort genomgång av innehållet i de kapitel i MB vilka är aktuella vid beslut om 

nätkoncession,85 med fokus på de regleringar vilka är av extra vikt vid ett sådant beslut. 

 

 

                                                 
79 2–4 kap, 5 kap. 3§ samt 6 kap. MB. 
80 Prop. 1997/98:45, del 1 s. 190, se även prop. 2000/01:111 s. 46 ff. 
81 1 kap 1 § MB. Finns även angivet i 1 kap. 2 § regeringsformen. Även internationellt etablerat genom Rio-

deklarationen och som art. 3 i Unionsfördraget.  
82 Michanek, 2012 s. 39, 91.  
83 Prop. 1997/98:45, del 2 s. 5. 
84 A.st. 
85 Dvs de kapitel vilka det hänvisas till i 2 kap. 8a § samt 14 § ellagen; 2–6 kap. MB. 
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Kap. 2 Allmänna hänsynsregler m.m. 

De allmänna hänsynsreglerna utgör grundkrav för alla slags verksamheter och åtgärder, och 

omfattar nya, befintliga och avslutade verksamheter.86 Även dessa regler påverkar tolkningen 

av resterande bestämmelser i MB. Dessa kravregler anger under vilka förutsättningar och på 

vilka sätt en verksamhet får utövas.87 Kravregler kan riktas till enskilda verksamhetsutövare, 

då kraven gäller direkt, eller till myndigheter, varpå kraven indirekt påverkar enskilda då de 

måste planera sin verksamhet utefter kraven för att få ett godkännande av den myndighet som 

tillämpar regeln. Beslutar en myndighet om tillstånd för en verksamhet är villkoren i tillståndet 

att se som en precisering, men inte nödvändigtvis en begränsning, av kravreglerna i det 

specifika fallet.88 Reglerna i kapitel två utgörs av bevisbörderegel, kunskapskrav för 

verksamhetsutövare, försiktighetsprincipens beaktande, lokaliseringskrav, hushållnings- och 

kretsloppsprincip, produktvalskrav, skälighetsavvägning, förorenaren betalar principen, 

stoppregel samt dispensregel.89  

 

Lokaliseringskravet preciseras i 2 kap. 6 § MB, där anges att när en verksamhet tar mark eller 

vatten i anspråk ska den plats väljas som ”[…] är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska 

kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön”. Detta är ett 

försiktighetsmått vilket blir aktuellt vid till exempel prövning eller omprövning av en 

verksamhet eller vid en ändring av en redan befintlig verksamhet.90 Den tänkta eller befintliga 

platsen ska således jämföras med andra tänkbara platser för att fastställa den bäst lämpade 

platsen.  

 

I paragrafens andra stycke anges dock att vid vissa prövningar, till exempel prövning av frågor 

enligt 7 kap. MB och tillståndsprövning enligt 9 och 11 kap. MB, ska bestämmelserna i 3–

4 kap. MB endast tillämpas i de fall vilka avser en ändrad användning av mark- eller 

vattenområden. Anledning till att 3–4 kap. MB nämns vid frågan om lokalisering är att dessa 

kapitel också har avgörande betydelse för platsvalet.91  

 

 

                                                 
86 Prop. 1997/98:45, del 1 s. 26. 
87 Hänsynsregler och kravregler är synonymer vilka används inom miljörätten, en ytterligare benämning vilken 

var vanlig innan miljöbalkens tillkomst är tillåtlighetsregler.  
88 Michanek, 2012 s. 40.  
89 2 kap. 1–10 §§ MB. 
90 Michanek, 2012 s. 122.  
91 A.a. s. 124.  
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Kap. 3 Grundläggande hushållningsbestämmelser 

Hushållningsbestämmelserna i kapitel 3 reglerar användandet av mark- och vattenområden 

oberoende av var i landet de finns. Bestämmelserna har sitt ursprung i NRL och införlivades i 

MB i princip oförändrade från den gamla lagtexten, varpå förarbeten till NRL och äldre praxis 

fortfarande är aktuella.92 Räckvidden av bestämmelserna begränsas så till vida att de inte 

tillämpas på pågående markanvändning, detta beskrivs i 2 kap 6 § 2st MB och i propositionen 

till NRL.93 Således är de endast tillämpliga på nya verksamheter eller när det sker en förändring 

i verksamheten som rättsligt kan klassificeras som ändrad markanvändning.94  

 

Innehållet i kapitel 3 utgörs av bestämmelser om vilka berörda områdestyper kapitlet reglerar 

och vilka intressen som bör främjas, till exempel områden särskilt lämpade för anläggningar 

med samhällsviktig funktion, exempelvis energidistribution.95 Dessa bestämmelser syftar till 

att sådana områden ”så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 

tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar”, till exempel nätanläggningar. Observera 

att bestämmelsen gäller skydd för befintliga anläggningar såväl som nya.96 Bestämmelserna i 

kapitel 3 delas vanligen in i två kategorier; bestämmelser som syftar till att skydda 

bevarandevärden och bestämmelser som syftar till att skydda utnyttjande av vissa områden. 

Det är vanligt att ett område omfattar flera intressen, vilka då måste vägas mot varandra. Vissa 

av områdena i kapitel 3 kan även vara av riksintresse och åtnjuter då ett starkare skydd.97  

 

Kap. 4 Särskilda hushållningsbestämmelser  

De särskilda hushållningsbestämmelserna gäller för vissa geografiska områden, vilka finns 

angivna i lagtexten. Kapitlet utgörs i huvudsak av en lista på geografiska områden vilka 

lagstiftaren anser är av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv, samt regler 

om när undantag får göras från bestämmelserna.98 Samma begränsningar i räckvidden som för 

kapitel 3 gäller även för detta kapitel; bestämmelserna tillämpas inte vid pågående 

markanvändning.99  

                                                 
92 Prop. 1997/98:45, del 2 s. 29 samt s. 35. 
93 Prop. 1985/86:3, s. 14 samt s. 96.  
94 Michanek, 2012 s. 138. 
95 3 kap. 8 § MB samt prop. 1997/87:45 s. 75 samt s. 167. 
96 Prop. 1997/98:45, del 1 s. 167. 
97 Michanek, 2012 s. 142–144. 
98 A.a. s. 150. 
99 Prop. 1985/86:3, s. 14 samt s. 96. 
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Det är främst detta kapitel som medför att artskyddet får relevans vid prövningar av 

nätkoncessioner. I 4 kap. 8 § MB anges att användning av mark och vatten som kan påverka ett 

naturområde som har förtecknats enligt 7 kap. 27 § MB och som omfattar verksamheter eller 

åtgärder som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28a § MB får komma till stånd endast om sådant 

tillstånd har lämnats. Genom ellagens direkta hänvisning till 4 kap. MB blir således 

bestämmelserna om skydd enligt 7 kap. MB automatiskt gällande vid prövningar av 

nätkoncessioner.100 Bestämmelserna i 7 kap. 27–29 §§ behandlar artskyddsfrågor och 

motsvarar de EU-rättsliga bestämmelserna om Natura 2000. Artskyddet och Natura 2000 

kommer behandlas mer ingående i kapitel 7, det går dock redan här att konstatera att 

bestämmelserna får en reell betydelse för prövningen av nätkoncessioner då nätmyndigheten 

måste försäkra sig om att verksamheten givits tillstånd enligt 7 kap. 28a § MB. Skrivelsen ”har 

lämnats” innebär nämligen enligt propositionen att tillståndet enligt 7 kap. 28a § MB ska lämnas 

först, före andra tillstånd kan medges. Bestämmelserna aktualiseras både vid prövning av 

konkreta åtgärder och genomdrivandet av planer.101  

 

I förarbetena till MB anges även att en myndighet som vid prövning enligt annan lag ska 

tillämpa 4 kap. 8 § MB får medge viss markanvändning endast om myndigheten kan konstatera 

att de verksamheter eller åtgärder som kan förutses inte på ett betydande sätt påverkar miljön i 

ett skyddat område. Om myndigheten kan konstatera detta, konstaterar den samtidigt att 

verksamheten eller åtgärden inte omfattas av tillståndskravet i 7 kap. 28a § MB. Om det 

däremot saknas grund för ett sådant konstaterande, får myndigheten medge markanvändningen 

endast efter att ett tillstånd enligt 7 kap. 28a § MB har lämnats för den ifrågavarande 

verksamheten eller åtgärden.102  

 

Kap. 5 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer kan reglera miljökvaliteten i landet som helhet eller för olika områden i 

landet. Det rör sig bland annat om kvaliteten på marken, luften, vattnet eller miljön i övrigt.103 

Miljökvalitetsnormerna delas in i normer för gränsvärden, målsättningsvärden och riktvärden. 

Många av miljökvalitetsnormerna härrör från EU-rätten.104 Den paragraf som nätmyndigheten 

                                                 
100 Prop. 2000/01:111 s. 47. 
101 A.prop. s. 46–47.  
102 A.prop. s. 47–48. 
103 5 kap. 1 § MB. 
104 Bland annat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG av den 16 december 2008 om 

miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 

23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område 
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skall beakta enligt ellagen är 3 §, vilken anger att det är myndigheter och kommuner som 

ansvarar för att miljökvalitetsnormerna följs.105 Det är således nätmyndighetens ansvar att i en 

prövning av nätkoncession ta i beaktande dess eventuella påverkan på en miljökvalitetsnorm.  

 

Kap. 6 Miljökonsekvensbeskrivning 

En MKB ska upprättas av den verksamhetsutövare som vill ha tillstånd att anlägga, driva eller 

ändra en verksamhet, i syfte att bedöma miljökonsekvenserna av den tänka åtgärden.106 

Bestämmelserna härrör ur MKB-direktivet,107 men grundtanken om 

miljökonsekvensbeskrivningar kommer från den amerikanska rättens ”Environmental Impact 

Statement”.108 Miljöbalkens sjätte kapitel innehåller regler för hur bedömningen av 

konsekvenser på miljön ska gå till samt vad en MKB ska innehålla. Syftet med en MKB är att 

identifiera och beskriva de effekter, direkta och indirekta, vilka den tänka åtgärden kan medföra 

samt utgöra underlag för en samlad bedömning av effekterna.109 De eventuella effekterna utgör 

dels effekter på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, 

dels på hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, samt annan hushållning 

med material, råvaror och energi.110 Vidare måste en MKB innehålla en redogörelse över 

alternativa platser samt alternativa utformningar av verksamheten och det valda alternativet ska 

även motiveras. Denna redogörelse över alternativa platser och utformningar är ett sätt för 

verksamhetsutövaren att uppfylla kraven i de allmänna hänsynsreglerna. Det krävs dessutom 

en redogörelse för konsekvenserna av att den planerade verksamheten eller åtgärden inte 

kommer till stånd, detta brukar allmänt kallas för ”nollalternativet”.111 

 

Samråd ska hållas innan en MKB upprättas för att klargöra hur omfattande MKB krävs. 

Samrådet anmäls till länsstyrelsen, vilket även är den myndighet som under samrådet beslutar 

                                                 
(ramvattendirektivet), Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet 

och renare luft i Europa (luftkvalitetsdirektivet).  
105 2 kap 14 § ellagen. 
106 6 kap. 1 § MB. 
107 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på 

miljön av vissa offentliga och privata projekt.  
108 Michanek, 2012 s. 185, Ebbesson, Jonas, Miljörätt, 3., [rev.] uppl., Iustus, Uppsala, 2015 s. 98. För en fullgod 

redogörelse av EIS och amerikansk miljö- och energirätt rekommenderas Johnston, Funk, and Flatt, Legal 

Protection of the Environment, 3d West; 3rd Edition, 2010, Eisen, Hammond m.fl., Energy, Economics and the 

Environment, 4th Edition, Foundation Press, 2015.  
109 Prop. 1997/98:45, del 2, s. 56.  
110 6 kap. 3 § MB. 
111 6 kap. 7 § 4p. MB. 
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huruvida projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan.112 Arbetsprocessen genom 

vilken MKB tas fram kallas vanligen miljökonsekvensbedömning eller enbart 

miljöbedömning.113  

 

Även i detta kapitel anges specifika regler för innehållet i en MKB när tillstånd enligt 7 kap. 

28a § MB krävs. För verksamheter eller åtgärder vilka kräver ett sådant tillstånd ska en MKB 

alltid innehålla de uppgifter som behövs enligt 7 kap. 28b och 29 §§ MB. Följden av detta blir 

att även om inte nätmyndigheten prövar tillståndet enligt 7 kap. 28a § MB, ska alla de uppgifter 

som en sådan prövning kräver finnas med i den MKB vilken lämnas in i ansökan för 

nätkoncession, förutsatt att verksamheten kräver ett sådant tillstånd.   

                                                 
112 6 kap. 4–5 §§ MB. Vissa verksamheter anses dock alltid medföra en betydande miljöpåverkan, dessa finns 

listade i bilagorna till förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB-förordningen). 

113 6 kap. 11–12 §§ MB. 
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5. Tillståndsprocessen  

5.1 Tillståndsprocessen vid ansökan om ny nätkoncession 

Även om det är nätmyndigheten som till viss del gör den miljörättsliga bedömningen för 

huruvida nätkoncession kan meddelas eller inte, är det upp till den sökande att tillräcklig 

information finns med i ansökan för att möjliggöra en fullgod bedömning. Således krävs att den 

sökande i sin ansökan anger hur denne beaktat, eller kommer beakta, de miljörättsliga 

bestämmelserna vid uppförandet och driften av elnätet. Ett åtagande i ansökan blir, förutsatt att 

ansökan beviljas, ett villkor för nätkoncessionen, varpå det måste följas. Det kan även krävas 

ytterligare tillstånd eller dispenser, till exempel tillstånd från markägaren eller, som tidigare 

nämnts i avsnitt 4.2, dispens från regler om artskydd, vilka kan behövas sökas innan eller efter 

nätkoncessionen beviljats.114  

 

Innan en ansökan om nätkoncession lämnas in till nätmyndigheten måste samråd hållas. Innan 

samrådet görs vanligtvis en förstudie för att kartlägga vilka intressenter som berörs av åtgärden 

och således bör kallas till samrådet. Förstudien sammanställs i en förstudierapport vilken består 

av en utredning av möjliga ledningsstråk, insamlat material till exempel översikts- och 

detaljplaner, beräkning av magnetfält med mera.115 Samrådet syftar sedan till att samla in 

synpunkter vilka kan vara vägledande vid bedömningen av bästa möjliga lokalisering. 

Resultatet av samrådet, alla synpunkter, yttranden och den eller de valda ledningsstråken, 

sammanställs i en samrådsredogörelse.116 

 

Samrådet är även en viktig del i processen för att ta fram en korrekt MKB. Finner 

nätmyndigheten brister i samrådsförfarandet kan de avvisa ansökan, en ny ansökan måste 

således lämnas in och hela processen börjas om på nytt. För att uppfylla kraven på en fullgod 

MKB117 skickas förstudierapporten och samrådsredogörelsen till länsstyrelsen med begäran om 

ett beslut angående huruvida projektet kan innebära betydande miljöpåverkan eller inte.118 De 

flesta större ledningsprojekt innebär en betydande miljöpåverkan varpå samrådskretsen blir 

omfattande.119 Själva ansökan till nätmyndigheten ska sedan innehålla samrådsredogörelsen, 

                                                 
114 www.ei.se/sv/for-energiforetag/el/Bygga-kraftledning-och-ansoka-om-tillstand hämtad: 2016-11-22 
115 SOU 2009:48 s. 69.  
116 SOU 2009:48 s. 70. 
117 2 kap. 8 a § ellagen samt 6 kap. 5 § MB. 
118 Se ovan avsnitt 4.2. 
119 En ledning på minst 220 kV och en längd på minst 1,5 mil klassas alltid som en verksamhet vilken kan ha 

betydande miljöpåverkan, 3 § MKB-förordningen. 
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MKB och redogörelse för hur de allmänna hänsynsbestämmelserna kommer iakttas, samt 

uppfylla övriga krav som fastställs i ellagen och elförordningen.120 Mycket av den miljörättsliga 

granskningen görs således innan själva ansökan om nätkoncession lämnas till nätmyndigheten, 

processen illustreras nedan:  

Källa: https://ei.se/sv/for-energiforetag/el/Bygga-kraftledning-och-ansoka-om-tillstand hämtad: 2016-12-22. 

 

När ansökan inkommit till nätmyndigheten görs en initial granskning, för att fastställa om det 

redan i detta skede krävs kompletteringar. Krävs ingen komplettering skickas ansökan på 

remiss till berörda parter, vanligen länsstyrelsen, kommuner, fastighetsägare, övriga sakägare 

med flera, vilka berörs av ansökan.121 Har länsstyrelsen under samrådet beslutat om att 

ledningen innebär en betydande miljöpåverkan kungörs även ansökan. Efter remisstidens 

utgång slutbereds ärendet och nätmyndigheten granskar all den information som framkommit 

genom samrådet, MKB, remissvar, yttranden med mera och fattar sedan ett beslut. Beslutet kan 

överklagas och hanteras då av Mark- och miljödomstolen.122  

 

                                                 
120 Se ovan avsnitt 3.2.1.  
121 SOU 2009:48 s. 71. 
122 13 kap. 6§ ellagen.  
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5.2 Skillnader i tillståndsprocessen vid ansökan om förlängd nätkoncession 

Som framgår av avsnitt 3.2.3 så återkommer ofta termer som ”i princip samma” och ”enligt 

samma kriterier” vad gäller prövningen av en ny ansökan jämfört med en ansökan om 

förlängning. Tillståndsprocessen vid förlängning är således näst intill identisk med 

tillståndsprocessen vid en ny ansökan, dock blir vissa moment i processen enklare att 

genomföra.  

 

Den största skillnaden vid en ansökan om förlängd nätkoncession är naturligtvis att det i dessa 

fall lättare kan fastställas vilken påverkan nätkoncessionen har på miljön där ledningarna är 

dragna.123 Lokaliseringsprincipen i 2 kap. MB får således en annan innebörd eftersom 

ledningarna redan är på plats. I bedömningen av alternativa platser måste således hänsyn tas till 

vilken påverkan en flytt eller avveckling av de befintliga ledningarna skulle innebära. Precis 

som vid ansökan om ny nätkoncession ska ansökan om förlängning innehålla en MKB, vilken 

även i dessa fall föranleds av ett eller flera samråd. En stor skillnad i denna MKB, jämfört med 

den MKB vilken upprättas vid ansökan om ny nätkoncession, är hur nollalternativet får sitt 

uttryck. Vid en ansökan om ny nätkoncession skulle nollalternativet innebära; vad blir 

konsekvenserna av att ledningen inte byggs? Vid ansökan om förlängning blir nollalternativet 

istället; vad blir konsekvenserna av att ledningen inte får fortsatt nätkoncession? Ett nekande 

av förlängning skulle innebära en skyldighet för nätföretaget att demontera ledningar och 

återställa naturmiljön124, i de flesta fall skulle det även innebära att nya ledningar måste byggas 

för att täcka det behov som den gamla ledningen tillgodosåg.  

 

En del av kärnfrågan för denna uppsats är som bekant hur 3–4 kap. MB ska tillämpas vid 

prövningen av ansökan om förlängd nätkoncession. Som tidigare nämnts fortlöper 

verksamheten under handläggningstiden, vilket normalt sett innebär att 3–4 kap. MB inte ska 

tillämpas, samtidigt som ellagens bestämmelser uttryckligen hänvisar till dessa regler. Denna 

fråga ämnas besvaras närmare i analysen. Om en prövning mot 3–4 kap. MB görs även vid 

förlängningsärenden får detta som konsekvens att kriterierna för en prövning av förlängning 

blir identiska med kriterierna för en prövning av ny nätkoncession. Vad som blir problematiskt 

vid en sådan tillämpning är att det kan ifrågasättas vilka fördelar en förlängningsmöjlighet i så 

fall medför, framför allt med tanke på problematiken kring försenade ansökningar.125   

                                                 
123 Se ovan avsnitt 3.2.2. 
124 Se ovan avsnitt 3.2.3. 
125 Se ovan avsnitt 3.2.4. 
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6. Andra koncessionspliktiga verksamheter 

6.1 Naturgaslagen 

NGL reglerar naturgasledningar, lagringsanläggningar och förgasningsanläggningar samt viss 

handel med naturgas. Naturgasledningar, lagringsanläggningar och förgasningsanläggningar är 

alla koncessionspliktiga och det är regeringen som fattar beslut om koncession för dessa 

verksamheter.126 Ansökan handläggs dock av en tillsynsmyndighet innan frågan tas upp av 

regeringen. Tillsynsmyndighet är, precis som för nätkoncessioner, 

Energimarknadsinspektionen, vilket framgår av naturgasförordningen (2006:1043) och 1 kap. 

9§ NGL. I propositionen till 2005 års naturgaslag nämns nätkoncessioner som ett jämförande 

exempel på andra koncessionspliktiga verksamheter och det framhålls att de övergripande 

syftena med koncessionsprövningarna i stort sett är samma i båda lagarna.127 Ett av dessa syften 

anges vara att möjliggöra en prövning mot motstående intressen, främst natur- och 

kulturintressena vilka regleras i MB.128  

Förutsättningarna för att meddela koncession enligt naturgaslagen är ytterst lika ellagens 

bestämmelser då en prövning ska göras mot 2–4 kap. MB, 5 kap. 3 § MB ska beaktas och en 

MKB ska upprättas.129 Värt att nämna är dock att om regeringen meddelar koncession enligt 

NGL får förbud med stöd av MB inte meddelas mot byggandet och användningen av ledningen 

eller anläggningen.130 Konsekvensen av detta blir till exempel att om ett område klassas som 

ett skyddsområde enligt MB, efter det att koncession beviljats och ledningen byggts, kan 

användningen av ledningen inte förbjudas. I propositionen har detta förbud motiverats med att 

regeringen vid sin koncessionsprövning beaktar de frågeställningar vilka ska prövas enligt MB; 

”När koncession är beviljad skall miljöhänsynen vara tillgodosedda och det skulle därför vara 

onödigt att pröva koncessionen en gång till.”131 Dock påpekas att även om koncession har 

beviljats kan tillstånd krävas enligt annan lagstiftning, till exempel tillstånd till ingrepp i fast 

fornlämning enligt 2 kap. lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. Det är således endast andra 

prövningar enligt MB som inte kan förhindra en koncession enligt NGL.132  

                                                 
126 2 kap. 1 § NGL. 
127 Prop. 2004/05:62 s. 130. 
128 A.prop. s. 131. 
129 2 kap. 7 § NGL. 
130 2 kap. 4 § NGL. 
131 Prop. 1999/2000:72 s. 34. 
132 A.st. 
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Giltighetstiden för en koncession enligt NGL är 40 år, med möjlighet till kortare giltighetstid 

om det finns särskilda skäl eller sökande begär detta.133 Således påminner bestämmelserna om 

de äldre bestämmelserna för nätkoncessioner.134 Vid ansökan om förlängning hänvisas det, 

precis som i ellagen, till bestämmelserna om ny koncession.135 Således ska en prövning mot 

bland annat 2–4 kap. MB göras även i dessa fall. Det går dock att ifrågasätta varför en sådan 

prövning är nödvändig då ett förbud enligt MB inte får meddelas om koncession redan 

medgivits. Detta är dock en försiktighetsmekanism vilken medför att även då förbud enligt MB 

inte kan meddelas under koncessionens giltighetstid kan skadliga ledningar stoppas vid 

förlängningsärenden. I propositionen finns en ytterst intressant motivering till hur 

förlängningsärenden bör gå till; ”Det kan diskuteras om kraven vid en förlängning av 

koncessionstiden kan ställas lägre än vid en ny ansökan. Om lägre krav skulle ställas innebär 

detta i realiteten att koncessionen inte är tidsbegränsad. Enligt regeringens mening bör därför, 

och för att samhällets intressen skall kunna beaktas, samma krav gälla vid förlängning som vid 

en ny ansökan.”136 Här motiveras förlängningsprövningen med utgångspunkt i att om kraven 

var satta lägre vid prövningen av dessa ärenden skulle detta innebära att någon egentlig 

tidsbegränsning inte existerar, vilket skiljer sig något från ellagens motivering att en 

nätinnehavare ska ”kunna räkna med” förlängd giltighetstid.137   

6.2 Rörledningslagen 

RLL gäller för rörledningar vilka används för transport av råolja eller av annan vätska eller gas 

samt rörledningar för transport av koldioxid. Dessa ledningar får inte dras fram eller användas 

utan koncession.138 Bestämmelserna i RLL är även de väldigt lika koncessionsbestämmelserna 

i ellagen; ansökningen ska prövas mot 2–4 kap. MB, 5 kap. 3 § MB ska beaktas och en MKB 

ska upprättas.139 Precis som för ansökningar enligt NGL är det regeringen som prövar 

koncessionsansökan för rörledningar. Tillsynsmyndighet är även i dessa fall 

Energimarknadsinspektionen, vilket framgår av förordningen (1978:164) om vissa rörledningar 

och 19 § RLL. 

 

                                                 
133 2 kap. 11 § NGL. 
134 Se ovan avsnitt 1.1 och 3.2.1. 
135 2 kap. 12 § NGL. 
136 Prop. 1999/2000:72 s. 37. 
137 Se ovan avsnitt 3.2.3. 
138 1 § RLL. 
139 4 § RLL.  
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Till skillnad från nätkoncession, men likt koncessioner enligt NGL, gäller 

rörledningskoncession för viss tid, normalt 40 år men kortare tid kan medges i vissa fall.140 Att 

tidsbegränsningen satts till 40 år har i propositionen motiverats med hänsyn till de dåvarande 

bestämmelserna i ellagen och NGL. Då dessa regleringar angav att koncession meddelas för 40 

år ansåg lagstiftaren att även en koncession enligt RLL bör gälla i 40 år.141 Syftet har således 

varit att skapa en enhetlighet i lagstiftningen vad gäller likartade koncessionspliktiga 

verksamheter. Förlängning av giltighetstiden är möjlig och då tillämpas samma bestämmelser 

som för ansökan om ny koncession.142 Ingen närmare motivering till hur eller varför 

bestämmelserna för ny koncession ska tillämpas även på förlängningar ges varken i lagtexten 

eller i propositionen till lagen. Den enda ledningen är ett uttalande i propositionen där det 

föreslås ett införande av en uttrycklig bestämmelse om förlängning av koncession, vilken ska 

motsvara de bestämmelser som finns i ellagen och NRL.143  

 

 

 

  

                                                 
140 3 och 5 §§ RLL.  
141 Prop. 2011/12:125 s. 77. 
142 5a § RLL samt prop. 2011/12:125 s. 77. 
143 Prop. 2011/12:125 s. 77. 
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7. Artskydd 

7.1 Artskyddets inverkan på nätkoncessioner 

Som tidigare nämnts under avsnitt 4.2 och 5.1 kan det vid uppförandet eller driften av ett elnät 

krävas tillstånd eller dispenser från flera andra myndigheter för att möjliggöra nätverksamheten. 

Exempel på detta är tillstånd för verksamhet eller åtgärd som på ett betydande sätt kan påverka 

miljön i, eller i nära anslutning till, ett Natura 2000-område. Denna tillståndsplikt framgår av 

bestämmelserna i 7 kap. 28a § MB, vilket är ett av de centrala lagrummen för de svenska Natura 

2000-bestämmelserna. För att tillstånd ska medges får verksamheten inte skada den eller de 

livsmiljöer som området avser att skydda. Verksamheten får inte heller, enskilt eller i 

kombination med andra verksamheter, medföra störningar som på ett betydande sätt kan 

försvåra bevarandet av arterna i området.144 Undantagsvis kan tillstånd ges trots att dessa villkor 

inte uppfylls, detta kräver dock regeringens medgivande.145 Tillståndet söks hos berörd 

länsstyrelses naturavdelning, undantaget är fall vilka omfattas av krav på tillstånd eller dispens 

enligt 9 och 11 kap. MB, det vill säga tillstånd för miljöfarlig verksamhet eller 

vattenverksamhet. I dessa fall prövas Natura 2000 av den myndighet som prövar det 

övergripande tillståndet eller dispensen.146 Frågor om Natura 2000 är av intresse vid en 

prövning av nätkoncession eftersom det är två allmänviktiga intressen som ställs mot varandra; 

samhällets ständigt ökande energibehov och krav på tillgång till väl fungerande elnät, jämte 

bevarandet av den biologiska mångfalden och skyddandet av naturmiljöer. Denna prövning 

försvåras också av att det är två olika myndigheter som ansvarar för respektive tillstånd.  

 

Ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28a § MB görs innan ansökan om nätkoncession, och enligt 

4 kap. 8 § MB får inte mark eller vatten tas i anspråk av en verksamhet som kräver ett sådant 

tillstånd innan tillstånd har lämnats. Eftersom nätmyndigheten tillämpar 4 kap. MB vid 

prövning av nätkoncession, blir medgivandet av nätkoncessionen villkorat av att tillstånd enligt 

7 kap. 28a § MB redan givits för verksamheten.147 Följden av detta blir att även 

artskyddsbestämmelsernas tillämpning vid en ansökan om förlängning av nätkoncession blir 

problematisk, eftersom 4 kap. MB enligt miljöbalkens regler endast ska tillämpas vid ny eller 

ändrad markanvändning. Om en ansökan om förlängning istället ska prövas med utgångspunkt 

                                                 
144 7 kap. 28b § MB. 
145 7 kap. 29b § MB. 
146 Michanek, 2012 s. 224, Schultz, Mikael & Marklund Andersson, Åsa, Artskydd: [grunder och tillämpning], 

2016 s. 89.  
147 Se ovan avsnitt 4.2.  
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i ellagens reglering uppstår frågan huruvida förlängningen ska ses som en förändring i 

verksamhet, vilken kräver nytt tillstånd för Natura 2000, eller om det första tillståndet 

fortfarande gäller även efter förlängningen? Tillstånd enligt 7 kap. 28a § kan nämligen också 

tidsbegränsas eller förenas med andra villkor, varpå det är möjligt att detta tillstånd blir 

beroende av begränsningarna i nätkoncessionen.148 Om förlängningen är att se som en ändrad 

verksamhet som kräver nytt tillstånd, vad får detta för konsekvenser för den övriga 

miljörättsliga bedömningen som görs vid nätmyndighetens prövning av förlängningen? Dessa 

är några av de frågor vilka detta kapitel ämnas bidra till att besvara.  

 

7.2 Rättskällor 

7.2.1 Introduktion  

Som tidigare nämnts ska MB tillämpas så att den biologiska mångfalden bevaras.149 Det finns 

dock ytterligare bestämmelser och lagstiftning som specifikt reglerar artskyddsfrågor och vad 

som gäller vid tillståndsprövningar för olika typer av exploateringar vilka kan komma att 

påverka och förändra naturen. Från EU-rätten kommer Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 

maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (livsmiljödirektivet) och 

Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar (fågeldirektivet) 

vilka införlivats i svensk rätt, främst genom 7–8 kap. MB, jaktlagen (1987:259), förordning 

(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. och artskyddsförordningen 

(2007:845).150 De bestämmelser vilka kommer utredas nedan återfinns främst i 7 kap. 27-29b 

§§ MB. 

 

7.2.2 Livsmiljödirektivet  

Livsmiljödirektivet, även känt som art- och habitatdirektivet, är det mest centrala direktivet 

inom naturskyddsområdet och är även det direktiv som lagt grunden till Natura 2000-

nätverket.151 Direktivet omfattar livsmiljöer samt växt- och djurarter.152 Syftet med direktivet 

är att, genom bevarandet av naturliga livsmiljöer och vilda djur och växter, bevara den 

biologiska mångfalden inom unionen.153 Direktivet ger medlemsstaterna möjlighet att upprätta 

så kallade särskilda bevarandeområden, vilka tillsammans med särskilda skyddsområden enligt 

                                                 
148 16 kap. 2 § MB. 
149 1 kap. 1 § 2st 3p MB.  
150 Schultz, 2016 s. 31.  
151 Schultz, 2016 s. 28. 
152 Art. 1 livsmiljödirektivet.  
153 Art. 2 livsmiljödirektivet.  



 31 

fågeldirektivet, utgör nätverket av områden som ingår i Natura 2000. Direktivet reglerar både 

livsmiljö- och artskydd för Natura 2000 men också ett generellt artskydd som gäller för arter 

oberoende av om de befinner sig i ett Natura 2000 område eller inte.154 

 

Skyddskravet för de listade områdena framgår av artikel 6, i vilken det framhävs att 

medlemsstaterna ska vidta sådana nödvändiga åtgärder för bevarande som motsvarar de 

ekologiska behoven, dels hos livsmiljöerna, dels hos arterna. Störningar, vilka kan ha en 

betydande konsekvens för målen med båda direktiven, och försämringar av livsmiljöerna ska 

förhindras genom lämpliga åtgärder enligt artikel 6.2. Vidare krävs enligt artikel 6.3 att alla 

planer eller projekt som inte direkt hänger samman med, eller är nödvändiga för skötseln och 

förvaltningen av ett område, men som enskilt eller i kombination med andra planer eller projekt 

kan påverka området på ett betydande sätt, på ett lämpligt sätt ska bedömas med avseende på 

konsekvenserna för målsättningen vad gäller bevarandet av området. För att uppfylla detta 

krävs det att en miljökonsekvensbedömning görs och att en MKB upprättas.155 Med 

utgångspunkt i miljökonsekvensbedömningen och vad som redovisats i MKB ska den behöriga 

myndigheten godkänna planen eller projektet endast då de har kunnat försäkra sig om att det 

berörda området inte kommer att ta skada och, om det är lämpligt, efter att ha hört allmänhetens 

åsikt. Ett godkännande blir således villkorat av att det, ur ett vetenskapligt perspektiv, saknas 

rimliga tvivel om en verksamhets skadliga inverkan på ett område.156  

 

Om en bedömning skulle resultera i att ett område kan komma att skadas, kan planen eller 

projektet i vissa fall fortfarande godkännas. Detta framgår av artikel 6.4 vilken fastställer att 

om alternativa lösningar saknas och en plan eller projekt måste genomföras av tvingande 

orsaker som har ett väsentligt allmänintresse, vilket inkluderar orsaker av social eller 

ekonomisk karaktär, ska medlemsstaten vidta alla nödvändiga kompensationsåtgärder för att 

säkerställa att Natura 2000 totalt sett förblir sammanhängande. I de fall det berörda området 

innehåller en prioriterad livsmiljötyp eller en prioriterad art, får endast de faktorer beaktas vilka 

berör människors hälsa eller den allmänna säkerheten, betydelsefulla konsekvenser för miljön 

eller, efter ett yttrande från kommissionen, andra tvingande orsaker som har ett överskuggande 

allmänintresse.157 

                                                 
154 Schultz, 2016 s. 29. 
155 Schultz, 2016 s. 30. 
156 A.st.  
157 Michanek, 2012 s. 226–227. 
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7.2.3 Fågeldirektivet  

Fågeldirektivet kom redan 1972 till följd av en drastisk minskning av ett stort antal fågelarter 

inom unionen. I direktivet påpekas att de arter vilka förekommer naturligt inom unionsområdet 

till största delen är flyttfågelarter, vilka utgör ett för medlemsstaterna gemensamt arv. Ett 

effektivt skydd av fåglar är således ”…ett typiskt gränsöverskridande miljöproblem som 

medlemsstaterna har ett gemensamt ansvar för”.158 Direktivet innefattar ett artskydd såväl som 

ett områdesskydd.159 Bilaga I listar de arter som anses vara särskilt skyddsvärda medan bilaga 

II anger vilka arter som är tillåtna att jagas, förutsatt att nationell lagstiftning också tillåter 

jakten. Medlemsstaterna är skyldiga att vidta nödvändiga åtgärder för att bibehålla eller 

återupprätta populationer av de arter som listas i bilaga I, detta kan till exempel göras genom 

avsättande av skyddade områden eller skapande av nya biotoper.160 De områden där de arter 

som listas i bilaga I finns, och vilka är särskilt lämpade med hänsyn till arternas behov, ska 

utses till skyddsområden och lämpliga åtgärder för skyddandet och bevarandet av dessa 

områden ska vidtas.161 Det är dessa områden som utgör fågeldirektivets del av Natura 2000-

bestämmelserna. Skyddsbestämmelserna i artikel 6.2–4 i livsmiljödirektivet gäller även för 

skyddsområden enligt fågeldirektivet.162 

 

7.2.4 Natura 2000 

Natura 2000 är ett nätverk för skyddade områden inom EU och som tidigare nämnts utgörs det 

av livsmiljödirektivet och fågeldirektivet. Artikel 3.1 i livsmiljödirektivet stadgar inrättandet 

av Natura 2000 och anger att nätverket ska möjliggöra ett bibehållande eller återställande av en 

gynnsam bevarandestatus hos berörda livsmiljötyper och arter, inom dess naturliga 

utbredningsområden. Varje medlemsstat föreslår själva vilka områden de anser bör tas upp på 

listan över skyddade områden och meddelar detta till Kommissionen.163 Kommissionen, i 

samförstånd med varje medlemsstat, upprättar sedan ett utkast till en lista över områden av 

gemenskapsintresse.164 Så snart ett område har förts upp på denna lista ska det omfattas av 

                                                 
158 Ingressen, fågeldirektivet.  
159 Art. 1 fågeldirektivet.  
160 Art. 2 och 3 fågeldirektivet.  
161 Art. 4 fågeldirektivet. 
162 Art. 7 livsmiljödirektivet.  
163 Art. 4.1 livsmiljödirektivet.  
164 Art. 4.2 livsmiljödirektivet.  
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bestämmelserna i artikel 6.2–4.165 Cirka 12 % av Sveriges yta är listad som Natura 2000 

områden, många av områdena åtnjuter dessutom skydd enligt 3–4 kap. MB.166 

 

Nedan beskrivna rättsfall är exempel på hur Natura 2000 bestämmelserna påverkar 

tillståndsprocesser och vilken inverkan regelverket har på verksamheter och åtgärder vilka 

berörs av bestämmelserna. Många av fallen berör tolkningen av artikel 6 i livsmiljödirektivet 

och har starkt bidragit till att förtydliga dess tänkta tillämpning.  

 

7.3 Rättsfall 

7.3.1 Waddenzee 

Mål C-127/02 gällde en begäran om förhandsavgörande167 rörande tolkningen av artikel 6 i 

livsmiljödirektivet. Tvisten avsåg tillåtligheten att bedriva hjärtmusselfiske med tidsbegränsad 

licens, vilken förnyades årligen, inom skyddsområdet Waddenzee, vilket klassificerats som 

skyddsområde i enlighet med artikel 4 i fågeldirektivet. Fisket ansågs av klagande minska 

tillgången på föda för vissa fågelarter och var på så sett ett hot mot dessa arter. Dessutom ansåg 

klagande att fisket kunde leda till bestående skador på geomorfologin och djur- och växtlivet 

på sjöns botten.168  

 

Klagande framhöll i det nationella målet åsikten att hjärtmusselfisket i Waddenzee utvidgats 

genom åren, varpå verksamheten skulle klassas som ”planer eller projekt” vilka på ett lämpligt 

sätt ska bedömas enligt artikel 6.3 i livsmiljödirektivet. De ansåg dessutom att om 

verksamheten utgör en plan eller projekt enligt artikel 6.3, ska den även prövas mot bakgrund 

av artikel 6.2. Svarande ansåg dock att verksamheten ägt rum under flera år utan intensifiering 

och var således av den uppfattningen att verksamheten endast borde omfattas av artikel 6.2 i 

direktivet.169 Argumenten aktualiserade frågan huruvida artikel 6.3 skall anses utgöra en 

precisering av bestämmelserna i artikel 6.2, varmed de två punkterna skall tillämpas 

kumulativt, eller om artikel 6.3 ska anses utgöra en bestämmelse med särskild och självständig 

                                                 
165 Art. 4.5 livsmiljödirektivet.  
166 Bastmeijer, C. J. (red.), Wilderness protection in Europe: the role of international, European and national 

law, 2016 s. 494.  
167 Art. 267 FEUF. 
168 C-127/02 punkt 13. 
169 C-127/02 punkt 15. 
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innebörd, så till vida att punkt 2 omfattar befintligt bruk medan punkt 3 gäller nya planer eller 

projekt.170  

I EU-domstolens svar angående relationen mellan artikel 6.2 och 6.3 framhålls att artikel 6.2 

utgör en allmän skyddsnorm, vilken innefattar en skyldighet att förhindra försämringar och 

störningar som kan ha betydande konsekvenser för målen med direktivet, vilken inte ska 

tillämpas samtidigt som artikel 6.3. Denna relation mellan artiklarna följer av att när en plan 

eller projekt godkänts i enlighet med artikel 6.3 förutsätter detta att åtgärden inte har bedömts 

kunna skada det berörda området, och i och med detta inte heller kunna förorsaka sådana 

försämringar eller betydande störningar som avses i artikel 6.2.171 

 

EU-domstolen konstaterade även att livsmiljödirektivet inte innehåller någon definition av 

begreppet ”planer eller projekt”. Istället hänvisas till ett annat direktiv172 där en definition av 

”projekt” återfinns. Med den definitionen som bakgrund ansåg domstolen att verksamheten 

mekaniserat hjärtmusselfiske faller in under beskrivningen ”projekt”. Eftersom båda direktiven 

har liknande syften ansåg domstolen att verksamheten även ska omfattas av begreppet ”plan 

eller projekt” i artikel 6.3 livsmiljödirektivet.173  Vidare konstaterade EU-domstolen att varje 

enskild ansökan om tillstånd för en verksamhet, vilken dock bedrivits inom samma område 

under flera år, anses vara en enskild plan eller ett enskilt projekt vilket kräver ny prövning enligt 

artikel 6.3.174  

 

En ytterligare viktig del av målet är domstolens redogörelse för hur artikel 6.3 blir tillämplig. 

EU-domstolen fastslog att för att skyddsmekanismen i artikel 6.3 ska utlösas räcker det med att 

det är troligt att planen eller projektet har en betydande påverkan på området. EU-domstolen 

fastställer också att direktivet i sin helhet ska ses i ljuset av försiktighetsprincipen och att en 

risk för betydande påverkan ska anses föreligga när det objektivt sett inte kan uteslutas att 

planen eller projektet har en betydande påverkan på området.175 En verksamhet får således 

endast godkännas om berörd tillståndsmyndighet kunnat försäkra sig om att det aktuella 

området inte kommer ta skada. Domen har lagt grunden för de så kallade Waddenzee-

                                                 
170 C-127/02 punkt 16. 
171 C-127/02 punkt 35–36. 
172 Rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och 

privata projekt. 
173 C-127/02 punkterna 23–27. 
174 C-127/02 punkt 28. 
175 C-127/02 punkt 44–45. 
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kriterierna, vilka ska var uppfyllda för att en verksamhet ska kunna tillåtas och ger ledning i 

tolkningen av artikel 6.2 och 6.3 i livsmiljödirektivet.176 

 

7.3.2 Alto Sil  

I mål C-404/09, mellan Kommissionen och Spanien, behandlades frågan om Spanien underlåtit 

att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 6.2, 6.3 och 6.4 i livsmiljödirektivet. Alto Sil hade 

utsetts till fågelskyddsområde redan år 2000 och senare även utsetts till skyddsområde enligt 

livsmiljödirektivet. Inom och i nära anslutning till skyddsområdet fanns ett antal dagbrott där 

gruvverksamhet företogs, vilket ansågs vara det största hotet mot området i sig och arterna inom 

området. EU-domstolen fastslog att Spanien hade åsidosatt sina förpliktelser enligt 

livsmiljödirektivet då inga eller bristfälliga utredningar angående konsekvenserna från 

gruvorna hade krävts när flera av tillstånden utfärdades. Vissa av gruvorna hade fått sina 

tillstånd utfärdade innan området klassificerats som skyddsområde och i dessa fall hade inga 

eller bristfälliga kompletteringar av utredningarna gjorts.  

 

EU-domstolen påpekade i fallet att tillstånd endast får lämnas efter det att en myndighet 

försäkrat sig om att skada, på arterna i sig eller på deras miljö, inte förekommer.177 Om en 

bedömning enligt artikel 6.3 innehåller brister, saknar fullständiga, exakta och slutliga 

bedömningar eller slutsatser vilka syftar till att skingra alla rimliga vetenskapliga tvivel om 

vilken påverkan ett projekt har på ett skyddsområde, kan den inte anses som tillräcklig. Även 

om det upprättas rapporter eller utredningar efter ett godkännande kan detta inte anses avhjälpa 

bristen i beslutsunderlaget.178  

 

En av de viktigaste slutsatserna från målet, sett ur uppsatsens problemutredning, är att artikel 

6.2 är tillämplig på verksamheter som godkänts innan det berörda området klassificerats som 

ett Natura 2000-område.179 Således gäller artikel 6.2 även för pågående verksamheter. Det slås 

även fast att en verksamhet som kan komma att påverka ett Natura 2000-område, men bedrivs 

utanför områdets gränser, också faller in under bestämmelserna och ska omfattas av 

prövningen. 

 

                                                 
176 Schultz, 2016 s. 41. 
177 Se ovanstående rättsfall C-127/02. 
178 C-404/09 punkt 104. 
179 C-404/09 punkt 124. 
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7.3.3 Grüne Liga Sachsen  

Mål C-399/14 avgjordes i januari 2016 och är ett av de senaste målen som behandlar 

tillämpningen av artikel 6.2–6.4 i livsmiljödirektivet och frågan om effekten av att ett område 

klassificeras som ett Natura 2000-område, efter det att ett projekt har godkänts men inte 

påbörjats. Målet vidareutvecklar således vad EU-domstolen fastslog i Alto Sil.  

 

Målet avsåg en förfrågan om förhandsavgörande i ett mål angående ett myndighetsbeslut från 

2004 om att godkänna en plan avseende byggandet av en vägbro över floden Elbe. Området var 

vid denna tidpunkt inte klassificerat som ett Natura 2000-område men nationella provisoriska 

bevarandemål hade upprättats för området. Beslutet att godkänna vägbron grundande sig på en 

bedömning från 2003 av hur flora, fauna och livsmiljöer skulle påverkas av brobygget. 

Bedömningen gjordes i syfte att uppfylla kraven i artikel 6.3 och 6.4 i livsmiljödirektivet och 

visade på att projektet i fråga inte hade några betydande negativa eller varaktiga konsekvenser 

för områdets bevarandemål, ett konstaterande som EU-domstolen sedermera kom att förkasta. 

EU-domstolen ansåg att bedömningen inte uppfyllde kraven i artikel 6.3 och 6.4, utan enbart 

utgjorde en preliminär riskbedömning.180 

 

Klagande överklagade myndighetsbeslutet men enligt nationell lagstiftning hade detta 

överklagande inte någon suspensiv verkan. Efter överklagandet upptog Kommissionen det 

aktuella området på listan över områden med gemenskapsintresse, i enlighet med artikel 4 

livsmiljödirektivet. Brobygget påbörjades 2007 och i ett ändringsbeslut från 2008 gjordes en 

ny begränsad bedömning av den inverkan som kunde kopplas till byggnadsprojektet. Syftet 

med denna bedömning var att i första hand kontrollera om projektet kunde påverka det berörda 

området så som avses i artikel 6.3, i andra hand om villkoren för ett undantag i enlighet med 

artikel 6.4 var uppfyllda. Bedömningen ledde till att projektet, under förutsättning att vissa 

åtgärder vidtogs, tilläts såsom undantag enligt artikel 6.4.181 Brobygget färdigställdes och 

öppnades för trafik under 2013. 

 

                                                 
180 C-399/14 p. 19.  
181 C-399/14 p. 24. 
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Intressant i målet är domstolens bedömning av vilka förutsättningar som föranleder en ny 

prövning av ett projekt, vilket godkänts innan det berörda området tagits upp på listan över 

gemenskapsintressen, och vilka krav som ställs på en sådan omprövning. I detta fall ansågs inte 

den initiala prövningen av projektet uppfylla kraven i artikel 6.3. Vid sådana fall har EU-

domstolen redan slagit fast att en skyldighet att göra en bedömning i efterhand kan grundas på 

artikel 6.2, dock är detta ingen absolut skyldighet då benämningen ”lämpliga åtgärder” öppnar 

upp för en skönsmässig bedömning.182 EU-domstolen påminner dock i sitt yttrande att en 

verksamhet endast är förenlig med artikel 6.2 om det kan säkerställas att den inte leder till 

störningar. Ett godkännande när det föreligger en sannolikhet eller risk att en verksamhet kan 

medföra betydande störningar kan således utgöra ett åsidosättande av artikel 6.2.183 Av detta 

följer att när ett projekt inte prövats enligt artikel 6.3 före godkännandet, kan projektet fortsätta 

att genomföras även efter det att området uppförts på listan över områden av 

gemenskapsintresse, endast om sannolikheten eller risken för en försämring kan uteslutas.184 

 

Om projektet innebär en risk avgörs från fall till fall. När en risk inte går att utesluta, till följd 

av att projektets konsekvenser inte genomgått någon efterföljande bedömning av ”lämpliga 

åtgärder” enligt artikel 6.2, uppstår en skyldighet att genomföra en sådan bedömning, för att 

uppfylla den allmänna skyddsnorm vilken fastställs i artikeln.185 Det krävs således att det utreds 

huruvida en ny bedömning av ett projekts konsekvenser för ett område av gemenskapsintresse 

utgör den enda lämpliga åtgärden, i den mening som avses i artikel 6.2.186 Vidare fastslås att 

om en bedömning i efterhand visar sig vara nödvändig, ska denna göras i enlighet med kraven 

i artikel 6.3, detta är även nödvändigt i de fall artikel 6.4 ämnas tillämpas.187 

  

                                                 
182C-399/14 p.38–40. 
183 C-399/14 p.31–42, se även ovan beskrivna fall C-404/09 i avsnitt 7.3.2. 
184 C-399/14 p.43. 
185 C-399/14 p.44, allmänna skyddsnormen se ovan avsnitt 7.3.1.  
186 C-399/14 p.45. 
187 C-399/14 p.55–57, p.62. 
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8. Analys 

8.1 Introduktion  

I uppsatsens referensram har flertalet relevanta ämnesområden behandlats, allt från nationell 

lagstiftning till internationella principer och angränsande områden, till exempel artskyddet. I 

uppsatsens inledande kapitel introducerades begreppet nätkoncessioner och de regler vilka 

reglerar dessa verksamheter. I denna del av uppsatsen ämnar jag redovisa de slutsatser vilka 

kan dras av tidigare redovisade fakta, samt analysera dessa resultat. Vid en första anblick ter 

sig problemen inte alltför komplicerade. Ellagen innehåller relativt raka anvisningar om hur 

lagreglerna ska tillämpas, samtidigt som MB innehåller avvikande bestämmelser. Det torde 

således vara en fråga om vilka lagregler som ska anses ha företräde. Resultatet av den 

avvägningen komplicerar dock frågan ytterligare, vilket kommer framgå i avsnitten nedan.  

 

8.2 Analys av rättsläget vid förlängning av nätkoncession 

8.2.1 Ellagens bestämmelser 

Till en början går det att konstatera att den tänka tillämpningen av ellagens bestämmelser om 

förlängning av nätkoncession tydligt framhävts i de tidigare propositionerna till lagen. Främst 

1997 års proposition förtydligade vikten av att en prövning mot dåvarande NRL gjordes, även 

vid en förlängning av nätkoncession. Det har även konstaterats att de äldre propositionerna 

fortfarande har relevans då 2013 års proposition hänvisar till dessa och framhäver att 

bestämmelserna om förlängningar ska tillämpas så som de äldre propositionerna avsåg. Vad 

som dock bör noteras är att både ellagen och NRL genomgått stora förändringar sedan 1997, 

och det går att ifrågasätta den näst intill slentrianmässiga hänvisningen i 2013 års proposition 

till de äldre bestämmelserna. Som tidigare nämnts hade NRL vid denna tidpunkt upphävts och 

ersatts av bestämmelser i MB. Även om det i förarbetena till MB framgår att 3–4 kap. i stort 

sett motsvarar de äldre bestämmelserna i NRL kan det tyckas märkligt att detta förevarande 

inte ens nämns i en proposition vilken syftade till att uppdatera just 

koncessionsbestämmelserna. Denna osäkerhet i tillämpningen av bestämmelserna hade lätt 

kunnat undvikas med en klar hänvisning till de nyare reglerna i MB. Vad som ytterligare bidrar 

till denna osäkerhet i tillämpningen är hur lagstiftaren i 2013 års proposition uttrycker sig 

aningen vagt angående förlängningsärenden. Uttrycket ”bestämmelserna om förlängning av 

giltighetstiden bör fortsätta att gälla i huvudsak oförändrade” insinuerar att bestämmelserna har 

ändrats i viss mån, varpå frågan uppstår om lagstiftaren avsiktligen velat markera en ändring 

av bestämmelserna eller om det endast rör sig om en olycklig formulering. Trotts dessa 
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otydligheter går det att fastslå att en korrekt tillämpning av ellagen innebär en prövning mot 3–

4 kap. MB, även vid ansökning om förlängning av nätkoncession. Detta på grundval av 

hänvisningarna i 2013 års proposition till skrivelsen i 1997 års proposition att en ansökan om 

förlängning ska behandlas enligt samma kriterier som en ansökan om ny nätkoncession, vilket 

som bekant innebär en prövning mot 3–4 kap. MB.   

 

Det kan således konstateras att det juridiskt sett inte finns någon skillnad mellan en prövning 

av ansökan om förlängning och en ansökan om ny nätkoncession. Av rättsläget att döma går 

tillståndsprocesserna till på samma sätt och ansökningarna ska innehålla samma information. 

Det enda som skiljer processerna åt är terminologi och det faktum att vid ett förlängningsärende 

finns mer konkreta fakta om ledningarnas påverkan på omgivningen att tillgå. Jag är beredd att 

hålla med lagstiftaren om att det i dessa ärenden är lättare att undersöka om koncessionskraven 

är uppfyllda, men att detta inte per automatik leder till resonemanget att nätinnehavaren kan 

”räkna med” att nätkoncessionen förlängs. I detta hänseende vill jag snarare rikta 

uppmärksamheten på resonemanget i NGL och påpeka att ett sådant tankesätt som ovan skulle 

innebära att någon tidsbegränsning de facto inte existerar. Jag är även av den uppfattningen att 

resonemanget i NGL, att lägre krav vid en prövning av förlängningsärenden inte är 

ändamålsenligt, också talar för det faktum att 3–4 kap. MB ska tillämpas vid dessa prövningar. 

En utebliven tillämpning skulle inte vara ändamålsenlig då detta dels inte skulle uppfylla kraven 

på en miljömässigt lämplig utbyggnad av elnätet enligt ellagen, dels inte uppfylla kravet på en 

hållbar utveckling genom en god hushållning med resurser och bevarandet av den biologiska 

mångfalden enligt MB. Kraven i ellagen uppfylls inte eftersom för att veta om den fortsatta 

driften är miljömässigt lämplig krävs att alla aspekter av den miljörättsliga regleringen beaktas. 

På liknande sett uppfylls inte kraven i MB eftersom ingen hänsyn tas till 

hushållningsbestämmelserna och dessutom uteblir beaktandet av 7 kap. MB, vilket innebär att 

artskyddet – den biologiska mångfalden – inte heller beaktas. En utebliven tillämpning skulle 

även strida mot försiktighetsprincipen, och således även mot 2 kap. MB, eftersom ett 

godkännande av förlängd nätkoncession då skulle ske utan att hänsyn tas till huruvida 

förlängningen påverkar miljön i de områden vilka skyddas enligt bestämmelserna i 3–4 kap. 

MB.  

 

När det nu konstaterats att 3–4 kap. MB bör tillämpas vid ett ärende om förlängning av 

nätkoncession uppstår frågan hur bestämmelserna rent praktiskt ska tillämpas, eftersom 3–4 

kap. MB inte gäller för pågående verksamheter och en av förutsättningarna för förlängning av 
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nätkoncession är att det just rör sig om en befintlig verksamhet. Första frågan blir således om 

bestämmelserna över huvud taget kan tillämpas vid en förlängning av nätkoncession, och nästa 

fråga blir vad det får för betydelse att de tillämpas.  

 

8.2.2 Miljöbalkens bestämmelser - ny verksamhet eller ändrad markanvändning?  

Eftersom 3–4 kap. enligt MB endast tillämpas på nya verksamheter eller vid ändrad 

markanvändning, uppstår frågan om en förlängning av nätkoncession ska klassificeras som 

något av dessa begrepp. Även här bör påminnas om att denna bestämmelse härstammar från 

NRL och att förarbetena till MB hänvisar till denna tillämpning. Detta är således inte en ny 

tillämpning av lagen utan den var aktuell när ellagens första bestämmelser om förlängning av 

nätkoncession infördes, och hänvisade till tillämpningen av NRL.  

 

Att en förlängning skulle klassas som ändrad markanvändning är inte troligt eftersom ingen 

fysisk förändring i ledningarnas placering görs. Det sker inte heller någon annan förändring, till 

exempel en ändring i spänning eller liknande, vilken skulle kunna påverka hur marken används. 

Beviljandet av förlängd nätkoncession är enligt min mening snarare att se som en försäkran om 

att marken kommer användas på exakt samma sätt som tidigare. Det är således mer troligt att 

förlängningen klassas som en ny verksamhet, vilket i sig också är problematiskt men är det som 

stämmer bäst överens med hur rättsläget ser ut. Konsekvensen av detta blir att ytterligare 

tillstånd eventuellt måste omprövas, vilket i och för sig till viss del stämmer överens med vad 

som redovisats i avsnitt 7.3. Waddenzee-fallet gällde som bekant utfärdande av licenser för 

hjärtmusselfiske, där varje ny licens betraktades som ett separat projekt enligt 

livsmiljödirektivet. Vad som dock talar emot detta resonemang är det faktum att om en 

förlängning av nätkoncession klassas som en ny verksamhet skulle det innebära att inga 

nätkoncessioner kan förlängas, varpå förlängningsbestämmelserna blir obsoleta. Det som 

möjliggör en förlängning av nätkoncession är att det är en befintlig verksamhet vilken har ett 

befintligt tillstånd som kan förlängas. Det rör sig således inte om ett nytt tillstånd, som i 

Waddenzee-fallet. Att tvinga in en ansökan om förlängning av nätkoncession under begreppet 

ny verksamhet skulle leda till en näst intill paradoxal tillämpning av lagen; om en förlängd 

nätkoncession innebär en ny verksamhet, borde den nya verksamheten behöva ansöka om ny 

nätkoncession, eftersom det teoretiskt sett inte kan vara samma verksamhet vilken 

förlängningen beviljades för. 
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Ovan anförda resonemang öppnar således upp för ytterligare frågeställningar; måste en 

förlängning av nätkoncession falla in under något av begreppen ny verksamhet eller ändrad 

markanvändning? Kan det istället ses som ett undantag vilket inte regleras i MB, utan vilket 

följer av ellagen? Här kan ledning dras av förarbetena till MB och som tidigare nämnts anger 

dessa att när konflikt råder mellan MB och annan lagstiftning skall konflikten lösas genom 

tillämpandet av allmänna rättsgrundsatser. Principen lex specialis ger ellagens bestämmelser 

företräde och bör således tala för att en förlängning av nätkoncession inte behöver falla in under 

något av begreppen i MB. Med utgångspunkt i denna princip är MB att se som de generella 

regler vilka tillämpas inom de specifika områden och i de specifika fall balken anger. Ellagens 

hänvisning till balken är således en indikation på att i detta specifika fall ska MB tillämpas, 

även om en enskild tillämpning av MB inte hade fått samma utfall. Det har även framgått att 

MB tillåter en vidare tillämpning av lagen i vissa fall, förutsatt att de övergripande målen med 

MB uppfylls, och som bekant är syftet med MB att främja en hållbar utveckling, vilket bland 

annat nås genom en god hushållning med resurser. En tillämpning av 3–4 kap. MB, trotts att 

det inte rör sig om en ny verksamhet eller förändrad markanvändning, skulle inte motverka 

detta syfte utan snarare verka för att uppfylla det. En tillämpning av 3–4 kap. MB vid 

förlängning av nätkoncession är således både motiverad och möjlig enligt både MB och 

ellagens bestämmelser.  

 

8.2.3 Försenade ansökningar 

Efter konstaterandet ovan blir det även aktuellt att diskutera problemet angående hur en ansökan 

om förlängning vilken inkommit för sent ska hanteras. Detta scenario blir om möjligt ännu mer 

problematiskt att hantera men bidrar till att förtydliga distinktionen mellan begreppen 

koncession och verksamhet. Även i dessa fall rör det sig varken om en ny verksamhet eller 

ändrad markanvändning och det saknas dessutom en giltig nätkoncession att förlänga. Som 

tidigare konstaterats upphör verksamheten inte per automatik i och med att nätkoncessionen 

löper ut, verksamheten är snarare av en sådan natur att den bör fortlöpa, naturligtvis med 

konsekvenser för nätföretaget. Dessutom utgör driften av elnätet endast en del av 

nätverksamheten, varpå ett avbrott i driften inte skulle innebära att verksamheten i sig upphör 

helt. Skulle varje avbrott räknas som ett upphörande av verksamhet skulle en ny nätkoncession 

krävas varje gång ett strömavbrott inträffade eller varje gång avbrott måste göras för underhåll. 

I och med att det i dessa fall inte finns något tillstånd att förlänga, blir nätföretaget således 
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skyldigt att ansöka om ny nätkoncession188, eftersom verksamheten inte får fortlöpa utan denna. 

Kontentan av detta blir således att en korrekt tillämpning av lagreglerna kräver insikt i att 

begreppen koncession och verksamhet inte är synonyma. Nätkoncessionen stipulerar 

verksamhetens legitimitet, men utgör inte en del av verksamheten i sig. En ny nätkoncession 

behöver således inte innebära en ny verksamhet, varför det även vid dessa typer av ansökningar 

kan uppstå konflikter rörande tillämpningen av 3–4 kap. MB. Samma princip som ovan bör 

gälla även i dessa fall –  ellagen utgör lex specialis och möjliggör en okonventionell tillämpning 

av MB.  

 

Eftersom ansökan gäller en nätkoncession vilken inte kan förlängas utgör detta en brist, vilket 

bör innebära en skyldighet för nätmyndigheten att avvisa ansökan. Bristen är av en sådan natur 

att den inte går att ”läka” med kompletterande förfaranden vilket bör innebära att en ny ansökan 

erfordras.  Huruvida hela tillståndsprocessen måste börjas om med nytt samråd, ny MKB med 

mera kan dock ifrågasättas. Prövningarna kommer innehålla samma fakta och bedömas efter 

samma kriterier, vilket framgår av analysens tidigare avsnitt. Den nya ansökan kommer således 

i alla avseenden vara exakt lika förlängningsansökan. Det enda faktiska problemet i dessa fall 

är således att ”fel” ansökan lämnats in. Det är lätt att dra kopplingar till den klassiska nidbilden 

av byråkrati där en person står i en milslång kö, för att tillslut nå längst fram och få höra att fel 

blankett fyllts i, för att sedan hänvisas till en ny och längre kö där samma process börjar om på 

nytt. En sådan tillämpning skulle inte vara kostnadseffektiv, varken för myndigheten, 

nätinnehavaren eller samhället. Som bekant tillåter dock ellagen att en MKB, vilken upprättats 

till ett annat ärende, ”återanvänds” i nätkoncessionsärendet. Med detta resonemang som grund 

bör det anses motiverat att tillåta nätinnehavaren att använda visst ansökningsunderlag, vilket 

upprättades till förlängningsansökan, i den nya ansökan om nätkoncession. Vad som dock talar 

mot att hela ansökan som sådan återanvänds är det faktum att under tiden från det att den 

försenade ansökan inkommer, till dess att handläggning påbörjas och försening uppdagas kan 

förutsättningarna vilka fastslogs i den initiala ansökningsframställningen förändrats. 

Exempelvis kan samrådskretsen ha förändrats varpå ett nytt samråd krävs, och även om ett nytt 

samråd inte krävs bör det föreligga en skyldighet för nätinnehavaren att undersöka om så är 

fallet. Det går inte heller att komma ifrån det faktum att det är ”fel” ansökan som lämnats in, 

eftersom en förlängning i dessa fall är omöjlig. De förutsättningar vilka utreddes och godkändes 

i det initiala samrådet var således beroende av att det rörde sig om en förlängning och inte en 

                                                 
188 Eller ansöka om återkallelse av nätkoncession om de inte önskar bedriva verksamheten vidare. 
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ny koncession. Detta argument får än mer relevans med beaktande av 2013 års lagändring att 

en nätkoncession nu kan gälla tills vidare istället för viss tid.  Om förlängningsansökan avsåg 

viss tid och den nya ansökan gäller tills vidare får detta en helt ny innebörd för de inblandade 

parterna.  

 

8.3 Artskyddets inverkan  

8.3.1 Artskyddet och nätkoncessioner 

Vad som ytterligare talar för att 3–4 kap. MB ska tillämpas vid en ansökan om förlängd 

nätkoncession är hur en utebliven tillämpning skulle påverka artskyddsregleringen. Skulle 3–4 

kap. MB inte tillämpas vid en ansökan om förlängd nätkoncession skulle inte nätmyndigheten 

behöva beakta 4 kap. 8 § MB, vilket i sin tur skulle innebära att nätmyndigheten inte har någon 

skyldighet att säkerställa att tillstånd enligt 7 kap. 28a § MB meddelats för verksamheten. 

Nätmyndigheten bör ha en sådan skyldighet enligt försiktighetsprincipen och det kan även 

diskuteras huruvida en sådan skyldighet föreligger enligt livsmiljödirektivet, även om 

nätmyndigheten inte är den prövande myndigheten i dessa fall.  

 

Konsekvensen av en utebliven tillämpning beror dock till viss del på om länsstyrelsen kräver 

att nätinnehavaren ansöker om nytt tillstånd eller inte. Det ursprungliga tillståndet kan 

eventuellt fortfarande gälla även efter nätkoncessionsförlängningen. Om tillståndet fortfarande 

gäller är det inte lika motiverat att nätmyndigheten behöver tillämpa 4 kap. 8 § MB vid ett 

förlängningsärende. Detta eftersom det inte sker någon ändrad markanvändning i och med att 

ledningarna redan är på plats varpå dess inverkan på miljön och lokalisering redan har prövats 

och godkänts. I Alto Sil-fallet fastslog EU-domstolen att en verksamhet som fanns på plats 

innan området upprättades som Natura 2000-område ska prövas när upprättningen sker, det kan 

således inte bli fråga om fall där nätkoncessionsansökan prövas utan att verksamheten någonsin 

prövats mot Natura 2000-reglerna.   

 

8.3.2 Bör nytt tillstånd enligt 7 kap. 28a § MB krävas?  

Eftersom en licens betraktas som ett projekt enligt livsmiljödirektivet, vilket fastställdes i 

Waddenzee-fallet, och för att skyddsmekanismen i artikel 6.3 ska utlösas räcker det med att det 

är troligt att projektet har en betydande påverkan på området, borde en förlängning av 

nätkoncession utlösa detta skydd. En nätkoncession är som bekant i grund och botten ett 

tillstånd. En förlängd nätkoncession innebär en fortsatt markanvändning och med all 
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sannolikhet en fortsatt påverkan på området i form av underhåll av ledningsgator, underhåll av 

ledningar etc. Problematiskt är dock att Waddenzee-fallet avsåg nya licenser varje år, i 

nätkoncessionsfallen handlar det om samma licens vilken förlängs vart 15:e år.189 Denna 

skillnad är dock något som enligt min mening talar för att en ny prövning bör göras mot artikel 

6.3. Eftersom en verksamhet som årligen kräver nya licenser prövas mot artikel 6.3 vid varje 

ny licens utfärdande, bör en licens vars giltighet endast prövas vart 15:e år definitivt prövas mot 

artikel 6.3. I analysens tidigare avsnitt har det dessutom konstaterats att en prövning av förlängd 

nätkoncession sker enligt samma kriterier som prövningen av en ny nätkoncession. Om vi ser 

nätkoncessionerna som licenser enligt livsmiljödirektivet finns det således ingen faktisk 

skillnad mellan en förlängd licens och en ny licens, varpå en förlängning bör falla in under 

artikel 6.3 och prövas igen vid förlängningstillfället.  

 

Vad som ytterligare talar för resonemanget ovan är att om ett förlängningsärende inte prövas 

mot artikel 6.3 skulle detta bli ett sätt för verksamheter att ”gå runt” artskyddsbestämmelserna, 

genom att istället för att ansöka om nya licenser endast förlänga befintliga. I Waddenzee-fallet 

hade hjärtmusselfiskarna således kunnat undgå artskyddsprövningen genom att förlänga sina 

licenser istället för att söka nya. Ett sådant förfarande hade inte varit förenligt med direktivets 

syfte att effektivt bevara den biologiska mångfalden. Således borde en förlängning av 

nätkoncession innebära en skyldighet att göra en ny prövning av tillstånd enligt 7 kap. 28a § 

MB, varpå det bör föreligga en skyldighet för nätmyndigheten att tillämpa 4 kap. 8§ MB och 

försäkra sig om att nytt tillstånd lämnats för verksamheten.  

 

Då det enligt livsmiljödirektivet finns en skyldighet att vidta lämpliga skyddsåtgärder för Natura 

2000-områden bör en tillämpning av 4 kap. 8 § MB ses som en sådan lämplig åtgärd. I Grüne 

Liga-fallet fastslogs även att det krävs en utredning över huruvida en ny bedömning av ett 

projekts konsekvenser för ett område utgör den enda lämpliga åtgärden, i den mening som 

avses i artikel 6.2. En följdfråga till detta blir dock om det faller på nätmyndigheten att i sin 

prövning av förlängd nätkoncession göra denna utredning över huruvida en bedömning enligt 

artikel 6.2 utgör den enda lämpliga åtgärden – de är ju inte den prövande myndigheten i 

artskyddsfrågorna. I förarbetena till MB har lagstiftaren angett att en myndighet som tillämpar 

4 kap. 8 § MB får medge viss markanvändning om de kan konstatera att verksamheten inte 

innebär en betydande miljöpåverkan. Om myndigheten kan konstatera detta, konstaterar den 

                                                 
189 Detta förutsätter att den längsta möjliga tidsbegränsningen för nätkoncession är satt. Tidsbegränsningen kan 

som bekant vara kortare.  
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samtidigt att verksamheten eller åtgärden inte omfattas av tillståndskravet i 7 kap. 28a § MB. 

Ett sådant konstaterande måste naturligtvis uppfylla Waddenzee-kriterierna och vara 

vetenskapligt grundat. Således finns det en möjlighet för nätmyndigheten att själva tillämpa 

artskyddsbestämmelserna och göra avvägningen av om nytt tillstånd enligt 7 kap. 28a § MB 

krävs, vilket innebär att nätmyndigheten inte är begränsad till att endast utreda om en ny 

bedömning är den enda lämpliga åtgärden enligt artikel 6.2; de kan genomföra hela den nya 

bedömningen enligt artikel 6.3. Skulle nätmyndigheten i denna bedömning konstatera att 

förlängningen kräver nytt tillstånd enligt 7 kap. 28a § MB bör detta dock meddelas till 

nätinnehavaren som då får vända sig till länsstyrelsen och ansöka om nytt tillstånd. Vad 

konsekvenserna blir om länsstyrelsen senare skulle komma till en annan slutsats än 

nätmyndigheten framgår dock inte av denna rättsutredning.  

 

8.3.3 Artskyddet i relation till andra koncessionspliktiga verksamheter 

Betydelsen av att artskyddet i 7 kap. MB beaktas blir extra tydlig sett till regleringen av 

naturgasledningar i NGL. Eftersom en godkänd koncession enligt NGL inte kan förbjudas 

enligt annan reglering i MB, är förlängningsprövningen den enda möjligheten som öppnar upp 

till prövning. Tillstånd enligt 7 kap. 28a § MB måste som bekant lämnas innan andra tillstånd 

kan godkännas. Skulle 4 kap. MB inte tillämpas vid ett förlängningsärende enligt NGL skulle 

ledningen eventuellt aldrig bli prövad mot Natura 2000-bestämmelserna, något som inte skulle 

vara förenligt med livsmiljödirektivet. I förarbetena till både NGL och RLL har det särskilt 

framhållits att lagstiftaren velat skapa en synergi mellan de koncessionspliktiga 

lagstiftningarna. Endast det faktum att lagarna har liknande syften och liknande regleringar är 

inte ett argument för att de ska tillämpas exakt lika, i kombination med övriga slutsatser i 

analysen är det dock ett argument som inte kan lämnas helt utan avseende.  

 

Det är dock intressant att av de i uppsatsen behandlade lagstiftningarna, är det endast NGL som 

innehåller denna bestämmelse att godkända koncessioner inte kan förbjudas enligt MB. Den 

motivering som framlades i propositionen, att när koncession beviljats ska miljöhänsynen vara 

tillgodosedda och därför skulle det vara onödigt att pröva koncessionen igen, stämmer även in 

på de andra koncessionspliktiga lagstiftningarna men de innehåller inte denna bestämmelse. 

Vad som föranleder denna skillnad går endast att spekulera i, möjligen effektivare lobbying 

från naturgassektorn eller ett aktivt energipolitiskt val från lagstiftarens sida. 
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8.3.4 Slutsats 

Vad alla de ovan angivna resonemang har gemensamt är att en utebliven tillämpning av 

artskyddsbestämmelserna inte skulle vara ändamålsenlig, varken med hänsyn till syftet med 

MB, syftet med direktiven eller mot beaktandet av försiktighetsprincipen. Syftet med MB är 

som tidigare nämnts en hållbar utveckling vilket bland annat innebär ett bevarande av den 

biologiska mångfalden, vilket även är syftet med livsmiljödirektivet. Ett effektivt bevarande av 

den biologiska mångfalden kräver att de regler och bestämmelser vilka berör artskyddet, 

efterföljs med dessa syften som utgångspunkt. Det skulle således inte vara ändamålsenligt om 

nytt tillstånd enligt 7 kap. 28a § MB inte krävdes vid förlängning av nätkoncession, och det 

skulle inte heller vara ändamålsenligt om nätmyndigheten inte tillämpade 4 kap. 8 § MB i dessa 

ärenden. Försiktighetsprincipen stödjer också denna slutsats eftersom för att konstatera 

huruvida det föreligger en risk att en verksamhet påverkar miljön krävs en utredning av dess 

potentiella effekter. Ett godkännande av förlängd nätkoncession utan ett beaktande av 4 kap. 8 

§ MB och utan en ny bedömning enligt 7 kap. 28a § MB skulle således strida mot 

försiktighetsprincipen.  

 

8.4 Analys av konsekvenser samt rekommendationer 

Resonemangen ovan har visat på att en tillämpning av 3–4 kap. MB vid ansökan om förlängd 

nätkoncession är fullt möjlig i lagens mening. Konsekvenserna av att 3–4 kap. MB tillämpas 

blir att en ansökan om förlängning prövas enligt samma kriterier som en ansökan om ny 

nätkoncession, vilket även är vad ellagens propositioner har eftersträvat. Det har även 

konstaterats att gällande rätt inte innebär att förlängningsärenden behandlar befintliga 

verksamheter och nya ansökningar nya verksamheter, eftersom en befintlig verksamhet som 

ansökt om förlängning för sent bör ansöka om ny nätkoncession.  

 

Eftersom en ansökan om förlängning prövas enligt samma kriterier som en ansökan om ny 

nätkoncession uppstår frågan vad som motiverar en separat reglering av dessa förfaranden. Den 

enda fördelen med en sådan uppdelning är enligt min mening att ge nätmyndigheten en 

indikation om att ansökan gäller en befintlig ledning, och att fokus därmed bör ligga på 

huruvida den befintliga lokaliseringen är den bäst lämpade. Frågan blir än mer intressant vid 

en granskning av skillnaden mellan en ansökan om förlängning och en ansökan om ny 

nätkoncession för en redan befintlig verksamhet. Prövningarna innehåller som bekant exakt 

samma moment och i dessa fall gäller båda ansökningarna befintliga verksamheter. Vid en 
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första anblick kan det vara lätt att dra slutsatsen att nätmyndigheten bör acceptera en sen 

ansökan. På det sätt lagen i dag är konstruerad är detta dock inte möjligt, eftersom en 

förlängning förutsätter en giltig nätkoncession vilken kan förlängas.  

 

För att få bukt med dessa problem, förenkla tillståndsprocessen samt underlätta 

nätmyndighetens arbete föreslår jag en lagändring där ett nytt prövningssystem för 

linjekoncessioner med begränsad giltighetstid införs. Mitt förslag fokuserar på 

nätverksamheternas förutsättningar snarare än nätkoncessionerna i sig. Vad som föreslås är en 

uppdelning av nätkoncessioner för befintliga nätverksamheter och nätkoncessioner för nya 

nätverksamheter. En ny nätverksamhet vilken önskar ansöka om nätkoncession för linje 

ansöker således enligt de nuvarande reglerna, antingen om nätkoncession tills vidare, vilket är 

det vanligaste, eller för viss tid. Gäller nätkoncessionen tills vidare gäller de nuvarande reglerna 

om omprövning. Meddelas nätkoncession för viss tid föreslås att, istället för att ansöka om 

förlängd nätkoncession, ansöks om (ny) nätkoncession för befintlig verksamhet. Ansökan om 

(ny) nätkoncession för befintlig verksamhet kan gälla tills vidare eller för viss tid om det 

fortfarande finns ett behov av att tidsbegränsa nätkoncessionen.  

 

Eftersom prövning av ny nätkoncession och prövning av förlängning i dagsläget sker enligt 

samma kriterier skulle den nya konstruktionen inte innebära någon skillnad i det hänseendet. 

Vad som dock är mer fördelaktigt med detta förslag är att osäkerheten kring hur en försenad 

ansökan om förlängning ska hanteras försvinner. Eftersom ansökan skulle gälla (ny) 

nätkoncession för en befintlig nätverksamhet kan den prövas oavsett om giltighetstiden för den 

ursprungliga nätkoncessionen löpt ut eller inte. Således behöver inte tillståndsprocessen börjas 

om igen i de fall ansökan inkommer för sent. Att det inte krävs att ansökan inkommer i tid för 

att en prövning ska kunna genomföras ger inte nätinnehavaren incitament till att strunta i att 

inkomma med ansökan i tid, eftersom denne fortfarande riskerar straff om nätverksamheten 

bedrivs utan nätkoncession. Vad det nya systemet dock syftar till är att underlätta 

nätmyndighetens arbete och blir på detta sätt ett mer kostnadseffektivt system, både för 

myndigheten, nätinnehavaren och samhället i stort.  

 

En uppdelning av nätkoncessioner så som beskrivits här ovan skulle även bidra till att klargöra 

vissa av problemen med artskyddstillämpningen. Eftersom det istället för en förlängning av ett 

befintligt tillstånd sker en ansökan om nytt tillstånd blir det tydligare att en ny prövning enligt 

artikel 6.3 livsmiljödirektivet krävs. Jag vill dock poängtera att jag är av den uppfattningen att 
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den nuvarande regleringen innebär ett krav på nytt tillstånd enligt 7 kap. 28a § MB vid 

förlängningsärenden, även i detta fall skulle inte den föreslagna lagändringen innebära någon 

förändring i detta hänseende utan endast bidra till att förenkla tillämpningen av 

artskyddsreglerna.   
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Avslutande kommentar  

Sammanfattningsvis har det i uppsatsen konstaterats att en tillämpning av 3–4 kap. MB vid 

ärenden om förlängd nätkoncession är fullt möjlig och ändamålsenlig sett till ellagens reglering 

och miljöbalkens syfte. En förlängd nätkoncession innebär inte en ny verksamhet utan är 

snarare en försäkran om att den befintliga verksamheten kommer fortgå utan förändring. 

Distinktionen mellan koncession och verksamhet blir extra tydlig vid ärenden där 

förlängningsansökan inte inkommit i tid.  

 

Eftersom det i dagsläget är de äldre förarbetena som ligger till grund för större delen av 

rättstillämpningen är min uppfattning att en närmare utredning av regleringen av förlängd 

nätkoncession är motiverad. Även om det i dagsläget inte är lika vanligt med tidsbegränsade 

nätkoncessioner som innan lagändringen 2013 finns denna möjlighet fortfarande kvar och 

därmed krävs tydliga och klara regler för hur förlängningsärenden ska prövas. Inte minst har 

bristerna i dagens reglering framgått vid granskningen av hanteringen av ärenden med för sent 

inkomna ansökningar. Vad som föreslagits är en ändring av ellagens bestämmelser angående 

tidsbegränsade nätkoncessioner, där det i stället för förlängning av nätkoncession görs en 

prövning av (ny) nätkoncession för befintlig verksamhet. Detta skulle undanröja problemen 

med för sent inkomna förlängningsansökningar. Det nya förfarandet skulle inte leda till en 

förändring i hur nätkoncessionen prövas, eftersom prövningen av förlängningar i dagsläget 

redan sker enligt samma kriterier som för ny nätkoncession. Den nya regleringen skulle således 

fortfarande vara ändamålsenlig och dessutom mer tids- och kostnadseffektiv samt ligga i linje 

med Sveriges energipolitiska mål.  

 

En förlängd nätkoncession möjliggör fortsatt verksamhet och bör således ses som ett projekt 

enligt livsmiljödirektivet, vilket medför att förlängningen bör prövas enligt artikel 6.3. Detta på 

grundval av att en prövning av förlängning följer samma kriterier som en prövning för ny 

nätkoncession samt att en fortsatt verksamhet inverkar på miljön. Det har även konstaterats att 

nätmyndigheten har möjligheten att själva genomföra den nya bedömningen. Vad som dock är 

mindre klarlagt är huruvida nätmyndigheten har en skyldighet att göra denna bedömning och 

hur detta i så fall påverkar relationen mellan nätmyndighetens och länsstyrelsens 

ansvarsområden. Det är frågor likt dessa som forskningsutredningarna, vilka nämndes i 

uppsatsens inledning, förhoppningsvis kommer ge svar på. En utredning vilken är välbehövlig 

och som jag personligen ser fram emot att se resultatet av. 
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