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Yttrande över remiss av promemorian Tidsfrister 
och kontaktpunkt för att främja produktionen av 
förnybar energi
Er beteckning: I2020/00279

Sammanfattning 
Länsstyrelsen välkomnar förslagen i promemorian och ser vikten av en samordnad 
tillståndsprocess som är anpassad till krav på miljöhänsyn, den pågående 
energiomställningen och de klimat- och energipolitiska målen. Länsstyrelsen 
anser att de aktuella regeländringarna bör genomföras i enlighet med 
promemorians förslag om en ny lag och tillhörande förordningsbestämmelser. 
Länsstyrelsen anser vidare att Energimyndigheten lämpligen får uppdraget att 
tillhandahålla kontaktpunkt i enlighet med promemorians förslag. 

Tidsfrister 
Länsstyrelsen ser positivt på att Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 
2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi 
från förnybara energikällor (det omarbetade förnybardirektivet) ställer krav på att 
medlemsstaterna ska fastställa tidsfrister för tillståndsförfaranden som avser 
anläggningar för produktion av förnybar el och tillgångar för anslutning av dessa 
till elnätet. I ett läge då stora delar av Sverige lider av effektbrist, som får till följd 
att det i Stockholm, Uppsala, Mälardalen och Malmöregionen inte är möjligt att 
ansluta mer kunder p.g.a. otillräcklig nätkapacitet, finns det starka skäl att kunna 
åtgärda dessa brister snabbt och kostnadseffektivt. För att underlätta omställ-
ningen bör processerna för att ansluta förnybar energi till elnäten bli enklare, mer 
förutsägbara och mer flexibla, men även processerna för utbyggnad av 
transmissionskapacitet behöver gå betydligt snabbare än idag. Länsstyrelsen ser 
därför ett behov av att en tidsfrist införs gällande hur lång tid en prövningsprocess 
kan pågå. Länsstyrelsen välkomnar att totalförsvarets behov beaktas samt betonar 
vikten av samordning och samverkan mellan aktörerna inom tillståndsprocessen.

Enligt direktivet får handläggningstiden vara högst ett eller två år från komplett 
ansökan som en bortre gräns, beroende på vad ärendet gäller. Länsstyrelsernas 
miljöprövningsdelegationer har sedan tidigare satta mål från Regeringen om 
maximala handläggningstider i ansökningsärenden gällande tillstånd enligt 9 kap. 
miljöbalken. Beslut i dessa ärenden ska tas inom 180 dagar från det att 
ansökningshandlingarna är kompletta för prövning och har kungjorts. Läns-
styrelsen i Stockholms län kan konstatera att dessa handläggningstider i nuläget 
innehålls väl. Beredning och prövning av övriga ärenden som berörs
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av föreslagna tidsfrister bör vara rimliga att prioritera för att möjliggöra att 
handläggningstiderna kan innehållas även för dessa. 

Kontaktpunkt 
Det är positivt att medlemsstaterna ska inrätta eller utse en eller flera 
kontaktpunkter för att tillhandahålla vägledning och underlätta det administrativa 
ansöknings- och tillståndsförfarandet för sökande vid uppförande, uppgradering 
och drift av anläggningar för produktion av förnybar energi och tillgångar som 
krävs för anslutning av dessa till elnätet. Länsstyrelsen ställer sig positiv till att 
Energimyndigheten får i uppdrag att tillhandahålla kontaktpunkt i enlighet med 
vad utredningen föreslår.

Beslutande
Beslutet har fattats av länsöverdirektör Johan von Sydow med miljöhandläggare 
Anna Bohlin som föredragande. Vid den slutliga handläggningen har även 
miljödirektör Göran Åström och förvaltningsdirektör Mathias Wahlsten 
medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till
i.e.remissvar@regeringskansliet.se
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