Tillstånd och prövning (ATP)

Bestämmelser som ligger till grund för beslutet
I denna bilaga presenteras de regler som har tillämpats vid prövningen av
ansökan.

Ellagen (1997:857)
En starkströmsledning får inte byggas eller användas utan tillstånd
(nätkoncession) (2 kap. 1 § första stycket).
En nätkoncession ska avse en ledning med i huvudsak bestämd sträckning
(nätkoncession för linje) eller ett ledningsnät inom ett visst område (nätkoncession
för område) (2 kap. 2 §).
En nätkoncession får beviljas endast om anläggningen är lämplig från allmän
synpunkt (2 kap. 12 §)
En nätkoncession för linje får inte strida mot en detaljplan eller områdesbestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får
dock små avvikelser göras. (2 kap. 14 §).
En nätkoncession får beviljas endast om nätkoncessionshavaren från allmän
synpunkt är lämplig att utöva nätverksamhet. En nätkoncession för område får beviljas endast den som dessutom är lämplig att bedriva nätverksamhet inom koncessionsområdet (2 kap. 16 § första stycket).
Endast transmissionsnätsföretag eller juridiska personer där ett sådant företag har
ett bestämmande inflytande får beviljas och inneha en nätkoncession för en
utlandsförbindelse. Detta gäller dock inte om ledningen endast har liten betydelse
för den samlade överföringen av el till och från utlandet (2 kap. 16 § andra stycket).
Vid en prövning av frågor om beviljande av nätkoncession för linje ska 2–4 kap.
och 5 kap. 3–5 och 18 §§ miljöbalken tillämpas (2 kap. 17 § första stycket).
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BILAGA 2

1

frågan om huruvida byggandet eller användandet kan antas medföra en

betydande miljöpåverkan avgöras genom ett särskilt beslut enligt 6 kap. 26 och 27
§§ miljöbalken efter det att en undersökning enligt 6 kap. 23–26 §§ har gjorts, om
något annat inte följer av 6 kap. 23 § andra stycket,
2

en specifik miljöbedömning göras, information lämnas och samordning ske
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För en starkströmsledning som ska prövas för en nätkoncession för linje ska

3

en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 47 § miljöbalken,

om länsstyrelsen beslutar att en betydande miljöpåverkan inte kan antas (2 kap. 17
§ andra stycket).
Trots första och andra styckena behöver frågor som har prövats i ett mål eller
ärende om tillstånd enligt miljöbalken inte prövas på nytt i ärendet om
nätkoncession. Om det i målet eller ärendet om tillstånd enligt miljöbalken finns en
miljö-konsekvensbeskrivning som beskriver de direkta och indirekta effekter på
människors hälsa och miljön som ledningen kan medföra, behöver det inte finnas
någon särskild miljökonsekvensbeskrivning i koncessionsärendet (2 kap. 17 §
tredje stycket).
En nätkoncession ska 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 (2 kap. 18 §).
En nätkoncession gäller tills vidare (2 kap. 21 § första stycket).
En nätkoncession för linje får begränsas till att gälla för en viss tid, om sökanden
begär det eller om det annars finns särskilda skäl. Giltighetstiden får i ett sådant
fall vara som längst femton år (2 kap. 21 § andra stycket).
Giltighetstiden för en nätkoncession för linje, som har beviljats för en viss tid enligt
21 § andra stycket, får förlängas på ansökan av nätkoncessionshavaren (2 kap. 22 §
första stycket).
Giltighetstiden får förlängas med högst femton år i taget. Det får dock beslutas att
nätkoncessionen ska gälla tills vidare, om sökanden begär det (2 kap. 22 § andra
stycket).
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enligt 6 kap. 28–46 §§ miljöbalken, om en betydande miljöpåverkan kan antas, och

koncessionen förenas med nya villkor (2 kap. 22 § tredje stycket).
En ansökan om förlängd giltighetstid för en nätkoncession för linje ska göras
senast två år före giltighetstidens utgång (2 kap. 23 § första stycket).
Nätkoncessionen gäller till dess en ansökan om förlängd giltighetstid har prövats
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Vid en förlängning får koncessionsvillkoren ändras eller upphävas och

slutligt (2 kap. 23 § andra stycket).

tillämpas (2 kap. 24 §).

Miljöbalken
Allmänna hänsynsregler
När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och när
sådana villkor prövas som inte avser ersättning samt vid tillsyn enligt miljöbalken
är alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser som följer av 2 kap. MB iakttas (2 kap. 1
§ första stycket).
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall
skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens
art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller
olägenhet (2 kap. 2 §)
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma
syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik (2 kap. 3 §
första stycket)
Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön (2 kap. 3 § andra stycket).
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall
undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska
organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om
de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre
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Vid prövningen av en ansökan om förlängd giltighetstid ska 12–14 och 16–18 §§

behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism (2 kap. 4 §).
Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror
och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första
hand skall förnybara energikällor användas (2 kap. 5 §).
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farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har

För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde skall
uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön (2 kap.
6 § första stycket).
Grundläggande och särskilda hushållningsbestämmelser
Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade
av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön skall så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär (3 kap. 2 §)
Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön (3 kap. 3 §).
Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse (3 kap. 4 § första stycket).
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk (3 kap. 4 § andra
stycket).
Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk (3 kap. 4 § tredje
stycket).
Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen eller yrkesfisket eller
för vattenbruk skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra näringarnas bedrivande (3 kap. 5 § första stycket).
Områden som är av riksintresse för rennäringen eller yrkesfisket skall skyddas mot
åtgärder som avses i första stycket (3 kap. 5 § andra stycket).
Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän
synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till
friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
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det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet skall kunna

av tätorter skall särskilt beaktas (3 kap. 6 § första stycket).
Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller
friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket (3 kap. 6 § andra
stycket)
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skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten

Mark- och vattenområden som innehåller värdefulla ämnen eller material skall så
dessa (3 kap. 7 § första stycket).
Områden som innehåller fyndigheter av ämnen eller material som är av
riksintresse skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket (3 kap. 7 § andra
stycket).
Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell
produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer,
vattenförsörjning eller avfallshantering skall så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana
anläggningar (3 kap. 8 § första stycket).
Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i första stycket skall
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av
anläggningarna (3 kap. 8 § andra stycket).
Mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret skall så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvarets intressen
(3 kap. 9 § första stycket).
Områden som är av riksintresse på grund av att de behövs för totalförsvarets
anläggningar skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten
eller utnyttjandet av anläggningarna (3 kap. 9 § andra stycket).
De områden som anges i 2–8 §§ är, med hänsyn till de natur- och
kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet av
riksintresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till
stånd endast om
1

det inte möter något hinder enligt 2–8 §§ och

2

det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och

kulturvärden (4 kap. 1 § första stycket).
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långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra utvinningen av

Myndigheter och kommuner skall säkerställa att de miljökvalitetsnormer som
meddelats enligt 1 § uppfylls när de
• prövar tillåtlighet, tillstånd, godkännanden, dispenser och anmälningsärenden,
• utövar tillsyn, eller
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Miljökvalitetsnormer

Miljöbedömningar
Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning för en verksamhet eller åtgärd är att
identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den planerade
verksamheten eller åtgärden kan medföra dels på människor, djur, växter, mark,
vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark,
vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material,
råvaror och energi. Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa
effekter på människors hälsa och miljön (6 kap. 3 § första stycket).
Den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kräver tillstånd
eller beslut om tillåtlighet enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av balken skall samråda med länsstyrelsen,
tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Om en
verksamhet eller åtgärd till följd av föreskrifter som meddelats med stöd av 4 a §
eller till följd av länsstyrelsens beslut enligt 5 § andra stycket skall antas medföra
en betydande miljöpåverkan, skall samråd ske även med övriga statliga
myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas
bli berörda (6 kap. 4 § första stycket).
Samrådet skall genomföras i god tid och i behövlig omfattning innan en ansökan
om tillstånd görs och den miljökonsekvensbeskrivning som krävs enligt 1 §
upprättas. Samrådet skall avse verksamhetens eller åtgärdens lokalisering,
omfattning, utformning och miljöpåverkan samt miljökonsekvensbeskrivningens
innehåll och utformning (6 kap. 4 § andra stycket).
Före samrådet skall den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden
lämna uppgifter om den planerade verksamhetens eller åtgärdens lokalisering,
omfattning och utformning samt dess förutsedda miljöpåverkan. Uppgifterna skall
lämnas till länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som särskilt berörs
(6 kap. 4 § tredje stycket).
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• meddelar föreskrifter (5 kap. 3 § första stycket)

miljökonsekvensbeskrivning krävs enligt 1 § andra stycket (6 kap. 4 § fjärde
stycket).
Miljökonsekvensbeskrivningen skall, i den utsträckning det behövs med hänsyn
till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning, innehålla de uppgifter som
behövs för att uppfylla syftet enligt 3 § (6 kap. 7 § första stycket).
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Vad som sägs i första–tredje styckena gäller också ärenden för vilka en

av 4 a § eller till följd av länsstyrelsens beslut enligt 5 § andra stycket skall antas
medföra en betydande miljöpåverkan, skall miljökonsekvensbeskrivningen alltid
innehålla
1 en beskrivning av verksamheten eller åtgärden med uppgifter om lokalisering,
utformning och omfattning,
2 en beskrivning av de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar skall
undvikas, minskas eller avhjälpas, t.ex. hur det skall undvikas att verksamheten
eller åtgärden medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. överträds,
3 de uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga inverkan
på människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten samt
andra resurser som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra,
4 en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa
utformningar tillsammans med dels en motivering varför ett visst alternativ har
valts, dels en beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten eller
åtgärden inte kommer till stånd, och
5 en icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1–4 (6 kap. 7 §
andra stycket).
När en miljökonsekvensbeskrivning skall redovisa alternativa utformningar enligt
andra stycket 4 får länsstyrelsen, inom ramen för samrådsförfarandet, ställa krav
på att även andra jämförbara sätt att nå samma syfte skall redovisas (6 kap. 7 §
tredje stycket).
För verksamheter eller åtgärder som kan antas påverka miljön i ett naturområde
som har förtecknats enligt 7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2 skall en
miljökonsekvensbeskrivning alltid innehålla de uppgifter som behövs för
prövningen enligt 7 kap. 28 b och 29 §§. Om miljökonsekvensbeskrivningen har
upprättats enbart för en prövning enligt 7 kap. 28 b och 29 §§, behöver
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Om verksamheten eller åtgärden till följd av föreskrifter som meddelats med stöd

kap 7 § fjärde stycket).
Den myndighet som skall pröva en ansökan i ett mål eller ett ärende där det krävs
en miljökonsekvensbeskrivning för en verksamhet eller åtgärd skall genom ett
särskilt beslut eller i samband med avgörandet av målet eller ärendet ta ställning
till om miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i detta kapitel. Ett sådant
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beskrivningen endast innehålla de uppgifter som behövs för den prövningen (6

ställningstagande får inte överklagas särskilt utan endast i samband med att

Vid prövningen av ansökan skall myndigheten beakta innehållet i
miljökonsekvensbeskrivningen och resultatet av samråd och yttranden enligt 4, 6
och 8 §§ (6 kap. 9 § andra stycket)

Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
I fråga om andra verksamheter och åtgärder än de som avses i första stycket samt i
fråga om ändring av sådana verksamheter och åtgärder ska länsstyrelsen med stöd
av de kriterier som anges i bilaga 2 till denna förordning besluta om verksamheten
eller åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (3 § andra
stycket).

Artskyddsförordningen (2007:845)
I fråga om vilda fåglar och i fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilaga 1
till denna förordning har markerats med N eller n är det förbjudet att
1 avsiktligt fånga eller döda djur,
2 avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-,
övervintrings- och flyttningsperioder,
3 avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och
4 skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser
Förbudet gäller alla levnadsstadier hos djuren (4 § första stycket)
I fråga om sådana vilt levande djurarter som i bilaga 1 till denna förordning har
markerats med N, n eller F är det förbjudet att för fångst eller dödande använda
medel eller metoder som inte är selektiva och som lokalt kan medföra att
populationen av arten försvinner eller utsätts för en allvarlig störning. Fångst eller
dödande får inte ske från motorfordon i rörelse eller från flygplan (5 § första
stycket).
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avgörandet i målet eller ärendet överklagas (6 kap. 9 § första stycket).

i bilaga 2 till denna förordning är det förbjudet att i den omfattning som framgår
av bilagan
1 döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar, och
2 ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon (6 §).
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I fråga om sådana vilt levande kräldjur, groddjur och ryggradslösa djur som anges

I fråga om sådana växtarter som i bilaga 1 till denna förordning har markerats med
eller förstöra växter i deras naturliga utbredningsområde i naturen (7 § första
stycket).
Förbudet gäller alla stadier i växternas biologiska cykel (7 § andra stycket).
I fråga om sådana vilt levande kärlväxter, mossor, lavar, svampar och alger som
anges i bilaga 2 till denna förordning är det förbjudet att i den omfattning som
framgår av bilagan
1 plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växterna,
och
2 ta bort eller skada frön eller andra delar (8 §).
I fråga om sådana vilt levande kärlväxter, mossor, lavar, svampar och alger som
anges i bilaga 2 till denna förordning är det förbjudet att i den omfattning som
framgår av bilagan
1 gräva eller dra upp exemplar av växter med rötterna, och
2 plocka eller på annat sätt samla in exemplar av växter för försäljning eller andra
kommersiella ändamål (9 §.)
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N är det förbjudet att avsiktligt plocka, samla in, skära av, dra upp med rötterna

