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Regeringskansliet, Infrastrukturdepartementet
i.remissvar@regeringskansliet.se 

Yttrande om promemorian Tidsfrister och 
kontaktpunkt för att främja produktionen av 
förnybar energi
Ert diarienummer: I2020/00279

Länsstyrelsens yttrande
Länsstyrelsen Östergötland har inget att erinra mot förslaget.

Bakgrund
I artikel 16 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 
om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor finns 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. Det finns även krav 
på 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. 

I promemorian föreslås en ny lag och en ny förordning med bestämmelser om tidsfrister för 
vissa tillståndsförfaranden vid produktion av förnybar el och om en kontaktpunkt för vissa 
tillståndsförfaranden vid produktion av förnybar energi. Bestämmelserna genomför artikel 16 i 
ovan nämnt direktiv.

Synpunkter från Länsstyrelsen Östergötland
Då direktivet är ett så kallat minimidirektiv är huvuddelen av det som anges i artikel 16 
tvingande för medlemsstaterna, däribland tidsfristerna och kravet på kontaktpunkter. 
Länsstyrelsen har därmed inget att erinra mot förslaget att inrätta en ny lag och förordning 
med bestämmelser om tidsfrister för vissa tillståndsförfaranden vid produktion av förnybar el 
och om inrättande av en kontaktpunkt för ärenden som rör produktion av förnybar energi.

I promemorian föreslås att ett tillståndsförfarande ska ta högst ett år om tillståndet avser 
anläggningar med en elproduktionskapacitet under 150 kW och högst två år för anläggningar 
med en högre elproduktionskapacitet. För miljöprövningsdelegationerna finns sedan tidigare 
en målsättning om att beslut i ansökningsärenden ska fattas inom 180 dagar från det att 
ansökan bedömts vara komplett. Utifrån detta bedömer Länsstyrelsen att det bör vara möjligt 
att innehålla de föreslagna tidsfristerna. 
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De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsråd Ann Holmlid med miljöskyddshandläggare Karl-Martin 
Axelsson som föredragande. 

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  

Kopia till
Regeringskansliet, i.e.remissvar@regeringskansliet.se 

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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