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statsrådet AnderssonTill

chefen förbemyndigade regeringen1992den 26beslutGenom mars
omfattadutredaretillkalla särskildNäringsdepartementet att aven -

förslag tilluppdrag utarbetamedkommittéförordningen att ny-
lagstiftning på elområdet m.m.

maj 1992tillkallades den 25bemyndigandet över-stödMed av
särskild utredare.Olof Söderbergdirektören som

Ellagstiftningsutredningen.Utredningen namnetantog
förstaResultatet denske iUtredningsarbetet förutsattes etapper. av

förkoncessionerbestämmelserinnefattande ändradeetappen, om
visstinomoch för ledningsnätstarkströmsledningarelektriska ett

elmarknaden,ökad konkurrenssyfte åstadkommaområde i att
meddelbetänkandet Elkonkurrensi nät-i juni 1993redovisades

1993:68.monopol SOU
skulle denför utredningsarbetetdirektivenursprungligaEnligt de

medellagen i sin helhetsyfta till fåbl.a.andra ersattattetappen
bedöma hurutredaren bl.a.Vidare skullelagstiftning.modern

beredskapsverksamhetenpåverkatbestämmelsertill ändradeförslagen
på elområdet.

ytterligareregeringenden juli 1993tilläggsdirektiv 1Genom gav
andrautredningensför arbetet underriktlinjer etapp.

frågorna kringandra medutredningensunderArbetet etapp
Elförsörjningidelbetänkandetredovisades i april 1995elberedskapen

1995:51.i ofred SOU
ochsakkunniga,utredningensförteckningEn över experter

bifogas.sekretariat
ellag.slutbetänkandet Nyöverlämnafår härmedJag
sakkunniga deltagitslutbetänkande harmed dettaarbetetI som

Clever-överingenjören PerNils Andersson,direktörenverkställande
Liljegren,RonaldEriksson, kammarrättsassessornjur.kand. Jandal,

ochTore PetersonöveringenjörenBertil Persson,hovrättsassessorn
Svahn.hovrättslagmannen Hansf.d.

försäkrings-redovisade arbetetdeltagit i det ärDe experter nusom
Ulf Gunnarsson,verkställande direktörenBrändström,juristen Age

Jaaktekniske direktörenHellner,Ceciliadepartementssekreteraren
Per-Åke Sahlberg,Olander, lantmästarenenhetschefen HansNöu,

hovrättsassessornToressonBengtdepartementssekreteraren samt
Weihe.Anders
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betänkandemed dettaunder arbetethuvudsekreterareUtredningens
varitsekreterare harBiträdandehovrättsrâdet Kent Jönsson.varithar

övrigt inomarbetet har iSvensson. IHelenhovrättsassessorn
ingenjörenWilliam Persäter,deltagit överinspektörensekretariatet

Weihe. Betänkandet harAndershovrättsassessornRydén ochIngemar
Doris Olsson, Departementensför tryckning assistentenfärdigställts av

utredningsavdelning i Göteborg.
särskilda yttranden.delbetänkandet fogasTill

slutfört.därmedUtredningsarbetet är

1995oktoberStockholm den 25

Olof Söderberg

Kent Jönsson

Helen Svensson
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Sammanfattning

Ny ellag

deår 1902. Trotskraft sedanvarit iellagen hargällandeDen nu
ihuvuddragensedan dessgenomförts i lagen ärharändringar som

förändringarinfördes harSedan lagenoförändrade. storastort sett
struktur,elmarknadensförutsättningar ochbåde tekniskaskett av

lagen.tillämpningenproblem vidhar skapatnågot avsom
krävsregelsystemet närförändringarbetydelsefullasak mycketI av

riksdagensenligtgenomförs, vilketelmarknadsreformenden s.k. nu
antal1996. Delsjanuari görsdenskall ske 1 stortfattade beslut ett
medhandellagträderdelsi ellagen,och tilläggändringar omen ny

lagändringar.dessaförslag byggerkraft. Våraiel, m.m.
med desvåröverskâdlig ochlydelsegällandesiniEllagen är nu

den1996 blirjanuari änden 1ändringarnabeslutade merper
i kraft harträderändringarnaomfattandesvåröverskâdlig. De som nu

vissagenomfört. Ivideni avvaktani översyninförts lagen som nu
vad gällerfrämstföråldrad lagtext,innehåller ellagenhänseenden

överdriftingenskadeståndsfrågorna. Det ärreglerarbestämmelser som
provisorium.lagteknisktellagen ärsäga ettattatt nu

medellagenbehovsåledes ersättafinnsDet attstort nyett enav
elområdet.pålagstiftning

Vår slutsatslösningar. ärlagtekniskaolika attVi har övervägt
bestämmelserdeför fogatalarövervägande skäl att somsamman

bestämmelser-med1996januariden 1finnas i ellagenkommer att per
handel med el,i lagen m.m.omna

ilagenden närmastförts tillbestämmelser har överdelEn nya
reglerarbestämmelserdefrämstgällerskick. Dettaoförändrat som

äldre be-lagensvi omarbetatövrigt harelmarknaden. Iden nya
bestämmelser.vissaföreslårochstämmelser även nya

väsentligaingaellag torde,tillförslagetframlagdaDet omnynu
beredning, kunnaärendets fortsattaunderframkommerinvändningar

januari 1997.kraft den 1träda i
innehållerkapitel ochi 12har disponeratstill ellagVårt förslag ny

kapitelindelning gäller.FöljandeÖvergångsbestämmelser.även

bestämmelserInledande1 kap.
Nätkoncessionkap.2
Nätverksamhetkap.3 m.m.
Nättarifferkap.4
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kap. Leveranskoncession5
6 kap. Utlandshandel

kap. elföretag7 Kommunala
8 kap. Systemansvar och balansansvar
9 kap. skyddsåtgärder
10 kap. Skadestånd

Tillsyn11 kap. m.m.
Övrigakap. bestämmelser12

kortfattad översikt den lagen lämnas i kapitelEn över nya
Det förslag till ellag lägger fram innehåller ocksåsomny

resultatet våra överväganden ett sakfrågor som enligtantal viav av
för vårt frågeställ-direktiven arbete skulle behandla särskilt. Dessa

ningar har vi behandlat i kapitel 3-7. I denna sammanfattning lämnas
för och förslagkort redogörelse våra överväganden i dessaen

sakfrågor. fråga den lagens innehåll i övrigt hänvisas tillI om nya
översikt kapitelnämnda inyss

Beviljande nätkoncessionoch förnyelse kapitel 3av

ellagen bygger den för verksam-Bestämmelserna i att som svarar
heten har beviljats nätkoncession för byggande eller begagnande av

kraftelektrisk starkströmsledning. Enligt de bestämmelser träder isom
den januari 1996, i utsträckning vad gäller1 stor motsvararsom som

finns tvâ nätkoncession; nätkoncession för linje ochi dag, typer av
nätkoncession för område. Nätkoncession för linje ledningavser en

i fråga främst förmed i huvudsak bestämd sträckning och kommer
storkraftnätet eller iledningar med högre spänning, vanligen i

regionnäten. Nätkoncession för område inte särskild ledningavser en
särskild prövning uppföra ledningarinnehavaren rättutan att utanger

ingår i det lokala överföringsnätet. då vanligen frågaDet är omsom
för vilka särskild prövning i varjeledningar med lägre spänning en

enskilt fall behövlig.ansetts
Nätkoncession för högst 40 år. Efter denna tid upphör kon-ges

ansökercessionen gälla och det krävs nätägarenattatt om ny
för fortsätta. N ätmyndighetenkoncession verksamheten skall kunnaatt

undersöka dennadå prövning. Vi har haft i uppdraggör att omen ny
kan förenklas i förhållande till det gällt heltprövning en nyom

frågor gällerdärvid vissa allmännaledning. Vi har tagitäven somupp
nätkoncession för helt ledningsåväl prövning ansökan somom nyav

prövning ansökan förnyelse.av om
och förslag i kapitel avsnitt 3.4, i dessaVåra överväganden

följande.frågor innebär i huvudsak
förnätkoncessionUnder rubriken Prövning ansökan om nyav
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område ändring bör ske dekonstateras ingenledning eller nytt att av
nätkoncessioner. Innebörden häravbestämmelsernagrundläggande om

sålundaär att

beviljas för anläggning lämplignätkoncession får endast ärsom—
synpunkt,allmänur

beviljas den allmän synpunktnätkoncession får endast ärsom ur——
nätverksamhet, ochlämplig utövaatt

områdetför område får endast meddelasnätkoncession utgörom-
nätverksamheten lämplig enhet.med hänsyn tillen

ändringar föreslås.Följande

nätkoncession får stridainteNuvarande regel motattom--
enligt plan- och bygglagenområdesbestämmelserdetaljplan eller

Nuvarandenätkoncession för linje.till enbartinskränks att avse
områdeskoncession.det gällertillämpas i praktiken interegel när

frågatillämpas iregeln skulle kunnaVi inte hurkan omse
nätkoncession för område.

tillämpas in-naturresurslagen skallNuvarande regel attom-
i föregåenderedovisatsmotiveringskränks, med somsamma

för linje.enbart nätkoncessionstrecksats, till att avse

i frågabehöver tillämpasnaturresurslagen inteföljdSom attav-
upprättandeområde bestämmelsernanätkoncession för bör omom

för linje.nätkoncessionmiljökonsekvensbeskrivning enbart avseav

inomoch hälsoskyddsaspektervissa miljö-Mot bakgrund somav
finnerkommunförbundetSvenskautredningen framhållits ut-av

miljökonsekvensbeskrivningarmeddet gällanderedningen systemetatt
varförtillfredsställande, ingaför linjemed nätkoncessionsambandi är

vikt betonastill frågornasMed hänsynbestämmelser behövs. attnya
följakoncessionsprövningen börfortlöpande vidnätmyndigheten upp

utveck-de kravmiljökonsekvensbeskrivningarna motsvararatt som
miljöområdet ställer.lingen på

ordning mednuvarandeför ochredovisasVidare argument emot
koncession tillsmednätkoncession ellertidsbegränsad ett system

medtillämpadesedan år 1902detvidare. Slutsatsen är systemetatt
behållas.börbenärrmda koncessionertidsbegränsade tillstånd senare

sarnhällsutveck-övriganödvändigt för denVi detta attsysternanser
Genom långtillräcklig utsträckning.iskall kunna beaktaslingen en

lämplig avvägning nätägarenskoncessionstid åstadkommes moten
intressen.
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förändringar.längd föreslås vissakoncessionstidensdet gällerNär
följande.Innebörden är

år.för 40högstför linje skallNätkoncession gessom nu-

år.för högst 25för område skallNätkoncession ges——

förfinns, alltidsärskilda skälskall, inteNätkoncession gesom——
kortaresökanden inte begärområde25 år40 år linje omresp.

tid.

oftastaktualiserasgårnätkoncessionför gällandetidenNär ut,en
nätkoncession.förnyelsefråga avom

heltvid prövningeningårvissa ledundersökerVi nyavsomom
fråganförnyelse. Vi berördet gällerbort ävenledning kan närtas om

sambandledning iflyttningförför kostnaderna enavsvararvem som
koncession förnyas.med att en

måste inätkoncessionförnyelseansökanPrövning enom avav en
Vihelt ledning.det gällerpåske närprincip sätt en nysomsamma

kanförenklingarbetydande göras.dettadock funnithar att trots
Dennakoncessionsprövningen.vidskall tillämpasNaturresurslagen

användningfrämjasyftegrundläggandelags är naturresurser-att aven
bedömning,samladallsidig,samhället vidförnuftig förär ensomna

perspektiv. Lagenkortsiktigt äroch ilångsiktigtibåde ettett
ledninggällerdet ärtillämpaslagenframåtsyftande. Att när en ny

tillsyftarförnyelseansökangällerdet attviktigt. Om somomen
sträckningoförändradmed i huvudsakkvarskall ståledningen anser

innebärtillämpas. Dettainte behövernaturresurslagen attvi dock att
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas.en

områdesbestämmelserochdetaljplanergäller prövningenVad mot
områdesbe-detaljplaner ochFastställdaföljande.vikonstaterar

olikaavvägning mellanbeslutadföruttryckstämmelser enger
såvälskall skeplanerdessamarkanvändningsanspråk. Prövning mot

ändringar dessaVi föreslår ingaförnyelse.vidledningvid avsomny
lagstiftningsarbetedetresultatetVibestämmelser. att somavanser

byggutredningen,Plan- ochjfroch bygglagenplan-pågår i fråga om
bör avvaktas.1995:901994:65 ochdir.

förenk-vissaföreslår viförfarandetadministrativaVad gäller det
behöverledningssträckoralternativahellerintelingar. Vi attanser

med denolägenheteravsevärdaframkommitdet inteundersökas om
sträckningen.befintliga

följande.sammanfattningsvisoch förslagslutsatserVåra är

införs.nätkoncessionförnyelsebestämmelsesärskildEn avom-
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ansökanmåntillämpas i denskall inteNaturresurslagen om-
oförändradhuvudsakiför linjenätkoncessionförnyelse avserav

sträckning.

miljökonsekvensbe-någonhellerdärför intefall bördessaI-
in.skrivning ges

sigtillfälleintebehöver annatfastighetsägare yttraBerörda ges-
ledningssträckningen övervägs.ändringän avenom

förför linje ochbådenätkoncessionförnyelseAnsökan avom-
utgång.koncessionstidensföretvå årinskallområde senastges

avgjorts.harärendettillsnätkoncessionengällerSker detta,

flyttasmåsteledningdelarvissanödvändigtsigdet visarOm att av en
fallakostnadernabeviljas, kanskall kunnakoncessionförnyadför att

dockförhandlingslösningar ärför stort.Utrymmetledningshavaren.
ikostnaderdeledningshavaren utgörfaller påkostnadernaNär

måstekostnaderdessaVi konstaterarnätverksamheten. att varaanses
ingåde fårintehindernågot möterbeskaffenhet attmotsådan attav

nättarifferna.bestämmandetvidunderlageti av
ÖkadkringövervägandenutredningensSlutligen bör nämnas

nätkoncession.förnyelseförtidpunktenfrågaflexibilitet i avom
gällande reglermedeftersomfrågadennahaft övervägaVi har nuatt

föreslårViförolämpligt nätägaren.kommatidpunkt kandenna
följande.

remissför-förutsättningarvissaunderfår utanNätmyndigheten-
fem årför högstförlängningtillfälligbeviljafarande enaven

nätkoncession.

på begäranförutsättningarvissafår underNätmyndigheten av-
dennätkoncessionenförnya trots attkoncessionshavaren ur-

inte löptkoncessionstidensprungliga ut.

frånträdandeochåterkallelsevidVissa frågor av

nätkoncession kapitel 4

avsnittnätkoncessionåterkallelsevidtvångsåtgärderfrågal avom
följande.huvudsakförslag iochövervägandenvårainnebär4.1

utred-tidigarefleradiskuteratshartvångsinlösenFrågor avom
lagstift-iinförsmöjlighetersådanaavstyrktdockningar, attsom

perspektivetutifrånförtsfrämsthardiskussionentidigareDenningen.
direktivvåraEnligtlandet.eldistribution ieffektivåstadkommaatt en
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skall vi behovet tvångsåtgärderöverväga i samband med attav en
koncessionshavare fullgör sina skyldigheter i nätverksamheten.
Fråga hur skall kunna ingripa i sådanär situation förstaten atten

säker elförsörjning. Vår utgångspunkt sådanaärtrygga atten
situationer kommer uppträda sällan. Vi föreslår:att ytterst

En möjlighet skapas för vid återkallelse nätkon-staten att av en——
cession eller koncessionen i fall upphör gälla,annat att motom
ersättning förfoga ledningen eller ledningsnätetöver under en
begränsad tid, högst fem år, detta behövs för att tryggaom
elförsörjningen.

En möjlighet skapas i vissa fall låta bristfälligtatt ettreparera-
ledningsnät bekostnad denne villignätägarens är attom
själv ombesörja åtgärderna.

Grundläggande för koncessionssystem de skyldigheterärett att som
gäller för koncessionshavaren koncessionstiden Medut.varar
regeringens eller nätmyndighetens tillstånd kan dock nätkoncessionen
överlåtas till Denna regel bör behållas. Möjligheter bör dockannan.
vidare finnas för koncessionshavare under vissa förhållanden fåatten
frånträda koncessionen. föreslårVi avsnitt 4.2:

Nätmyndigheten får ansökan bevilja frånträdandeett av-
nätkoncession. Ansökan får beviljas den elektriska anläggningom
nätkoncessionen inte längre behövs för säker elförsörj-avser en
ning.

Koncessionshavare önskar ledning bruk för längre tidtasom ur-
år frånträda koncessionen skall anmäla detta tillän tre utan att

nätmyndigheten för prövning. Tillstånd bör intedet ärges om
olämpligt elförsörjningssynpunkt.ur

Som följd förslaget amnälningsskyldighet och prövningav om om-
ledning skall bruk slopas nuvarande bestämmelsetasen ur om

återkallelse nätkoncession ledning inte har varit i brukav om en
år.under tre

Vissa frågor flyttning ändringeller elektriskom annan av

ledning kapitel 5m.m.

Vi diskuterar i detta kapitel vissa frågor flyttning ellerrörsom annan
ändring elledning pågåendeunder koncessionstid. Enligt våraav
direktiv den rättsliga situationen oklar i fråganär t.ex. om vem som
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kraftledning marken planerasflyttningenskall betala attomav en
därför analysera behovetändamål. Vi börföranvändas annat av

ledningshavarenmellanbeträffande relationernakompletterande regler
förslag tillförekommande fall lämnaiandra intressenteroch samt

innebördenredovisasvåra övervägandenbakgrund tillsådana. Som av
finnsledningeller ändringflyttningbestämmelserbl.a. de av somom

i ellagen.ledningsrättslagen ochi
lednings-innebär 33 §ledningsrättslagenBestämmelserna i att

skälförutsättning starkaunderundantagsfall ochibara attägaren av
sträckning.dessledning eller ändraåläggas bortför kantalar det ta

deledningsrättsinnehavareninte bärasskall dåKostnaderna utan avav
Även författningar,i vissa andraåtgärden.harsakägare nytta avsom

bestämmelserfinnsoch plan- och bygglagen,expropriationslagent.ex.
elledning.flyttamöjligheter att ensom ger

sådanagällerspecialsituationer. Dessavissaregleras endastI ellagen
elektriskaktualiseraskanändringar närflyttningar eller ensom

§ ellertrafikled 5berörellerledning korsar sättannat aen
med stöddragits framharde ledningarflyttning av expro-somav

§.priation 5 b
och förslag.följande slutsatserfram tillhar lettövervägandenVåra

elektrisk ledningframdragen ärinnehavarevad månI av enen-
beroende påbl.a.varierar,ändra ledningenflytta ellerskyldig att

lednings-servitut ellernyttjanderätt,skettmarkupplåtelsenhur
i alltskerför ledningarmarkUpplåtelserätt. numeraav

stöd ledningsrätt.medväsentligt av

skyldighetgäller§ledningsrättslagen vadi 33Bestämmelserna att-
ändras.avvägda. börväl Deledningeller ändraflytta ären

elled-flyttningbestämmelserkompletterandeellerNya avom
erforderliga.ningar är

med undantagb ellageni och 5Bestämmelserna 5 är ava -—
förområdeledning inommedarbetei § 4reglerna 5 mom. oma

därförföråldrade och börallmäntrafikled vägänannan -
utmönstras.

skyddsåtgärderochElskador kapitel 6

förenadeochskiftande slaghögstanläggningar kanElektriska vara av
detDefinitionsmässigtsäkerhetsrisker. ärmindreellermed större

förmedföra riskerkanstarkströmsanläggningarendast personsom
medförstås nämligenstarkströmsförordningenEnligtegendom.eller

spänning,för sådan ström-anläggningelektriskstarkströmsanläggning
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frekvens farlig förstyrka eller kan eller egendom.som vara person
bestämmelser finns i ellagen skyddsåtgärder främstDe tarsom om

inverkan andrasikte elektriska anläggningars elektriska
anläggningar. Bestämmelser andra skyddsåtgärder utfärdasom av

bemyndigande i VåraElsäkerhetsverket med stöd särskilt lagen.ettav
överväganden och förslag innebär följande.

innehålla allmän bestämmelse innebördEllagen bör atten av en-
anordningar skall utföras ochelektrisk anläggning och anslutna

med beaktande de krav kan ställas från elsäker-drivas av som
hetssynpunkt.

ellagen innehålla bemyndigande för regeringenSom hittills bör ett-
myndighet regeringen bestämmer Elsäkerhetsverketeller den att

utfärda säkerhetsföreskrifter avseende elektriska anläggningar.

grundläggande s.k. prioritetsprincipen bakom bestämmelser-Den——
nuvarande ellagen innebörd innehavareni 5 § är att avna vars——

nytillkommen elektrisk anläggning har vidta de skyddsåt-atten
för befintlig anläggning inte förgärder behövs utsättsattsom en

Även från prioritetsprin-driftstörningar behålls. det undantag—
högspänningsanläggningarcipen innebär innehavareatt avsom

vidta erforder-med spänning 100 kV alltid skyldigaöver är atten
förtydligas dock såskyddsåtgärder behålls. Bestämmelsernaliga
åtgärder innefattarklart framgår skyldigheten vidtadet att attatt

anläggningför åtgärderna, vid vilkenbära kostnaderna oavsettatt
skyddsåtgärderna vidtas.

skyddsåtgärder bör gälla iPrioritetsprincipen i fråga ävenom—
anläggning och koncessionsplikti-förhållandet mellan elektrisken

till sin utsträckning ochnaturgasledningar med hänsynsomga
särskilt för inverkan.konstruktion kan utsattavara

Skadestånd kapitel 7

skadestånd i ellagen i utsträckningBestämmelserna är storom
utformade och svårtillgängliga. Huvudregeln enligt lagenålderdomligt

starkströmsanläggning medinnehavare elektriskinnebär att en av en
skadeståndsansvar förtransformator har striktellergeneratoregen

orsakade elektriskskador ström.av
boskill-elmarknadsreformen, innebär detDen s.k. görsatt ensom
åförsäljning och andramellan å sidan produktion ochnad avena

medföra detöverföring nätverksamhet, kommersidan attattav nu
handel medfinns uteslutande sysslar medpå elmarknaden aktörer som
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gälla ifortsättningen böriprincipervilkaVi harel. övervägt som
bestämmelsernaochskadestånd vid elskadorfråga gett en nyom

utformning.
överväganden följande.huvudsakinnebär iförslag i kapitel 7och

produktion ochsamhälletsmarkerarstriktaDet attansvaret syn
skälinte funnitVi harfarlig verksamhet.överföring attärav

föreslår:Viprincipen striktöverge ansvar.om

betydelse i dettaharanläggning,elektriskBegreppet storsom—
vi valtanläggning harsådanbehållas. Enbörsammanhang, att

särskildaingåendemed därianläggningelektriskdefiniera som en
el. Vi haranvändningöverföring ellerför produktion,föremål av

någonskall haelektrisk anläggningbegreppetinte att annanavsett
deindelningenbehållsgällande. Vidareinnebörd denän avnu

ochstarkströmsanläggningarianläggningarnaelektriska svag-
strömsanläggningar.

vidbehållsskadeståndsansvarstriktHuvudprincipen person-om-
el.orsakassakskadaeller avsom

denskall endastnärvarande gällerförvadmedI likhet somsom-
striktåläggaskunnastarkströmsanläggningelektriskinnehar en

skadeståndsansvar.

starkströmsanlägg-elektriskainnehavarenuvarande reglerEnligt är av
föransvarigastrikttransformatorellerningar med generatoregen

harinteanläggningaranslutnauppstår vidskador egensomsom
Innehavareöverförs.vilkaoch tilltransformatoreller avgenerator

möjlighetnågonpraktiken inteemellertid ihar attanläggningardessa
Vi föreslår:anläggningarna.de anslutnatillsynha över

elektriskför innehavareskadeståndsansvaretstriktaDet av en-
innehavtillknutetlängreskall inteanläggning egenavvara

orsakatssakskadaellertransformator. Person-eller somgenerator
starkströmsanläggningdeninnehavarenskall ersättas avavav

elektriskinnehavarekommit. Envilken elenfrån senast enav
Enanläggning.för sinendastskallstarkströmsanläggning svara

stark-tillförtanläggninganläggningsinnehavare annanenvars
skadeståndsan-längre blisålunda inteströmsanläggning kan

anläggningen.andravid deninträffarskadorförsvarig som

ellerförskall åläggasskadeståndsansvarstriktFrågan person-ettom
vårdslöshetför endastellerorsakatssakskador ett ansvaromavsom

starkströmsanläggning detelektriskvilkenknyts tillskall gälla, typ av
Vi föreslår:sigrör om.
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Innehavare starkströmsanläggningar för produktion skallav av———
i princip ha strikt skadeståndsansvar. Vi har dock funnit det gå
för långt ålägga innehavare små produktionsanläggningaratt av

företrädesvis används för privat bruk strikt skadestånds-ettsom
märkeffektOm elgeneratorn har uppgår till högstansvar. en som

50 kilovoltampere skall i stället skadeståndslagen tillämpas.

Innehavare starkströmsanläggningar för överföring skallav av-
undantag ha strikt skadeståndsansvar.ettutan

Innehavare starkströmsanläggningar avsedda för användningav—
och tillförs med spänning överstiger volt250av som en som

skadeståndsansvar.skall ha striktett

innehavare starkströmsanläggningar avsedda förFör använd-av——
tillförsning och med spänning högst 250 voltav som en om

föreslårskall skadeståndslagen tillämpas. Vi det inte, iatt motsats
till vad för närvarande gäller, någon skillnad mellangörssom
användaranläggningar utomhus eller inomhus.

Särskilda bestämmelser gäller produktansvar. En innehavareom av en
elektrisk anläggning med eller tranformator har striktgeneratoregen

för skador orsakas elen inte så säkerärattansvar som av som
förväntas. skadeståndsansvar har sin grund iskäligen kan Detta ett

nuvarande produktansvarsbe-EG-direktiv produktansvar. Deom
stämmelserna i ellagstiftningen får med de kravöverensstämmaanses
direktivet ställer. Vi föreslår:

Produktansvaret för skador orsakade brister i kvalitet hosav-
föreslår elektriska anläggningar förbehålls. Vi innehavareatt av

produktion överföring skall skadeståndsskyldigaoch av vara
tillhandahålls frånbrister i kvalitet hos den derassomom

anläggningar skada. inte innebära någonorsakar Detta torde
jämförtförändring med gällande rätt.

driftSkadeståndsansvaret elektrisk anläggning skadats eller dessnär en
inverkan elektrisk från elektriskstörts strömgenom av en annan

för vårdslöshet. Vianläggning grundas enligt ellagen ett ansvar
förföreslår inga ändringar i detta hänseende. En utgångspunkt haross

möjligt. Vidock varit skadeståndslagen skall tillämpas där så äratt
föreslår:

Skadeståndsansvaret i hänseende bör inte längrenämntnu-
ellagstiftningen skadeståndslagens regler börregleras i utan

bör möjligheten få ersättning för för-tillämpas. Dock att ren
därförmögenhetsskada vid driftstörning behållas. Den frågan bör
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i ellagstiftningen.reglerasfortsättningsvisäven

anläggningelektriskinnehavarekapitel 6Vi föreslår i att enaven
vissaskyddsåtgärdervidtaskyldig ävenskall gentemotattvara

möjligtenhetliga reglererhålla sånaturgasledningar. För att som
föreslår vi:

påelektriskorsakadevid skador strömSkadeståndsansvaret av—
lagenenligtkoncession krävsför vilkanaturgasledningar

förgrundasrörledningar börvissa1978:160 ett ansvarom
tillämpas.skadeståndslagen börvårdslöshet och

föreslår vi:övrigtI

uppkommitsakskadatillmedverkatskadelidande hardenOm att—-
strikt börhuvudregelnenligtskalloch ersättas ansvaromsom

jämkningdet gällertillämpas. Närskadeståndslagen6 kap. l §
bestämmande ersätt-i frågorskadestånd i övrigt samt avomav

ändring.föreslår vi ingenning

skadeståndslagende fallhuvudsak. Ibehålls iPreskriptionstiderna———
tillämplig.preskriptionslagendockblirskall tillämpas

bör inteelektriskorsakade strömvid skadorRegressrätten av-
följastället börellagstiftningen. I regressrätteniregleraslängre

principerna.lagfåsta,ickeallmänna,de
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Summary

reformsElectricity marketBackground.1

1992——l995

intheinchanges recentbeen sectorhave years,There great power
growingtowardstrendtheandabroad,andSwedeninboth a

hasco-operationextensivetimelongForinternationalisation. now,a
companiescompanies andSwedishthebetweenexisted powerpower

Nordel.throughallcountries, aboveNordicneighbouringin the
the EU.withinmootedbeingalsoco-operationWider

havesaidbemarketelectricitySwedens toofrestructuringThe can
theofoperationsof thewhen1992,1ststarted January moston

transferredVattenfallBoard toNational Powerformer a powerwere
operationsgridnationaltime,theVattenfall AB. At samecompany,

establishednewlytransferred theandVattenfalloff from tohivedwere
Accordingly,Kraftnät.SvenskaGridNationalSwedishutilityState

gridnationaladministers theandGridNationalSwedish operatesnow
ofandelectricityand sells partsproducesVattenfall ABwhile owns

betweenof tasksallocationThisnetworks.localregional andthe
makingofeffecthad theVattenfall ABandGridNationalSwedish a

theactivitiesnetworklevel betweennationaldistinction oneclear onat
other.theactivitiesproductionsalesandhand on

in thetakenmarkettowardsThe wasnext step powernewa
inMarket,ElectricityCompetitive133199192:BillGovernment on a

Swedishof thereformforproposedstrategiesandgoalswhich awere
achieving,definedreformof theaimThemarket.electricity aswas
of produc-utilisationefficientstillcompetition,through greater more

flexibleguaranteeingand customersdistributionandtion resources
alsoThe Governmentprice.possible putlowestsupply theof atterms

network, thebulktheoperationsforguidelinesforward poweron
ofdistributionofreformtheGrid,NationalSwedishofactivities

Thein thecompetitionof sector.surveillanceandelectricity power
Commissionof GovernmentappointmenttheforcallBill atowent on

Theelectricitytheinlegislation sector.draftInquiryof to new
Ellagstiftningsutredningen,Swedishcalled inbeenhasCommission

inworkstartedWeCommission.LegislationElectricitythe ouri.e.
1992.August

marketelectricityof thereformfor thestrategiesand asgoalsThe
in theparliamentRiksdagby theapprovedBilltheenvisaged in were

of 1992.spring
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In July 1993 presented interim Competitivereportwe our power
supply with network monopoly Swedish: Elkonkurrens med nät-a
monopol, SOU 1993:68, with in English. In the spring ofa summary
1994 the Riksdag its approval reform of the electricitytogave a
market Government Bill Prop. 199394: 162, based proposals,on our

l99394zNU 1993942358.bct. 22, rskr. That policy decision entailed
ofamendments the Electricity Act 1902 and the passing ofto a new

Electricity Trading 1994:618.Act The provisions to enternew were
into force 1995.January 1ston

The electricity reformmarket led changes the workings of theto
market, fundamentally in the of changing and definingpower sense

ofclosely the responsibilities the players in the market, mainthemore
principle being achieve clear segregation of production saleandto a
of the hand and transmission activitiesnetworkpower on one power

andthe other. Production sale be competitive, whereastoon were
network activities, natural monopoly, would continue speciallybetoa
regulated and supervised in order their efficiency.to guarantee

DecemberIn 1994 the Riksdag resolved the electricitypostponeto
reformmarket that the Energy Commission, appointed theinso
of 1994 and including representatives for the political parties,summer

forwould have time broader analysis of the of thea consequences new
rules for the electricity market before the reform took effect.

The Energy Commission’s deliberations and proposals were
presented in February 1995, in first entitled electricityAreporta new

Swedish: elmarknad, SOUmarket Ny 1995:14, with ina summary
English. the time, within the Ministry of Industry andAt same
Commerce, memorandum compiled, entitled Certain technicala was

in the legislation Swedish: Vissa tekniska frågor iissues new energy
den ellagstiftningen, 1995:8.Dsnya

The Commission’s and the ministerialEnergy memorandumreport
form basis of forward Billthe the proposals in Govermnent Prop.put
199495:222, New Electricity Legislation, introduced in May 1995.
In that Bill proposed that the electricity legislation passed by the

force afterRiksdag in 1994 should into January 19961stenter on
ruralcertain amendments, the principal of which to protectpurpose

and small-scale production. proposals by theThesecustomers energy
Government have received parliamentary approval.now
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Electricity ActA2 new

Introduction2. 1

1902 and, in spitebeen in force sinceElectricity hasThe Actpresent
outlines haveits maintheof various amendments over years,

first passed,unaltered. Since the Actvirtuallyremained greatwas
conditions and in thetechnicaloccurred both inhavechanges structure

become lessresult that the Act haswith theelectricity market,of the
workable.lessand

thebe madepractical changes will haveimportantVery toto
reform takes effect.electricity marketthewhenregulatory system
resolved that this willRiksdag hasmentioned, thealready beenhasAs

andof alterationslarge number1996. AJanuary 1sthappen on
timeElectricity Act, themade thewill then beadditions atto assame

referredin thiselectricaltrade inAct etc. summaryenergyona new
proposalsforce. Ourwill intoTrading Actthe Electricityto comeas

these changes.based statutoryonare
andcomplicatedstandsElectricity ActThe enactment,anowas

will make1996introduced January 1stbethe changes to moreon
enteringamendmentsfar-reachingThecomplicated than nowever.

whichpending the reviewadded the Actbeenforce haveinto to we
above allof date,of the Actconducted. Partshave out asarenow

that theexaggerationprovisions damages.regards its to saynoon
makeshift expedient.todayElectricity Act a

for the Electricityneed of replacementObviously there great a
Act.

haveof legislative solutions,varietyconsideringAfter comewea
favour ofinoverwhelmingthereconclusion thatthe argumentsto are

will containElectricitythe Actprovisions whichamalgamating the at
TradingElectricityofprovisions the1996 with theJanuary 1st new

Act.
governing theall thoseaboveof provisions,numberA new
unaltered thetransferred virtuallymarket, have beenelectricity to new

provisions of theearlier Act,revised thehaveOtherwiseAct. aswe
certainrecommendingwell new ones.as

of theprocessingthe subsequentobjections inBarring vital matter,
Electricityof Actdraft versionfor thisbe possibleshould toa new

1997.January 1stinto forceenter on
thealso containsElectricity ActdraftThe presentwe nownew

expresslyof specific issuesnumberdeliberationsofresults on aour
thisinThese pointsof reference.inreferred termsto areourus

in sectiondealt withspeciallysummary
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2.2 General and of the Actcontent structure

draftOur document divided into 12 chapters and also includes
interim provisions. The chapter headings follows:are as

Chap. Introductory Provisions1
Chap. 2 Network Concession
Chap. Activities3 Network etc.
Chap. Network Tariffs4
Chap. Delivery Concession5
Chap. 6 International Trade
Chap. 7 Municipal Power Companies

andChap. 8 System Responsibility Balance Responsibility
9 SafetyChap. Measures

Chap. 10 Damages
Chap. Supervisionll etc.

Miscellaneous ProvisionsChap. 12

The takes its starting point the provisions of the existingAct asnew
Electricity Act regards network concessions, network activities andas
network tariffs, safety precautions and damages, supervision Asetc.

the ongoing operation of electrical installation and theregards an
taking of electrical safety precautions, the supervisory authority the

existingNational Electrical Safety Board empowered under rules
often regulations be consideredissue the detailed whichto may

The volume of regulations involved considerable. Thisnecessary.
ofof affairs expected continue, and in thestate to matterso,

regulationselectrical safety, the also that theseActnew presupposes
National Electrical Safety Board.will be issued by the

definitions2.3 Scope and

of contained, togetherProvisions concerning the the Actscope are
definitions, in Chap.with certain

ofapplies the production, transmission andThe Act to usenew
applies trade in electrical in whichelectrical also to power,power.
existing Electricity Tradingsupersedes the Act.respect

of facilitate rational and safeThe the Act topurpose new
fromutilisation of production and transmission the view-resources

point of producers and alike. Thus the Act provide thetoconsumers
safety.of both efficient electricity market good electricalbasis andan

of ofFundamental the operation the Act theto conceptsare
electrical installation and network activity.
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into highdividedstands,lawtheinstallations,Electrical arenowas
thisretainsThe Actinstallations.low voltageandvoltage new

of electricaltheleavespracticaland, fordistinction conceptpurposes,
delibera-detailedOurunaltered in otherinstallations respects. more

presented in thisinstallationselectricalconcerningtions summaryare
section 3.5.in

of highprovisiondefined thesecondly,activities,Network asare
activities alsoNetworktransmission.forlinesvoltage powerpower

lines Asof theand maintenanceconstruction etc.include the power
this144,199394:162,Bill Prop. termstated in Government p.

oftransmissionpossible themakeneededactivitiesallincludes to
transferredhas beenThislines.byelectrical conceptpowerpower

existing Act.from theunalteredsubstantially

concessionnetworkrequiringActivities2.4 a

andrequirementsconcessionaryprovisioncontains2Chap. moreon
concessions.networkprovisionsdetailed on

Electricity Actthewhichinonly presentThere respectone
forof permitsrequirementprovision thedirectcontains statutory ona

Sectionprovision, inThatunder the Act.comingactivities para
whichlines,voltagehighofandconstructionthe poweruseconcerns

Otherwiseconcession.networkknownpermitspecialrequires as aa
forexampleforof this kind,permitsstipulateAct doesthe notpresent

Theinstallation.electricalofpossessionconstruction,the anuseor
provisions,certainincludedoeshowever,Ordinance,VoltageHigh
concerningsafety,electricalofsubjecttheparticularly e.g.on

Board.SafetyElectricalNationalby theissuedpermitsoperating
theconferred byexercisingBoard,theFurthermore, powerssame
hasMatériel Ordinance,ElectricaltheandOrdinanceVoltageHigh

high voltageofmaintenancedesign andtheregulationsissued on
installations.electrical

Elec-under theexistingthe presentretainsActThe systemnew
networkpermitsofrequirementtheregardwithtricity Act to

principle,inwill thus,the Actpermission underSpecialconcessions.
voltageof highandconstructionfor theneededbe poweronly use

forconcessionnetworkofformin thegrantedwill beand alines a
Thewithin givenlinesallforlineparticular area.apowerorpower

belineparticularforconcession tonetworkofduration poweraa
beforconcessionnetworkof todurationand the40 areaanayears

thereperiodsshorterforgrantedbeConcessions are25 mayyears.
Oneapplicant’sthe request.for doingspecial atorsoreasons

ofrenewaltheprovisionsof specialinclusiontheinnovation on
forthewhenprovisions,theseUnder termconcessions. anetwork

theexpiredline hasparticularforconcessionnetwork. powera
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simplifiedrenewed bybeconcessionnetwork assessmentacan
beenconcession hasrevoking networkfaculty ofTheprocedure. a

revoked, theconcessionnetworkunaltered.essentiallyretained a
controlwill be ablenetwork authority,theacting throughState, to an

absolutelyof time, thislimited periodforinstallation necessarya
of supplies.maintenancefor the power

networkactivities and chargesNetwork2.5 etc.
transmissiontariffs for power

activitiesnetworkof the ActprovisionsdetailedThe onnewmore
fundamentalwhich lays down,Chap.gathered inbeenhave as a
holder ofreform, thatelectricity marketentireprinciple of the aa
anybodytransmitbounddutyconcessionnetwork toto onpower

conduc-juristicprovided thatfurtherreasonable terms. persona
of trading inproductionactivitiesnetworkting not orengagemay

chapterThisexceptionalcertainthan inotherelectrical cases.power,
concessionaireof theobligationsauditing,accounting,withdealsalso

ofline,thefacilities of othersthe measurementtoconnectto power
have beenprovisionsThesetransmitted trans-electrical etc.power

pre-existing Act.from theless intactferred more or
and otherchargesconcerningprovisionsof theThe truesame

connectionandelectricaltransmission ofconditions for the topower
gathered inbeenprovisions havetariff. Thesenetworklinea power

of the Act.Chap. 4 new

concessionDelivery2.6

concession has beendeliveryconcession knownofspecialA type as a
ofreformwith theconnectionperiod intransitionalintroduced for a

concessionsof deliverymainmarket. The tothe purposepower
transitiontheconnection withinfor smallsecuritycreate consumers
electricityreformedFundamental themarket.free toto powera

supplier.offree choiceofrightthemarket customers to powera
for smalldifficultiesthis couldthattakenview has beenThe create

deliveryofThephase.introductorytheduring systemconsumers
andcertainsmallwill give guaranteesconcessions consumerspower

officialsubjectedexample,forprices,right have tothe to power
evaluate theintentionprocedure. Thespecialunder toassessment a

abolishpossiblyandafter fiveconcessionsof delivery tosystem years
lt.
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These provisions have been transferred less intact from themore or
Electricity Trading andAct gathered in Chap. of the5 Electricitynew
Act.

2.7 International trade

Provisions international trade in contained inat presenton power are
the Electricity Trading Act. Among other things these provisions
imply that entering into whereby electricalagreementa person an

will be imported forexported period of least six monthspower ator a
give notice thereof the authority nominated by the Govern-must to
These provisions have been transferred intact form Chap. 6ment. to

of the Electricity Act.new
The provisions international trade in currentlyon power are

contained in section. In August 1995 the Government adoptedone
of reference Dir. 1995:l12 for Commission rules ofterms a on

organised trading in electrical The remit includes sub-etc.power
mitting proposals the regulation of international trade in electricalon

which be in order safeguard supplies.topower may necessary
should be possible for the rules which fromresult thestatutory may
Commission’s deliberations be incorporated in Chap. 6 of theto new
Electricity Act. Enlargements of that chapter therefore betoare
expected.

2.8 Municipal companiespower

The special rules governing municipal electrical activities havepower
the effect, other things, of excluding municipal production ofamong
and trade in electrical the basis of private law from certainpower on
of the principles of the Local Government Activities ofAct. this kind

subject the localisation principle. Furthermore, theynot to toare are
be conducted commercial basis instead of compliance with theon a

principle and the equality principle.true cost
These provisions, included in the Electricity Trading Act,presentat

have transferredbeen intact the Electricity where theyAct,to new
constitute Chap.
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responsibility forandresponsibilitySystem2.9
balance

1995lstsince Januaryresponsibility haveprovisionsThe systemon
systemThe15 a.SectionElectricity Actincluded in the termbeen

dependablefor theresponsibilityoverallrefersresponsibility to
productionbetweenbalancethatinstallationselectricalofoperation so

entirewithin themaintainedelectricalofconsumptionand power
devolvesresponsibilityThisshortin theof term.partscountry or

theoperatingGovermnentwhichKraftnät,Svenska agencyaon
ofprovisionsthewithtogetherprovisions,TheseGrid.National

beenhaveElectricity Trading Actin theresponsibilitybalance
theywhereElectricity Act,theunalteredessentiallytransferred to new

Chap.constitute

damagesprecautions andSafety2.10

electricalprecautions betweensafetywithonlydeals1902 ActThe
bygovernedsafetyelectricalofwhile otherinstallations, aspects are

TheBoard.SafetyElectricalNationaltheissued by newprovisions
effect thattheprovisiongeneralincludemade tobeing anAct to a

affordconstructedbeexample, toforinstallation,electrical must asso
electricaleffects fromharmfulagainstsafeguards power.adequate

offormtake thecontinuewillhowever,regulations, todetailedMore
of theBoard. MostSafetyElectricalNationaltheissued byregulations

Act,transferred thebeenprecautions have tosafetyprovisions newon
Actproposedthesinceenlarged,somewhathas beentheirbut scope

pipelinescertaininstallationselectricalofeffectsthethat onmeans
variousAll theseprovisions.under theshould also statutorycome

of the Act.9Chap.makeprovisions newup
principlemaintheliabilitystrictof damages,theIn matter

be thewill continueThisprovisions.existing totheunderapplying
oftheincurred byliabilityStrictAct.under the anownerasnewcase

hisresponsibility forlimitedinstallation, however,electrical to own
theirhavinginstallationssolelyreferwill longerandinstallation tono

installationofkindsCertaintransformer. aregenerator orown
provisionsOtherliability.strictprinciple oftheexcluded from on

amended. Thesepartlyreviewed andbeenalsohavedamages
Chap. 7.forward inproposals putare



SOU Summary1995:108 29

2.11 Official responsibility and supervision etc.

The legislation entering into force January 1st 1996on presupposes
that the official functions will be entrusted three authorities. Theto
handling, for example, of concessionary and ofmatters matters
regarding the obligations of concessionaires, well enforcementas as
of the Electricity Act in of electrical safety, entrustedexcept matters
under the 1902 Electricity Act special network authority. Theto a
Govermnent has appointed the Swedish National Board for Industrial
and Technical Developement NUTEK be that authority, andto
NUTEK will remain responsible for the administrative duties entailed
by the Electricity Trading Act. Responsibility for of electricalmatters
safety will remain with the National Electrical Safety Board. Responsi-
bility for the operation of the national electrical systempower as an
integral with adequate operational dependability systemsystem
responsibility has since January 19951st been vested in Svenska
Kraftnät.

The Act does alter the allocation of administrative duties.notnew
The provisions concerning the authority withstatutory system
responsibility contained in Chap. Other provisions officialare on
responsibility and supervision have been gathered in Chap. 11.

The supervisory function reinforced insofar the authorities willas
be able have certain carried repairs deficientto out, tomeasures e. a
and dangerous line, the of negligent networkatpower expense a
owner.

2.12 Other provisions

Provisions liability, appeals have been gathered in Chap. 12.etc.on
Decisions by the network authority in relating networkmatters to a
concession will be contestable by appeal administrativeto countya
court.

3 The commission’s deliberations on

specific issuessome

3.1 Award and renewal of network concession

Chapter 3

The deliberations and proposals mainly follows.are as
Under the heading Assessment of application for networka

concession for line the position taken thata new or new area, no
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networkprovisionsbasicthemadeshould bechange conces-to on
Accordingly:sions.

installationforgrantedbeonlyconcessionnetwork anmaya—
viewpoint,publicfromsuitablewhich a

whograntedonly beconcession agentnetwork to anmaya—
operations,networkconductviewpoint,publicfromsuitable, toa

and

thegrantedbeonlyconcessionnetwork areamayareaan—-
operation.networkof theinunitsuitableconstitutes termsa

proposed:amendmentsfollowingThe are

conflictconcessionnetworkwhereby notruleThe maypresent a—
regulationsspecialplandevelopmentdetailedwith areaora

applyrestrictedBuilding Act toPlanning andtheunder so as
thepractice,Inconcession.networklinesolely to powera

Theconcessions.networkappliedruleexisting tonot area
appliedcould berulethe tohowdoesCommission annot see

concession.networkarea

beActNatural Resourcesthe towherebyruleThe present-
suchingivenalreadyforlimitedapplied wayareasons ——

concessions.networklineexclusivelyrefer toto poweras

beneedingActNatural Resources toof the notAs consequencea——
concerningprovisionstheconcessions,networkapplied to area
should onlyenvironmental impactofcompilation assessmentsthe

concessions.networklineapply to power

protectionhealthand toenvironmental aspectscertainofviewIn
of LocalAssociationSwedishthebydrawnbeenattention haswhich

thefinds thatCommissionenquiry, theof thetheAuthorities in course
withconnectioninenvironmental impact assessmentsexisting system

thatsatisfactory,concessionsnetwork newline nosopower
questions,of theseimportancetheGivenneeded.provisions are

concessionassessingwhenauthority,networktheemphasized that
of thecomplianceverify thecontinuouslyshouldapplications,

posed byrequirementsthewithenviromnental impact assessments
environmentalin the sector.developments

fixed-termoftheand againstfor systempresentArguments
concessionsindefinite-termofconcessions arenetwork systemaor

networkfixed—termofthethatconcluded systempresented.
thisfindWeretained.should be1902sinceappliedconcessions
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in order for social developmentssystem generally benecessary to
sufficiently taken into Through long concessionaccount. period, thea
interests of the network appropriately counterbalanced.owner are

Certain changes proposed regarding the duration concessions.are
These be summarised follows.can as

Network concessions for linesseparate atpower present,are, as—
be awarded for 40to at most.years

Area network concessions be awarded for 25toare atyears——
most.

Failing special the concessions alwaysto contrary,reasons are——
be awarded for 40 forto lines and 25separateyears power

for areas the applicantsyears request.so

More often than the expiry of network concession raisesnot, thea
question of renewal.

In principle, application renewal be assessed in themustan same
application for completely line. As regards theway as an a new power

renewal of line network concession, however,separate thea power
prime consideration should be whether the routing of thepresent

line entails considerable inconveniences.power
for certain of line be relocated inpartsproves necessary toa

order for renewed concession be awarded, the devolveto cost can on
the line proprietor. There is, however, deal of forpower greata scope
negotiated solutions.

The material of application for the renewal ofassessment an a
network concession for line involves other thingsa power among

in relation detailed development plansassessment and specialto area
regulations. We that adopted development plans andnote specialarea

regulations defined balance between different landarea express a use
claims. Since special commission has been instructed Dir. 1994:65a
and 1995:90 review the legislation planning implementation,to on we
do discuss amendment the provisions concerningnot toany assessment
in relation detailed development plans and specialto regulationsarea
in connection with the award of line network concessions.power

The Natural Resources Act intended basis for interferencenot as a
with land We therefore conclude follows:current use. as

The Natural Resources Act be applied insofarnot to as an—
application for the ofrenewal line networkseparatea power con-
cession refers the routing.to present

In such accordingly, the environmental impactcases, assessment—
should have be submitted either.not to
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forprocedurethethatherepresentedstandpointsthefromfollows
linerenewalthefor separateapplication powerprocessing aan

applicationforthansimplermadebeconcession annetwork can
concession.networklineentirelyconcerning separate powernewan

follows:simplificationsThe are as

networkwithtogethermunicipalities,andadministrationsCounty— thegivenshould beline,theaffected byconcessionaires power
in theapplication,commentingof waysameopportunity on an

forconcessionnetworkconcerningapplication newawith aanas
line.power

opportunitythegivenbeneedaffected notThe property owners— of theroutingtheinchangeunless poweropinion,statingof aan
contemplated.line

forbothconcessionnetworkofrenewaltheforapplicationAn a— thanlessfiledbe twoarea notforand mustline anpowera
networkthedone,thisexpires.concessionthebeforeyears

determined.beenhasuntil theapplywill matterconcession

deliberationsCommission’sof themadeshould bementionLastly,
concessionnetworkoftimingtheinflexibilityconcerning greater

follows:proposedsubjectthisOnrenewals. as

authoritynetwork granttheconditions, acertain maySubject to— fiveforconcessionnetwork toof yearsrenewal upatemporary
procedure.consultationwithout any

theauthority,networkthe atconditions, con-certainSubject to— concessionnetwork evencessionaire’s request, renew amay
expired.hasconcessiontheof notthe term

andrevocationrelatingquestionsCertain to3.2
4Chapterconcessionsnetworkofsurrender

ofrevocationthewithconnectedcoerciveregardsAs measures
mainlyproposalsanddeliberations asareconcessions,network our

follows.
discussed bybeenhaveadministrationcompulsoryofQuestions

theagainstadvisedhavetheybutCommissions,previousseveral
beenhasdiscussionpreviousThefaculties.of suchenactment

electricalofefficiencynationalachievingwithmainlyconcerned
theconsiderrequirereferenceof toOurdistribution. ustermspower
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necessity of coercive when concessionaire defaults hismeasures a on
duties network The question how the State beoperator. toas a
able intervene in such situationto to guaranteea so as secure power

basic thatsupplies. Our assumption situations of this kind will occur
extremely seldom. follows:We propose as

Empowerment of the State, in the of network concessionevent a—
being revoked otherwise lapsing, control the linetoor power or

for limited period administration,network compulsory nota
five in forthan return payment.more years,

of faculty for having deficient and dangerousEnactment a a——
installation repaired the network proprietor’sat expense.

fundamental concessionary that the obligationsto systema
incurred the concessionaire apply for the full of theby must term
concession. should be made possible, however certain conditions,on
for network authority permit concessionaire surrender thethe to toa
concession. follows:We propose as

On application being made, the network authority sanctionmay—
of networkthe surrender concession. The application bea may

granted electrical installation which networkthe theto con-
refers for ofcession longer the securing electricalno necessary

supplies.power

forThe decommissioning of electrical line thanpower morean——
from the authority.three requires permission networkyears

Certain questions regarding relocation3.3 otheror
modification electrical linesof etcpower
Chapter 5

follows.The deliberations and proposals mainlyare as
Certain questions discussed concerning relocation otherare or

during of concession in the perspective ofmodification the term a
individual land whether munici-legal relations between the owner —

individual and the line proprietor. Bypality privateor power way——
of ofof background, given the provisions the generalaccountan

legislation and the Electricity concerning the relocationAct or
lines.modification of the power

general legislation concering the right land belongingThe to use
for lines 1973:1144 provides Section 33elseto someone power

be required only in exceptionalthat line proprietorthe power can

l5-ll922
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for doingwhere thereand tostrong remove aso,reasonsarecases,
byinvolved be borne,Theit.line nottoreroute expenseorpower

benefitderivingpartiesthe interestedbut byproprietorlinethe power
thefrom measure.

specialcertainjust forprovisionmakesElectricity ActThe
whichmodificationsrelocationsThesesituations. mayorconcern

affectsotherwiselinewhenquestioninto acrosses orpoweracome
constructed bylinesofrelocationSection 5 atraffic artery poweror

b.Section 5expropriationofvirtue
conclusions andfollowingtheleddeliberations haveOur to

proposals:

rightconcerning thelegislationgeneralof theprovisions toThe——
theyproperly balancedlinesforland are.asarepoweruse

Electricityof theand bSections 5 5ofprovisionsspecialThe a—
ofrulesrepealed. Thebethereforeshouldoutmoded andAct are

instead.should applylegislationgeneralthe

protectiveandPower—related damage3.4 measures
6Chapter

follows:mainlyproposalsanddeliberationsOur asare

Governmentthehitherto,should,Electricity ActThe empoweras—
NationaltheGovernmentnominated by theauthoritytheor

for electricalregulationssafetyissueBoardSafetyElectrical to
installations.

provision thegeneralincludeshould also toElectricity ActThe a-—
andconstructedshall beinstallationelectricaleffect that an

electricalofrequirementsregard for thewithoperated proper
safety.

of theprovisionsunderlying theprincipleprioritybasicThe—
thewherebyElectricity Actof theSection 5existing pro-——

takehasinstallationelectricalconstructednewlyof toprietor a
installationexistingshieldneededprotectivethe to anmeasures

exceptionTheretained.will bedisruptionsoperationalfrom —
voltageof highproprietorswherebyprinciple,prioritytheto

obligedalways100 kVexceeding towith ratingsinstallations are
Theseretained.will beprotectiverequisitetake measures,

quite clearmakehowever,articulated,provisions toso asare
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that the duty of taking protective includes bearing themeasures
of the which installation theycost mattersame, no concern.

The propriety principle regarding protective should alsomeasures
apply the relationship between electrical installation andto an
conduits primarily pipelines which be electricallygas may
conductive.

3.5 Damages Chapter 7

The deliberations and proposals forward mainly follows:put are as

The electrical installation should be retained. We haveterm
definechosen such installation electrical installationto an as an

with the special object includes for the production, transmiss-
ion ofand electricity. has been intention for thenotuse our

electrical installation have different meaning fromterm to any
We also retain the division of electrical installationsat present.

into high voltage and low voltage installations.

The main principle of strict liability in damages for the proprietor
of high voltage electrical installation retained for injuriesa or

damage caused by electricity.property

The proprietor of high voltage electrical installation shall bea
liable for his installation only. This that injuriesmeans or

damage caused by electricity shall be compensated byproperty
the proprietor of the high voltage installation from which the
electricity last and that installation proprietor whosecame, an
installation has supplied electricity another high voltageto
installation longer be held liable for injury damagecan no or
occurring otherthe installation.at

The question whether strict liability damages should betoas
imposed for injuries damage caused by electricitypropertyor
linked with the of high voltage electrical installationtype con-
cerned.

principle, proprietors of highIn voltage installations for elec-
tricity generation have strict liability in damages. Wemust
have found, however, that going far for strict liabilitytoo
in damages be imposed proprietors of small productionto on
facilities used primarily for private thepurposes. power

has rating of than 50 kVA, the Liabilitygenerator nota more
for Damages be applied instead.Act must
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oftransmissionfor theinstallationsvoltageof highProprietors
exception.liability withoutstrictshall incurelectricity

electricityforintendedinstallationsof high voltageProprietors
incurshall250 Vexceedingsupplyreceivingand powerause

liability in damages.strict

proprietorsappliedbehasActfor Damages toLiabilityThe to
andelectricityforintendedinstallationsvoltageof high use

We250 V.thanofsupplyreceiving not recom-morepowera
indoorandoutdoorbetweenmadedistinction bemend that no

installations.user

caused bydamageandinjuryforliability propertyProduct—
harmonisationinretainedelectricityofqualityin thedefects

We85374EEC.liability,productdirectivesECthewith on
forinstallationsvoltageof highproprietorsthatproposedhave

inliableelectricity beoftransmissionandproductionthe
theirfromsupplyelectricitythedefectsqualitativedamages

injury.damagefacilities orcause

beeninstallation haselectricalwhenin damagesLiability an-
ofinfluencethedisrupted dueoperationits todamaged or

shallinstallationelectricalanotherfromelectrical current
inLiabilitynegligence.forliabilitybasedbecontinue to on

of thethe rulesbygovernedshould behowever,damages,
legisla-electricitybylongerandActfor DamagesLiability no

forcompensationobtainingofpossibilitybut the puretion,
disruptionsoperationalwithconnectiondamageproperty

stillshouldtherefore,question,Thatretained. comeshould be
legislation.electricitytheunder

kindscertainappliedshould beAct tofor DamagesLiabilityThe-
naturalinelectricalcaused by currentdamage gasandof injury

specialunder therequiredconcessionwhichforpipelines a
logicalThis160.1978:pipelineslegislation consequenceaon

installationelectricalofproprietortheproposal thatof anour
relationinprotective totakeobligedalso beshould to measures

pipelines.natural gas
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Författningsförslag

1 Förslag till Ellag

föreskrivsHärigenom följande.

l kap. Inledande bestämmelser

lagens tillämpningsområde

1 § lag gäller vid produktion, överföringDenna och användning av
vid handel med el,samt m.m.

2 § Med elektrisk anläggning förstås i denna lag anläggningen en
med däri ingående särskilda föremål för produktion, överföring eller
användning el.av

olika delar anläggning skilda innehavare, varjeHar av samma anses
Ärensådan del särskild anläggning. till anläggning ärsom en som

avsedd för användning eller flera andra sådana anläggningarav en
och anläggningar hand,anslutna dessa i innehavares skallär samme

och anläggning.anläggningarna betraktas som en samma

3 § Elektriska anläggningar indelas i starkströmsanläggningar och
svagströmsanläggningar.

bestämmelser starkströmsanläggningar ochNärmare svagströms-om
anläggningar myndighet regeringenmeddelas regeringen eller denav
bestämmer.

Nätverksamhet

4§ Med nätverksamhet ställa elektriska starkströmsledningarattavses
till förfogande för överföring el. Till nätverksamhet hör ocksåav

ochprojektering, byggande och underhåll ledningarna, ställverkav
transformatorstationer, anslutning elektriska anläggningar, mätningav

verksamhet behövs förÖverförd effekt och energi samt annan somav
överföra det elektriskapå nätet.art

också återin-Med anslutning elektriska anläggningar avsesav
befintlig anläggning höjning avtalad effekt ikoppling ochav en av

ellerirmatnings- uttagspunkt.
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N£1ttarifi‘er

överföringförvillkoroch övrigaavgifternättarifferMed5 § avses
ledningsnät.ledning ellertillanslutningoch för ettenav

Nätmyndighet

skallnätmyndighetenmyndighetskallRegeringen6 § somutse en
regeringensenligtellerdenna lag,enligtfrågordepröva som

myndigheten.ankommerbemyndigande,

Nätkoncession2 kap.

Koncessionsplikt

användasellerfår inte byggasstarkströmsledningelektrisk1 § En
får be-Regeringenregeringen.nätkoncessiontillståndutan av

nätkoncessionfrågornätmyndigheten prövamyndiga att somom
utlandsförbindelse.tillstånd till enavser

skogsavverk-schaktning,ledning räknas ävenbyggandetTill av en
för ledningen.platsberedaföråtgärderliknandeellerning att

bestämdhuvudsakmed iledningnätkoncession skall§2 En avse en
visstinomledningsnätellerför linjenätkoncession ettsträckning ett

område.förnätkoncessionområde

tillanslutasskallkopplingsstationellertransformator-3 § En ensom
fårlinje inteförnätkoncessionvilka krävsförledningarfleraeller nya

byggandeförmeddelatsnätkoncession harförränbörja byggas av
ledning.minst en ny

nätmyndig-bemyndigande,regeringenseftereller,Regeringen4 §
stycketförstai §bestämmelserna lfrånundantagföreskrivafårheten
syftengrundläggandeskedet kanutsträckningi denoch 3 attutan

ledningar ellerfårundantagsådantEttâsidosätts.med lagen avse
utlandsförbindelser.förstationer

nätkoncessionmeddelandeförförutsättningarAllmänna av

anläggningen ärendastmeddelasfårnätkoncession5 § En om
synpunkt.från allmänlämplig

meddelasfår inteutlandsförbindelsenätkoncessionEn avser ensom
långsiktigtmöjligheternaskulle försämraallvarligtförbindelsen attom

landet.elförsörjningen iupprätthålla
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6 § En nätkoncession för linje får endast det finns särskilda skälom
meddelas för ledning avsedd för spänningär inteen som som
överstiger högsta tillåtna spänning för nätkoncession för områdeetten

berörs ledningen.som av

7 § En nätkoncession för linje får inte strida detaljplan ellermot en
områdesbestämmelser. syftetOm med planen eller bestämmelserna
inte motverkas, får mindre avvikelser göras.

Vid prövning frågor meddelande nätkoncession förav om av en
linje skall lagen l987:12 hushållning med naturresurserom m.m.
tillämpas.

8 § En nätkoncession för område får meddelas endast områdetom
med hänsyn till nätverksarnhetenutgör lämplig enhet. En nätkon-en

cession får inte meddelas för område helt eller delvisett som
sammanfaller med koncessionsomrâde.ett annat

9 § nätkoncessionEn får meddelas endast den från allmänsom
synpunkt lämplig nätverksamhet. För nätkoncessionär utöva föratt
område gäller vidare sådan koncession endast får meddelas denatt

lämplig bedriva nätverksamhet inomär det begärda området.attsom

Villkor för nätkoncession m.m.

10 § En nätkoncession skall förenas med de villkor behövs försom
skydda allmänna intressen och enskild med de villkor förrättatt samt

anläggningens utförande och nyttjande frånbehövs allmänsom
synpunkt.

11 § I beslut nätkoncession för område skall förett om anges en
ledningsnätet högsta tillåtna spänning.

12 § Gränserna för nätkoncession för område får ändrasen av
nätmyndigheten, det behövs för ändamålsenlig nätverksamhetom en
och det kan ske synnerlig olägenhet för koncessionshavaren.utan

Nätkoncessions giltighetstid

13 § En nätkoncession för linje skall meddelas för fyrtio år. Om det
föreligger särskilda skäl eller sökanden begär får kortaredet tidom
föreskrivas.

14 § En nätkoncession för område skall meddelas för tjugofem år.
Om det föreligger särskilda skäl eller sökanden begär det fårom
kortare föreskrivas.tid



1995:108Författningsförslag SOU40

nätkoncessionFörnyelse m.m.av

tvâskallnätkoncession görasförnyelse senastAnsökan§15 avom
ansöktkoncessionshavarenutgång. Harkoncessionstidensår före om

tillkoncessionenden äldregällertiden,angivnadeninomförnyelse
slutligt.ansökningendess prövats

linjeförnätkoncessionförnyelseansökanprövningVid avomav
imedledningfrågadetstycketandra är7 §gäller enomom

sträckning.oförändradhuvudsak
nätkoncession förnyas ävenfårskälsärskildaFöreligger omen

löptkoncessionstiden ut.

kon-anmälanefterfâr,särskilda skälföreliggerdet16 § Om av
tillfälligSådantillfälligt.förlängasnätkoncessioncessionshavaren, en

år.femför högstmeddelasfårförlängning

Överlåtelse nätkoncessionupphörandeoch av

regeringentillståndöverlåtasfår intenätkoncession utan§ En17 av
Vidnätmyndigheten.bemyndigande,regeringenseftereller, av
9 §skallnätkoncessionöverlåtelseansökanprövning avomav

tillämpas.

ellernätkoncessionfrånträdavillkoncessionshavare18 § Om enen
förbruklinjeförnätkoncessionomfattasledning uravta somen
förnätmyndighetentilldetanmälahanår skalltidlängre än tre

prövning.
nätmyndig-beviljaskannätkoncessionfrånträdaBegäran avatt en

elförsörjning.säkerförbehövslängreinteanläggningenheten enom
kanstycketenligt förstabrukledningTillstånd ges avatt ta uren

elförsörjningssynpunkt.olämpligtintedet ärnätmyndigheten urom

koncessions-återkallasdelvisellerheltfårnätkoncession§ En19 om
lagenligt dennaskyldighetersinaåsidosättermånväsentligihavaren

nätkoncessionen.ivillkorenligteller
nätmyndigheten.nätkoncession prövasåterkallelseFrågor avavom

gällaupphörfallielleråterkallas attnätkoncession annat20 § Om en
fårelförsörjningenförnödvändigtoundgängligen att tryggadetoch är

räkningförfogande förbeslut statensnätmyndigheten omgenom
ledningenInnehavarenledningsnätet.ellerledningenförfoga avöver

ersättning.tillberättigaddärvidledningsnätet äreller
år.femgälla högstfårförfogandebeslutEtt om
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ledning, återställning,Borttagande m.m.av

haftdennätkoncession upphör gälla,21 Om§ är senastatt somen
vidta andra åtgärderanläggningen ochskyldig bortkoncessionen att ta

enskild synpunkt.behövs från allmän elleråterställning, detför om
sådana åtgärderskyldighet vidtaFrågan prövas nät-att avom

med koncessionenskall ske i sambandPrövningenmyndigheten. att
upphör.

vad har ålagtshaft nätkoncession inte iakttarharOm den somsom
fullgöra sinaförelägga honomfår nätmyndighetenhonom, att

skyldigheter.
med vite.får förenasFöreläggandet

nätkon-starkströmsledning har byggtselektrisk§ Om22 utanen
ledningensföreläggafår nätmyndighetensådan behövs,cession där

anläggningar ochmed tillhörandeledningenbortinnehavare att ta
från allmän ellerdet behövsför återställning,andra åtgärdervidta om

synpunkt.enskild
får förenas med vite.Föreläggandet

återställnings-anspråk för sådanaimark behöver23 § Om tasannans
nätmyndigheten beslutafåri 21 § eller 22 §åtgärder attavsessom

tid.skall lämnas under vissmarkentillträde till
Återställningsåtgärderna ochminsta skadaskall utföras så, att

byggas endastuppföras ellerByggnader fårvållas. vägarintrång om
avseendeservitutnyttjanderätt ellerden harochmarkens ägare som

tilltillståndnätmyndigheten lämnatellersamtyckt till detmarken
oundgängligenåtgärdenendastTillstånd får lämnas äråtgärden. om

skall kunna vidtas.återställningsåtgärdernaförnödvändig att
intrång, skallskada ellerföranlederåterställningsätgärdernaOm

fastig-väcks vid denersättningför Talanersättning utgå det. om
ligger.delen däravellerområde markenhetsdomstol inom störrevars

Nätverksamhet3 kap. m.m.

nätverksamhetAvgränsning av

får inte bedrivanätverksamhetbedriver§ juridisk1 En somperson
el.handel medellerproduktion av

bedrivasfår produktionstycketförstahinderUtan avav
juridiskainätverksamhetmedtillsammans ompersonsamma

produktionen
ellernätförluster,avsedd täckauteslutande är att

avsedda förvilkareservkraftaggregat,mobila äri2. äger rum
bruk vid elavbrott.tillfälligt
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nätverksamhetRedovisning av

ekonomiskt redovisas skilt frånNätverksarnhet skall2 § annan
verksamhet.

på nätkoncessionnätverksamhet grundas3 § Vid redovisning av som
nätmyndig-redovisas för sig intevarje områdeför område skall om

Sådantmeddelar undantag.koncessionshavarens begäranpåheten
geografisktområdena liggermeddelas de berördaskallundantag om

nätverksarnhet lämpligförochvarandra utgörnära sarnrnantagna en
enhet.

beroende enhetligaför sin giltighetmeddelat undantagEtt är attav
områden omfattas undantaget.tillämpas för samtliganättariffer som av

omfattasnågot de områdenkoncessionstiden förNär avsomav
skallundantagetskall nätmyndighetenlöperundantaget prövaut, om

bestå.

nätmyndig-bemyndigande,efter regeringenseller,4 § Regeringen
nätverk-redovisningföreskrifterytterligarefår meddelaheten om av

samhet.

Revision

särskiltnätverksamhet skallbedriverRevisor hos den§5 som
nätverksamheten.redovisningengranska av

i fråganutlåtandesärskilt intygårligen iskallRevisorn ettett avge
bestärmnel-skett enligt gällandenätverksarnhetenredovisningen avom

nätmyndigheten.in tillrevisornskallIntyget gesavser.
nätverksamhet.föreskrifter revisionfår meddelaRegeringen avom

ansluta anläggningSkyldighet att

skyldigför linjenätkoncessioninnehavare är6 § En attav en
till ledningen.anläggningansluta elektriskvillkorskäliga en

besluta dennätmyndighetenskäl kanfinns särskildaOm det att som
anläggningsådananslutaför linje inte behövernätkoncessionhar en

ledningen.till

påskyldigområdenätkoncession för ärinnehavare7 En attav en
området tillinomelektrisk anläggninganslutavillkorskäliga en

ledningsnätet.
denbeslutanätmyndighetensärskilda skäl kandet finnsOm att som

sådananslutaområde inte behöverförnätkoncessionhar an-en
till ledningsnätet.läggning
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8 § Vill någon ansluta elektrisk anläggning till ledningen en som
omfattas nätkoncession för linje i stället för till ledningsnätettav en

omfattas nätkoncession för område, får den harsom av en som
nätkoncessionen för linje anslutningen endast efter medgivandegöra

har förden nätkoncession området eller efter tillståndav som av
nätmyndigheten.

Skyldighet överföraatt

9 § innehavare nätkoncessionEn skyldig på skäligaär attav en
överföravillkor annan.

Skyldighet Överfördmätaatt

10 § En innehavare nätkoncession skyldig utföra mätningär attav av
Överförd resultaten dessa mätningar i enlighetsamt att rapportera av

föreskriftermed de regeringen eller, efter regeringensnärmare som
bemyndigande, nätmyndigheten meddelar.

Kostnader för mätning m.m.

§ för11 Kostnaden med tillhörande insamlingsutrustningmätareen
och för installationdess i uttagspunkten hos elkonsument skallen av
nätkoncessionshavaren påföras elkonsumenten.

Om elkonsument efter begäran fått sin elförbrukning påmätten
enligt de föreskrifter meddelats med stöd 10 §sätt änannat som av

och begärda medfört ökade fördet kostnader nätkon-sättet mätaatt
cessionshavaren, skall elkonsumenten påföras merkostnaden för denna
mätning föroch rapportering mätresultaten.av

Andra kostnader för mätning de får inte påförasän nämntssom nu
enskilda elkonsumenter.

12 § elkonsumentEn köper vid spänning högstsom en av
000 volt mellan fasledare har vid flyttning nätkoncessions-1 rätt att av

havaren få tillbaka den del erlagd kostnad värdetmotsvararav som av
med tillhörande insamlingsutrustning med beaktande dessmätaren av

återstående tekniska livslängd.
det belopp skall återbetalas tillOm elkonsumenten understigersom

000 kr behöver återbetalning inte ske.1

13 § Bestämmelserna i § första och andra styckena och § gällerll 12
fråninte elkonsumenter köper sin innehavaren leveranskon-som av

cession enligt kap.5
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vid inmatningErsättning av

tillharproduktionsanläggning rättinnehavare14 § En enav
anläggningenledningsnättillkoncessionshavaredenersättning varsav

ansluten.är
skallErsättningen motsvara

inmatningenergiförlusterminskningdenvärdet avsomavav
ochledningsnät,koncessionshavarensmedför ianläggningenfrån
föravgifterkoncessionshavarensreduktionden attvärdet2. avav

ledningsnätkoncessionshavaresanslutet tillledningsnätha sitt annan
till ledningsnätet.anslutenanläggningen ärblir möjlig attgenomsom

beräkningenförföreskriftermeddelafårRegeringen närmare av
stycket.enligt förstaersättningen

skyldigheterPrövning av

kapitelenligt dettaskyldigheterkoncessionshavarens§ Frågor15 om
nätmyndigheten.prövas av

Nättariffer4 kap.

nättarijferAllmänt om

grunder.sakligautformasochskäligaskallNättariffer§1 vara
konsumentintressetskallskälighetnättariffsbedömningVid enav

rimligpåkravettillskall dessutomHänsynsärskilt beaktas. tas en
nätverksarnheten.avkastning i

avgiftbetaldså,utformasskallöverföringNättariffer för att2 § av
inomelektriskaanvända det nätetansluten rättför attatt gervara

utlandsförbindelserna.förmed undantaglandet,

områdenättarijfer förSärskilt om

nättariffer förfåranslutning,engångsavgift förförMed undantag3 §
anslutningområdetinomtillmed hänsynutformasområde inte envar

finns.

förnättariffennättariff skallskälighetsbedömningenVid4 § av en
sig.förbedömasområdevarje

flera nätkon-medgivit§ harkap. 3enligt 3nätmyndigheten attOm
viddock dessaskallsamlat,redovisasfårområdeförcessioner

område.skälighetsbedörrmingen utgöra ettanses
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nättarijjfer för linjeSärskilt om

nätkoncessionomfattasledningförspänningen5 § Om av ensomen
nättariffen,får interegionledning220 kilovoltunderstigerför linje

normaltanslutning, inom varjeengångsavgift förförmed undantag
uttagspunkt finnstillmed hänsynspänningsintervall, utformas var en

koncessionshavaresanslutning tillledningensförhållande tilli annan
för linje.nätkoncessionomfattasledning avsom

anslutenanläggningför enskild elkonsument, ärNättariffen varsen
utformas medi 6 §i fallskall dockregionledning,till som avsesen

finns.uttagspunktregionledningen elkonsumentenspåtillhänsyn var

skallberörd elkonsumentellerkoncessionshavarenansökan6 § På av
§från vad i 5avvikelsetillstånd till sägsmeddelanätmyndigheten som

1995den juliuttagspunkten fanns 1den berördastycket,första om
baserasöverföringenförinnebärande prisetavtal,och attett av

juli 1995.tillämpades den luttagspunkten finns,påbland annat var
bestämd tid,och förviss daggälla frånskall meddelasTillstånd att

år.högst trettio
nåttariff förfastställandevidskall,tillstånd meddelatsOm av

beaktas ibelägenhetuttagspunktenselkonsumenten, ut-samma
i avtalet.sträckning som

ändrad ellerbliellerläge ändrasuttagspunkts7 § Om omavsesen
efter detbli höjdelleruttagspunkten höjsieffektenden avtalade avses

koncessionshava-skallenligt 6 §tillståndmeddelatnätmyndighetenatt
nätmyndigheten.tillanmäla detren

inätmyndighetenskall prövahar gjortssådan anmälanNär en
skall gälla.tillståndetvilken tidoch undervilken utsträckning

regionledningnättariffen förskälighetsbedömningen§ Vid8 enav
skall

regionled-samtliga sinahakostnader förkoncessionshavarens att
koncessions-tillanslutnaregionochinomningar annanensammaen

samlat,bedömasledninghavares
bedömasnedtransformeringförkostnaderkoncessionshavarens2.

likaspänningsintervallnormalt närvarjelandet inomför helasamlat
spänningsintervall,för nå dettautförtsnedtransformeringarmånga att

varjesamlat inombedömaskostnaderövrigakoncessionhavarens3.
regionled-samtligakoncessionshavarensförspänningsintervallnormalt

hela landet.iningar

medledningförnättariffenskälighetsbedömningen9 § Vid enenav
förkostnaderallaskallkilovolt eller däröver220spänning om
förundantagmedlandetledningar isamtligakoncessionshavarens

medutformasfår dockTariffensamlat.bedömasutlandsförbindelserna
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ledningsnät anslutningspunkthänsyn till på koncessionshavarensvar en
finns.

produktionsanläggningarncittarzfi‘er för mindreSärskilt om

produktionsanläggning kan leverera10 § En innehavare enav en som
500 kilowatt skall för inmatning inte erläggaeffekt högst lom av

engångsavgift för anslutning, avgift förnättariffendel änannan av
för installationinsamlingsutrustning och dessmed tillhörandemätare

rapportering.årlig avgift för mätning ochi inmatningspunkten samt

nc‘zttarzfl‘ertill uppgifterRätt m.m.om

dröjsmålnätkoncession skall pâ begäran§ har11 Den utansom
Uppgiften skall innehållaskriftlig uppgift nättariffer.lämna enom
nätmyndigheten kan begäraelkonsument hosupplysning attom en

och kap. 12prövning enligt 3 kap. 15 § 4
första stycketskall uppgifterna enligtVid anslutningbegäran om ny

skälig tid.lämnas inom

ndttariflerPrövning av

kapitel koncessionsha-nättariffer enligt detta12 § Frågor samt enom
nätmyndigheten.skyldigheter enligt 11 § prövas avvares

Leveranskoncession5 kap.

Koncessionsplikt

område enligtnätkoncession förområde omfattas1 § Inom ett som av
tillför få levereratillstånd leveranskoncession2 kap. krävs att

vilket omfattasanslutna till det ledningsnätanläggningar är avsom
fallkrävs dock inte inätkoncessionen. Leveranskoncession som anges

i 10
Ärenden regering-leveranskoncessionmeddelande prövas avom av

nätmyndigheten.bemyndigande,eller, efter regeringensen

flera områdenleveranskoncession omfatta eller2 § kanEn ett som
leveransområde.för områdeomfattas nätkoncessionav

leveranskoncession.får meddelas endastleveransområdeFör ett en

för leveranskoncessionFörutsättningar

från allmänleveranskoncession får endast till den3 § En ges som
leveransområdet.leverera inomsynpunkt lämpligär att
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leveranskoncessionförVillkor

fem år.för bestämd tid, högstleveranskoncession4 § En ges

Ändring leveransområdeförgränserav

nätmyndigheten,leveransområde får ändrasför§ Gränserna5 ett av
synnerligoch kan skeändamålsenlig leveransbehövs fördet utanom

koncessionshavaren.förolägenhet

Överlåtelse leveranskoncessionav

tillståndöverlåtasfår inteleveranskoncession6 § En utan av
nätmyndigheten.bemyndigande,efter regeringenseller,regeringen

skallleveranskoncessionöverlåtelseansökanVid prövning om avav
tillämpas.3 §

Leveransskyldighet

skäligaskyldig påleveranskoncessioninnehavare är7 § En attav en
förbrukningsändamål ochför normalalevereravillkor envar

9 och 10följerleveransområdet, inteinom annat avom

från någonköperleveransområdetinomelkonsument8 § En som
villi ställetleveranskoncessioninnehavarenän men somavannan

till detfrån denne harförbrukningsändamålnormala rättköpa för
koncessionshavarendetta tillanmälangjortelkonsumenten omom

påbörjas.skallmånad innan leveransenminst en

leveransskyldighetfrånUndantag

inomskyldigleveranskoncession inteinnehavare är9 § En attav en
blidistribueras ellerellerområde, där fjärrvärme naturgas avsesett

byggnad, elenvänneförsörjningfördistribuerad, leverera omav en
mednågot värme-vänneförsörjning änavsedd för sättär annat

el,levereraskyldigdockKoncessionshavaren är att ompump.
tillgodosesfördel kanmedbyggnadenvärmeförsörjningen störreav

för områdetmed detmed än systemet.gemensamma

levereraförRätt attannan

Även får inomleveranskoncessioninneharinte ett10 § den ensom
leverans-omfattasändamål inteförleveransomrâde leverera avsom

leveransområdetfår inomsådan leverantörenligt 7 Enskyldigheten
anmälanskriftligen gjorttill elkonsumenterockså leverera omsom
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månader leveransenminst innankoncessionshavarentilldet sex
påbörjas.

avtalkoncessionshavaren harmedEn elkonsument ett omsom
uppsägningstidobestämd tid medgäller förleverans somensomav

förgällerhar avtalmånader ellerlängre änär ett somsomsex
koncessionshavarendock inte köpatid fårbestämd änav annan

sådant fall krävs ingengälla. Ihar upphörtförrän avtalet ettatt
första stycket.anmälan enligt

Inköpsplikt

innehavareskäl till undantag,finns särskilda§ Om det inte är11 en
från produktionsanlägg-leveranskoncession skyldig köpaattav en

effektoch kan levereraleveransområdetbelägen inomning är ensom
500 kilowatt.högst lom

Prisreglering

prissättning innehavareuppnå skäligbehövs för är12 § Om det att en
prisetunderkasta sig regleringskyldigleveranskoncession att avav

inköpt begäranlevererad eller av
sineller vill köpaleveransområdet köperden inom avsom

koncessionshavaren,
koncessionshavarentilleller vill levereralevererar2. den som

produktionsanläggning i 11från sådan angessom
Myndighetennätmyndigheten.prisregleringFrågor prövas avom

behövs.fram den utredningläggaföreläggafår parterna att som
med vite.föreläggande får förenasSådant

beslutad pris-upphävandeellerändring iFramställning avom
leveranskoncessionen.också innehavarenreglering får göras avav

verkan.prisreglering,beslutstrider ärAvtal, utanmot omsom

skyldigheterPrövning av

kapitelskyldigheter enligt dettakoncessionshavarens13 § Frågor om
nätmyndigheten.prövas av

Utlandshandel6 kap.

ellermedför importingår avtal,§1 Den exportatt avsomsom
skallmånaderminst göratidpågå underkommer att sexaven

Sådanbestämmer.myndighet regeringentill denavtaletanmälan om
ingicks.från det avtaletmånadinomanmälan skall göras en

meddelafårbestämmermyndighet regeringeneller denRegeringen
amnälningsskyldigheten.föreskrifternärmare om
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elföretag7 kap. Kommunala

i kap. 16-18 §§sådant kommunalt företag 3l § Ett som avses
hinder föreskriften i 2 kap.1991:900 får,kommunallagen utan av

område eller desskommunallagen anknytning till kommunens1 § om
område bedrivautanför kommunensmedlemmar,

därmed sammanhängandehandel medproduktion och samtav
ellerverksamhet,

till företagets nätverksamheti geografisk närhetnätverksamhet
ändamålsenlig nätverksamhet.syfte uppnåiinom kommunen att en

§§företag i 3 kap. 16-18sådant kommunalt2 § Om ett som avses
sådan verksamhet i 1 §1991 :900 bedriverkommunallagen som avses

skall verksamhetenfjärrvärme ellereller distribution naturgasav
gäller dockoch redovisas särskilt. Dettaaffärsmässig grunddrivas

idistribution fjärrvärme ellerbedriverinte företag ettnaturgasavsom
förbud enligt punkten 4har meddelatområde där nätmyndigheten ett

ändring i lagen1994:617övergångsbestämmelserna till lageni om
elektriskabestämmelserinnefattande vissa1902:71 1, an-oms.

ändring i1994:1801lydelse enligt lagenläggningar i deras om
nämnda lag.

8 systemansvar och balansansvarkap.

Systemansvar

för el.skall haregeringen1 § myndighetDen systemansvaretutser
fördet övergripandeförMed attansvaretsystemansvar avses

balans inom heladriftsäkert såanläggningar samverkarelektriska att
produktion ochupprätthålls mellankortsiktigtlandeteller delar av

förbrukning el.av

systemansvari-fårföreskriver denregeringenê Enligt vad2 närmare
för kunnabehövsutsträckning det utövamyndigheten, i den attga
ersättning, öka ellerkraftproducenterbeordra motatt,systemansvaret,

el.produktionenm:nska av
systemansvarigafårföreskriver denvad regeringenEnligt närmare

beordraför kunna ävenmyndigheten utöva systemansvaretatt
leveranseller begränsanätkoncession avbrytaimehavare att avav

i sådana fallskallnätkoncessionInnehavarentill elkonsumenter. av
likvärdigtochså rättvistelleveransernaeller begränsaavbryta som

möjligt.

för kraftpro-skyldighetföreskrifterfår utfärdaRegeringen3 § om
myndighetensystemansvarigadentilloch elkonsumenterdtcenter att
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förel, behövskonsumtionproduktion elleruppgifterin av somomge
utövandet systemansvaret.av

Balansansvar

harfinns någon,tillse detskyldig4 § elkonsumentEn är att att som
nationella elsystemetför detekonomiskasig detåtagit ansvaret att

balans-uttagspunkti konsumentensmyckettillförs lika tas utsom
med denavtalåtagande skallsådantEtt görasansvar. ettgenom

för el.skall§ haenligt 1myndighet systemansvaretsom
ledningsnättill ledning elleranslutenelkonsumentEn är ettensom

underrättadnätkoncessioneninnehavarenskall hålla vem somomav
uttagspunkt.i hansbalansansvaretåtagit sighar

sinköperde elkonsumentergäller inteandra styckenaochFörsta som
kap.leveranskoncession enligt 5innehavarefrån aven

hålla innehavarenleveranskoncession skallinnehar§5 Den ensom
inomelkonsumentertill vilkaunderrättadnätkoncessionen omav

sigåtagitharlevererarhanleveransområdet samt vem som
för hans inköp.balansansvaret

systemansvari-hållaskall dennätkoncessioninnehar6 § Den ensom
och §§.i 5uppgifter 4deunderrättad nämnsmyndigheten somomga

under-myndighetensystemansvarigahålla denskall dessutomHan
inköp.för hansbalansansvaretåtagit sigharrättad egnavem somom

skyddsåtgärder9 kap.

skallanordningarelektriskaoch anslutnaanläggning§ elektriskl En
sådantbrukas sättplaceradebeskaffade ochså attsamtvara

el.skadlig inverkansäkerhetbetryggande mot avges

befintligredaninverkananläggningelektrisk2 § Om engenomen
ieller störningsakskadaellervållakananläggningsådan person-

anläggningen förförstnämndadeninnehavarendriften, avsvarar
ellersådan skadaförebyggaförvid dennaåtgärdererforderliga att

störning.
elektriskgällerförsta stycketi ävenVad sägs an-om ensom
förrörledningbefintligredaninverkan transportläggning engenom

1978: 160enligt lagenkoncession krävsvilkenför omnaturgas,av
vålla skada.kanrörledningar,vissa

spänningmedstarkströmanläggning förinnehar§3 Den enensom
enfasigt fel kanvilken vidfasledare, imellanvolt000lägst 1av
500styrka är,med änjordslutningsström störreuppkomma ampere,
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följande.följer 2 skyldig iaktta Så hanvadutöver att snartsom av
för eller förfår kännedom elektrisk anläggning svagströmattom en

volt fasledarestarkström med spänning högst 1 000 mellanaven
vidta erforderliga åtgärdertillkommit, skall han på bekostnad videgen

anläggningen för förebygga skada eller störning.den attegna
Åtgärder första skall ägnade förebyggai stycket attavses varasom

inverkan på den andra anläggningenanläggningenatt genom genom
eller förhöjda markpotentialer orsakar eller sakskadainduktion person-

störning ljudstörning.eller änannan

frågaelektrisk anläggning flyttas eller ändras i4 § Om omen
störning ökar,drift och risken för skada eller därmedutförande eller

föranledsskyldighet för skyddsåtgärderskall frågan att somom svara
på anläggningenökade risken bedömasden sättsamma som om varav

ny.

ha kommit till då den i§ elektrisk anläggning skall5 En togsanses
i bruk vid skildadelar anläggning tagitsbruk. Har olika av en

tillämpning kapitelvarje sådan del vid dettatidpunkter, skall ansesav
särskild anläggning.som en

erforderligt skydd med bättrei och 3 §§,6 § Om i fall 2som avses
uppnås åtgärd vidtill lägre kostnad kanverkan eller annangenom

och §§ skyldiginnehavare enligt 2 3anläggning den ärän attvars
innehavaren den förstnämndaankommer det påför åtgärden, avsvara

utföra åtgärden.anläggningen att
enligt första stycket harutfört åtgärdDen innehavare rätt att avsom

åtgärden erhålla§§ varit skyldig vidtaden enligt 2 och 3 attsom
utgifter.ersättning för sinaskälig

finnselektromagnetisk kompatibilitetbestämmelser§ Särskilda7 om
kompatibilitet.elektromagnetiski lagen 1992: 1512 om

Skadestånd10 kap.

skadeståndsansvarStrikt

sakskada inverkantillfogats eller§ någon1 Har avgenomperson-
skall skadanstarkströmsanläggning,elektrisk ersättasfrån aven

elenfrån vilkenstarkströmsanläggningdeninnehavaren senastav
kommit.

stycket gäller inteFörsta
för produktionstarkströmsanläggninginneharden avsom en

kilovoltampere, ellerhögst 50har märkeffektdär elgeneratorn omen
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avsedd förstarkströmsanläggninginnehar ärden somensom
spänning högst 250medtillförsochanvändning avensomav

jordaticke direktjord eller vidledare ochmellanvolt systemen
ellertvå ledare,mellan

rörledning föranläggning ellerelektriskdet är enen annanom
enligt lagenkoncession krävsvilkenförnaturgas,transport av

ellerskadats,harvissa rörledningar,1978:160 somom
möjliggöraavsedd förelektriska anläggningen ärden4. attom

blivitegendom haruppkommitoch skadagodsbefordran som
befordran.för sådanmottagen

Produktansvar

tillhandahål-harsäkerhetsbrist iskada orsakas2 § Om somaven
överföringproduktion elleranläggning förelektriskfrånlits aven

betalaskyldigföljer 3inteinnehavaren, attär annat avom
sintillegendomför skadapersonskada ochförskadestånd typsom

vid tidenskadelidandeändamål denför enskiltavseddvanligen är om
ändamål.för sådanthuvudsakligenegendomenanvändeskadanför

skäligen kanså säkerelen intesäkerhetsbrist ärMed att somavses
förväntas.

skadeståndsskyldigheten ärinskränkerAvtalsvillkor utansom
verkan.

den§ inteSkadeståndsskyldig enligt 2 är§3 som
närings-anläggning itillhandahållits från hansintevisar elenatt

verksamhet,
till-elenfanns därintesäkerhetsbristen närsannoliktgör att

anläggning,frånhandahölls hans
elen måste överenspåsäkerhetsbristen beror stämmavisar3. attatt

myndighet, ellermeddelatsföreskrifter hartvingandemed enavsom
tekniskavetenskapliga ellergrundval detdetvisar4. att av

anläggning, intefrån hanstillhandahöllstidpunkt elenvid denvetandet
säkerhetsbristen.upptäckamöjligt attvar

driftstörningSkadestånd vid

anläggningelektriskdriften vid störtsvårdslöshet§4 Har enav
skallanläggning,sådanfråninverkan renannanenavgenom

förmögenhetsskada ersättas.

medvållandeSkadelidandes

till skadamedverkatsida harskadelidandespå denvållande§5 Om
skadeståndslagen§6gäller kap. 1enligt §1skall ersättassom

1972:207.
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vållandeskäligt,efter vadjämkasSkadestånd enligt 2 § är omsom
till skadan.medverkatsida harskadelidandespå den

ersättningBestámmande av

eller 2 §för skada enligt 1ersättningbestämmande§ fråga6 l avom
1972:207.skadeståndslagenkap.tillämpas 5

beloppavräknasenligt 2 §sakskada bestämsersättning för ettNär
500 kr.3om

Ägares skadeståndsansvar

upplåtitstarkströmsanläggningelektrisktill7 § Har ägaren en
för skadaändåhar hannågontillnyttjanderätten ansvarsammaannan

innehaftalltjämthanlagenligt dennaskall ersättas omsomsom
Ägaren egendommedansvarig ändock inteanläggningen. är annan

nyttjanderätten.ingår idenhör tillvadochanläggningen samtsom
ifallsådantikan haersättningDen ägaren utgett ett avsessom

innehavare.anläggningenstillbakakrävafår hanförsta stycket av

Preskription

innehavareelleranläggningselektrisk ägare8 § Talan ommot en
tvâ årväckas inom§ skalleller 4stycket§ förstaskadestånd enligt l

inträffade.från skadandet
årinomväcka talan§ skallenligt 2ersättningvill ha treDen som

fordringenkännedomfåttborde haellerfrån fick attdet han om
tioväckas inomdockmåsteersättningTalangällande.kunde göras om

inträffade.år skadanfrån det att
ersättning.tilltid har intetalan i rättväckerinteDen som

Tillsynkap.11 m.m.

Tillsyn

elsäkerheti frågordenna lagefterlevnadenTillsynen§ över1 omav
lagenmed stödmeddelatsharvillkorföreskrifter elleroch avsomav

bestämmer.regeringenmyndighetdenfrågori dessa utövas av
före-ochlagdennaefterlevnadenövrigtiTillsynen över avav

lagenmed stöd utövasmeddelatsharvillkorskrifter och avavsom
nätmyndigheten.

upplysningardefåpå begäranhartillsynsmyndighet rätt2 § En att
för tillsynen.behövshandlingaroch som
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och förbudföreläggandentillsynsmyndighet får meddela de3 § En
föreskrifter ellerför lag elleri enskilda fall dennabehövs attsom

skall efterlevas.meddelats med stöd lagenharvillkor avsom
åtgärdnätkoncession vidtainneharUnderlåter den att en somsom

föreskrifter villkorenligt ellerenligt denna lag elleråligger honom
tillsynsmyndig-enligtstöd lagen ellermeddelats medhar enavsom

får myndighetengäller elsäkerhet,förelägganden ochhets som
bekostnad.rättelse på hansförordna om

stycket får förenasenligt § förstaeller förbud 3föreläggande4 § Ett
med vite.

elsäkerhettillsynSärskilt som avserom

tillsynsmyndighetenhar rättelsäkerhet§ tillsyn5 För attsom avser
dock inteandralokaler ochtill områden,få tillträde utrymmen,

bostäder.
tillverkare,tillsynsmyndigheten hosfårför tillsynendet behövsOm

ellerprovningdetaljhandlare förochgrossisterimportörer, ut ettta
elektrisktillavsedd anslutasanordning,exemplarflera attenav

införaseller skallhar införtselektrisk materielelleranläggning, som
på marknaden.

fårregeringen bestämmermyndigheteller denRegeringen som
skyldighetochförersättningföreskriftermeddela uttaget prov omom

för provning.tillsynsmyndighets kostnaderersättaatt en
för tillsynen.biträde behövsdetskall lämnaPolismyndigheten som

föreskrifterMeddelande av

får,regeringen bestämmerden myndighetRegeringen eller6 § som
föreskriftermeddelaelsäkerhetssynpunktfrånbehövsmån deti den

föreskrifterandrabesiktningprovning ellerkontroll, samt somom
anslutas tillavseddaanordningaranläggningar,elektriskaangår att

installationer.elektriskaelektrisk materiel elleranläggningar,sådana

får,bestämmerregeringenmyndigheteller den§ Regeringen7 som
meddelaelsystemet,nationelladriftsäkerheten hos dettillhänsynav

och anordningaranläggningarangår elektriskaföreskrifter som
anläggningar.till sådanaanslutasavsedda att

Avgifter

fårbestämmerregeringenmyndigheteller denRegeringen8 § som
skerverksamhetmyndighetsavgifter förföreskriftermeddela somom

denna lag.med stöd av
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Övriga12 bestämmelserkap.

område för trafikled allmänLedning inom än vägannan

§ med elektrisk ledning inom område för trafikled1 Kan arbete annan
trafiksäkerheten medför detallmän inverka på ellerväg störreän

igångsättes, anmälani trafikleden skall, innan arbetetingrepp göras
trafikleden. meddelar de föreskrifterförvaltar Dennehos den omsom

upplag och anordningarbetets bedrivande och tillrättom annan som,
särskilt föreskrivet, behövs med hänsyn tillvadutöver ärsom

för åvilarbestånd, drift eller brukande. Kostnaden arbetettrafikledens
dock innehar ledningen.den som

i fråga arbete på redan dragenstycket tillämpasFörsta även om
trañkled allmän arbetetområde förledning inom än väg, omannan

medföra trafikleden.trafiksäkerheten eller ingrepp ikan inverka på
reparation ledningeninträffad skada skyndsamPåkallas på grund avav

får påbörjasdröjsmål vålla avsevärd olägenhet, arbetetoch skulle utan
ledningen skall dockhar inneharanmälan gjorts. Den snarastatt som

förvaltar trafikleden.underrätta den som

Ansvarsbestämmelser

uppsåtår döms den medfängelse i högst2 § Till böter eller ett som
eller oaktsamhetav

kap. eller 3bryter 2 1mot
10meddelats med stöd 2 kap.villkor2. bryter mot avsom

6med stöd kap.föreskrift har meddelats 11bryter mot avsom
eller 7

inteeller oaktsamhetden uppsåtligenTill böter döms göravsom
anmälan

ellerenligt 2 kap. 18 §
oriktigi sådan anmälan lämnar6 § i tid ellerenligt kap. 1 rätt

uppgift.
inte tillringa fall dömsl ansvar.

belagdgärningenlag döms inte§ Till enligt denna är3 omansvar
brottsbalken.straff enligtmed

ellervitesföreläggandehar åsidosatt överträtt4 § Den ettettsom
gärninglag förenligt dennadöms inte tillvitesförbud somansvar

eller förbudet.föreläggandetomfattas av

anslutas tillavseddaanordningarElektriska anläggningar,5 § att en
föremål för brottvaritelektrisk materielanläggning ellerelektrisk som

uppenbartinteförverkade, detskall förklaras ärdenna lagenligt om
förverkat.förklaraskan värdetför sådan egendomoskäligt. I stället
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Även förklaras förverkat,skallenligt denna lagutbytet brott omav
oskäligt.uppenbartintedet är

Överklagande

kap. 318-23 §§, 315-16 ochenligt kap.Beslut 26 §
§§12-13kap.§§ och 12 5kap. 6-7och 15 46—8 samt

beslut denstycket ellerförsta eller andraoch §2-4 §§ 5kap.11 av
8 kap.till den enligtersättningmyndighetensystemansvariga somom

överklagas hosproduktionenminskaellerbeordrats öka2 § av
överklagandevidPrövningstillstånd krävsförvaltningsdomstol.allmän

domstolibeslut ärnätmyndighetensNär prövastill kammarrätten.
målet.imyndigheten part

harbeslutmyndighetsöverklagandeFöreskrifter somenavom
meddelasenligt lagen,bemyndigandestödmeddelats med ett avav

regeringen.

stödeller meddenna lagmeddelats enligt7 § Beslut avsom
omedelbart,gällaskallmed stöd lagenmeddelatsföreskrifter avsom

bestäms.inte annatom
utsöknings-föreskrivs ivadgäller i övrigtverkställighetFör som

mål.allmännabalken om

lagstiftningAnnan

ytterligarefinnsstarkströmsanläggningarvissa§ fråga8 I om
för vissaskyddsåtgärdersärskilda1942:335bestämmelser i lagen om

kraftanläggningar m.m.

bestämmelser.särskildaatomskada gäller9 § Om

januari 1997.kraft denträder i 1lagDenna

vissainnefattande1902:71 l,upphävs lagendenna lagGenom s.
1994:618lagenanläggningarelektriskabestämmelser samt omom

med el,handel m.m.

till lagenövergångsbestämmelsernai2 och 3iVad sägs p.som
innefattande vissa1902:71 s.1,ändring i lagen1994:617 om

ärendengälla iskall alltjämtanläggningarelektriskabestämmelser om
1996.januariföre den 1gjortsdär ansökan
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före ikraftträdandetdragits framledningarBeträffande4. avsom
vissainnefattande1902:71 1,skall och 5 b §§ lagendenna lag 5 s.a

gälla.alltjämtelektriska anläggningarbestämmelser om

199x:xxövergångsbestämmelserna till lagenii 2Vad sägssom p.
i 3med el,1994:618 handellagenändring i samtm.m. p.omom

handel med el,1994:618till lagenövergångsbestämmelsernai om
fortfarande gälla.skallm.m.

till lagen l99x:xxövergângsbestämmelsernai 4 i6. Vad sägssom p.
i 1994:617ändring lagen1994:1801i lagenändring omomom

bestämmelserinnefattande vissal902:7l 1,i lagenändring oms.
alltjämt gälla.skallelektriska anläggningar
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elektriskatill förordning starkströmsan-2 Förslag om

läggningar

följande.Regeringen föreskriver

Inledande bestämmelser

förstås elektrisk§ Med elektrisk starkströmsanläggning anläggningl
frekvens farlig förför spänning, strömstyrka eller kansådan som vara

Spänning nominellt uppgår tillhusdjur eller egendom. somperson,
fasledare eller högst 500 volt000 volt växelspänning mellan lhögst l

Är högrelágspänning. den nominella spänningenlikspänning benämns
högspänning.benämns denvadän sagts,som nu

svagströmsanläggning förstås anläggning i vilken denelektriskMed
strömstyrka ellerinte har sådan spänning,elektriska strömmen

eller egendom.farlig för husdjurfrekvens kan person,som vara

Elsäkerhetsverket bemyndigas2 § att
utförande, dokumentation, kontroll ochmeddela föreskrifter om

elektriska starkströmsanläggningar,skötsel av
uppföra, ändra eller bortföreskriva skyldighet för den vill2. tasom

till Elsäkerhetsverket eller tillstarkströmsledning anmäla dettaatten
mekanisk ledning,elektrisk ellerinnehavare av annan

visststarkströmsanläggningföreskriva den inneharatt avensom
tillbudolycksfall och allvarligaElsäkerhetsverket anmälaslag skall till

videlektrisk vilka inträffatolycksfall inverkantill ström,genom av
driftstör-abonnentanläggningaranläggningen eller vid anslutna samt

ha väsentlig betydelse för den allmänna säkerheten.ningar kansom
starkströmsledning idra framföreskriva den4. ämnaratt som en

befintlig elektrisktill innehavarenvissa fall skall anmäla det av
elektriskt ledandeledningledning eller till innehavaren av annan av

material.
verksamhetsområdemyndighetsFöreskrifter rör även annansom

efter samråd med den myndigheten.meddelar Elsäkerhetsverket
föreskrifterfår undantag frånElsäkerhetsverket medgeäven som

meddelat.verket har

område förstarkströmsledning allmänOm inom väg

finnsinom område för allmän3 § starkströmsledning vägFör
vägkungörelsen 1971:954.bestämmelser i väglagen 1971:948 och
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Om :sarkströnzsledning område förinom sjätrafik

4 § Om luftledning för starkström dras fram inom område för
sjötnaik skall ledningen, där inte vid beviljandet koncessionav
besluiats särskilt ledningens höjd förläggas såöver vattenytan,om
högt inteden hindrar den platsen vanligen förekommandeatt
sjöfairen. Om området i avsevärd omfattning kommer attsenare
befairzs fartyg kräver segelfri höjd vad ledningenstörre änav som
medger, skall ledningens innehavare för sådan ändringsvara av
ledningen Elsäkerhetsverket beslutar.som

Vanningstavlor skall i enlighet med Elsäkerhetsverketvaduppsättas
beslutar.

§ Om5 starkströmsledning dras fram i inom område förvatten
sjötnaiik skall den förläggas så den inte hindrar sjöfarten.att

Viic ledningens landfästen skall tydliga varningstavlor sättas upp.
Om ledningens inteläge uppenbart, eller det finns andra skälär om
till dtez, skall ledningens innehavare efter beslut Sjöfartsverket sättaav

censmärken ensfyrar.ochupp
I övrigt skall ledningen och varningstavlor anordnade i enlighetvara

med vad Elsäkerhetsverket föreskriver.
Om Elsäkerhetsverket finner det nödvändigt ankring i närhetenatt

ledning förbjuds, skall ledningens innehavare ansöka hosav en
länsstyrelsen förbudsådant utfärdas.attom

6 § Innan någon påbörjar arbete med dra fram starkströmsled-att en
ning förinom område sjötrafik, skall han anmäla detta till Sjöfartsver-
ket. Han skyldig följa de anvisningar hur arbetet skallär att om
utföras, verket lämnar hänsyn till sjöfartens säkerhet.medsom

arbetet avslutats skall ledningens innehavare anmäla tillDä
hur ledningen förlagts.Sjöfartsverket

starkströmsledning område förOm inom järnväg

någon påbörjar7 arbete med dra fram starkströmsled-§ Innan att en
område för järnväg invid i anslutning tillning inom eller broen

järnväg skall han anmäla det till innehavaren järnvägsanläggningen.av
följaHan skyldig de anvisningar tid och plats för arbetet,är att om

företrädare för järnvägsanläggningen länmar.som

Om starkströmsledning vid flygplats

8 § luftledning fårEn för starkström inte dras fram inom skydds-
kring flygplats eller kring friliggande anläggningar medzonen en

radiohjälpmedel. Skyddszonen cirkel med radien 3 000utgörs av en
plus hindrets höjd marken i multiplicerat med 50.övermeter meter
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cirkelnsmittpunktlandningsbanans centrum.flygplatsVid utgören
stolphöjden.aktuella90% denhöjdLedningens utgöra avanses

medgeflygplatshållarenmedsamrådefterfårLuftfartsverket
med militärflygplatserfrågabestämmelser. Ifrån dessaavvikelser om

avvikelse.sådanmedgeförsvarsmaktenfårinnehavare

Driftbestämmelser

arbetentillskallstarkströmsanläggning attInnehavare9 § seav en
drift utförsanläggningenstillhöranläggningenåtgärderoch som

sakkunskap,nödvändigharöverinseendeunder sompersonav en
arbetet.förgällerbestämmelserdekännedomerfarenhet och somom

elektriskskadaskannågonriskfinnsvilketvidarbeteEtt att genom
fulltärledningunderellerutförasskall somström personav enav

arbets-kännedomnödvändigharocharbetetmedförtrogen omsom
skyddsåtgärder vidtas.betryggandetillseskallDenneplatsen. att

ellerstarkströmsledningutförasskallarbete§ Om10 enen
ledning ellerledandeelektrisktellersvagströmsledning annan

förluftledningnärhetfarligskyddsanordning itillhörandenågon av en
drift,ledningsinskyldigdennainnehavaren att tastarkström, är urav
begärledningdeninnehavarenför arbetet.krävsså länge somavsom

innehavareledningensandradenmedsamrådaskall omavbrottet
kandenneförlustdenochavbrottet ersättatidpunkt förlämplig som

driftavbrottet.åsamkas genom

starkströmsanläggningtillsynOm över

elsäkerhetenfrågatillsynsmyndighet iElsäkerhetsverket är§11 om
stycketförsta§kap. 1enligt 11starkströmsanläggningarelektriskavid

l99x:xx.ellagen

linjeförnätkoncessionbeviljatsstarkströmsanläggning12 § En som
frånprövningefterElsäkerhetsverketbruk innanifår inte tas

drifttillstånd.till dettatillståndharelsäkerhetssynpunkt gett
innandrifttillståndkravfår beslutaElsäkerhetsverket enom

medframdrasledninggällerdetbruki närledning även somentas
hjälp-ellerkontaktledningellerområdeförnätkoncessionstöd enav

trädbussdrift.ellertunnelbane-spårvägs-,för järnvägs-,kraftledning
medgettharteknikutvecklingsverket attochNärings- enOm

fårbeviljats,koncessionbehövligfram innandrasstarkströmsledning
medgeelsäkerhetssynpunktfrån attprövningefterElsäkerhetsverket
frågani avvaktanårhögstunder attanvändasfårledningen omtre

får,ledningenanvändaMedgivandeslutligtkoncession prövas. att om
klarledningen ärlämnas attin, närkoncession haransökan gettsom

bruk.itas
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13 § Den innehar starkströmsanläggning skyldig självär attsom en
fortlöpande anläggningen betryggande förkontrollera säkerhetatt ger

husdjur och egendom.person,

Elsäkerhetsverket skall inspektioner och andra åtgärder14 § genom
omfattningkontrollera säkerheten hos starkströmsanläggningar i den

från elsäkerhetssynpunkt. Elsäkerhetsverket skallnödvändigärsom
rutiner för in-där så tillämpligt kontrollera nödvändigaäven är

egenkontroll starkströmsanläggningarna.nehavarens av

i lämpliga former och med så liten15 § Tillsynen skall utövas
möjligt för anläggningens innehavare.olägenhet som

för tillsynsmyndigheten i samband med16 § Om vissa befogenheter
tillsyn finns bestämmelser i kap. 2-5 ellagen l99x:xx.11

första stycket i den lagen fårföreläggande enligt 11 kap. 3 §Ett
för anläggningens innehavare på bekostnadskyldighet att egenavse

besiktigalåta kan godtas Elsäkerhetsverket an-en person som av
driftfår anläggningen skall tillläggningen. Ett förbud tasattavse ur

dess viss åtgärd har vidtagits.att

bestämmelser i §17 § Elsäkerhetsverkets beslut enligt de 4som anges
får till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstând krävsöverklagas
vid överklagande till kammarrätten.

Särskilda bestämmelser

upplåtit nyttjanderätten18§ till starkströmsanläggningHar ägaren en
till ändå han alltjämtnågon har han samma ansvar som omannan
innehaft skyldigheter anläggningensanläggningen för de som

föreskrifterförordning och enligt deinnehavare har enligt denna som
Ägarendenna förordning.Elsäkerhetsverket utfärdat med stöd ärav

egendom anläggningen och vaddock inte ansvarig med än somannan
till ingår i nyttjanderätten.denhör samt

Arsvar

förordningvid överträdelse denna19§ Bestämmelser om ansvar av
finns iföreskrifter meddelats med stöd förordningeneller som avav

199x:xxellagen

då förordningenförordning i kraft den januari 1997,Denna träder 1
starkströmsanläggningar upphör gälla.1957:601 elektriska attom
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1 Utredningsuppdraget

Samma dag regeringen i 1992 avlämnade 199192: 133som mars prop.
elmarknad med konkurrens fattade den beslut vårt uppdragom en om

utarbeta förslag till ellagstiftning elomrâdetatt Dir.en ny
1992:39, bilagase

Vi påbörjade värt arbete i augusti 1992, dvs. sedan riksdagen hade
godkänt de mål och strategier för reformering elmarknadenen av som
föreslagits i 199192:133.prop

Enligt direktiven borde arbetet utföras i etapper.
Under den första huvuduppgiften ellagensöveretappen attvar se

regler eldistribution för möjliggöra öppnandet den svenskaattom av
elmarknaden för konkurrens. Det fortsatta arbetet under den andra

borde enligt direktiven bl.a. syfta till få lagen l902:71etappen att s.
1, innefattande vissa bestämmelser elektriska anläggningarom
ellagen slutligt med modern lagstiftning. En precisering detersatt av
arbetet avsågs ske tilläggsdirektiv.att genom

Vårt arbete under den första ledde fram till delbetänkandetetappen
Elkonkurrens med nätmonopol SOU 1993:68 och överlämnades till
regeringen i juli 1993.

I samband med delbetänkandet överlämnades beslutade regering-att
tilläggsdirektiv för utredningen Dir. 1993:93, bilaga 2.en om se

Där det fortsatta arbetet borde syfta till få ellagenatt attangavs
moderniserad såväl i sak redaktionellt och språkligt. Därvid bordesom
särskilt möjligheten delaprövas ellagen bl.a. i eldistribu-att upp en
tionslag och elsäkerhetslag. Vidare borde vi i vilkenprövaen
utsträckning behöver kunna vidta tvångsâtgärder i samband medstaten
återkallelse nätkoncession och lämna förslag till sådana åtgärderav

och vilka villkor det böröverväga möjligt församt om vara
innehavaren nätkoncession under koncessionstiden frånträdaattav en
meddelad koncession. Det borde i vilken utsträckningäven övervägas

finnsdet behov införa förenklat prövningsförfarande vidatt ettav
omprövning tidigare meddelad nätkoncession förslagoch lämna tillav
regler sådant förfarande. Vidare borde utredas behovetettom av
kompletterande regler beträffande relationerna mellan ledningshavare

andra intressenteroch vid bl.a. flyttning kraftledningar. Vi bordeav
utvärdera de nuvarande skadeståndsreglernaäven och deras tillämp-

ning analysera och lämna förslag till hur skadestândsreglerna börsamt
moderniseras. Slutligen borde lämna förslagde till ändringar i

lagstiftning behövs i anledning den lagstiftningenannan som av nya
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till denföreskrifterkompletterandebehovetkartlägga nyasamt av
till sådana.förslaglämnaochlagstiftningen

tillförslaghur debedömavi bordedirektiv ävenvåraI attangavs
påverkaskulledelbetänkandevårtilämnatvibestämmelserändrade
förslagdelämnabordeelomrädet.Vi ävenberedskapsverksamheten

föranledaskundeorganisationelberedskapensförändringartill somav
delbe-1995 iapriliregeringentillredovisade viarbetetDetdärav.

1995:51.SOUi ofredElförsörjningtänkandet
1994:119Dir.utredningenförtilläggsdirektivYtterligare

Bakgrundenbilaga1994,novemberiregeringenbeslutades seav
deikraftträdandetskjutaställningstaganderegeringens att avuppvar

vidare1994 sevårenriksdagenbeslutatshadelagändringar avsom
emellertidviskulletilläggsdirektivEnligt dessa som2.1.avsnitt

riksdagendenförslag haochövervägandenför vårautgångspunkt av
1995juniiharRegeringenellagstiftningen.beslutade1994våren nya

denskallarbetevårtslutredovisningförtidpunkten varabeslutat avatt
1995.november1

1995majiregeringenladeavsnitt 2.1iredovisasSom närmare
föreslåsDärellagstiftning. attNy1994952222propositionenfram
propositio-idejämtereglernabeslutade1994vårenriksdagende av

1996.januarikraft den 1iskall trädalagändringarnaföreslagnanen
vi iNärpropositionen.medenlighetibeslutatharRiksdagen nu

rätt,gällandeuttryckanvänderframställningenföljandeden som
intedetpåsyftar ut-liknandeellerreglernuvarande om-

lagstiftningi denbestämmelserna somtryckligen sägs annat -
1996.januarikraft den 1träda ikommer att

vårtibestämmelserolikautformningenspråkligadenVid av
huvudlinjer.tvåeftervi arbetatharlagförslag

strukturenålderdomligadenpräglasbestämmelserSådana avsom
överväganden ivåraföremål förvaritochellerârs lag1902i som

helhet.i sinomarbetatsharkapitel 3-7enligtsakfrågorolika
handellagenjämteårs ellag,1902delari de omBestämmelserna av

har1996januarikraft den 1iträdakommermed el, attsomm.m.,
i deoförändrade, ävenlagförslagtill vårtförtsutsträckning överi stor

års ellag.1902in iförutformatsfall de att passa
författningsmässigadenbestämmelser utgördessaskälEtt är att

kraft den liträderelmarknadsreformens.k.denförgrunden som
förförändringarinnebärElmarknadsreformen stora1996.januari

lagförslag,vårtOmmyndigheter.ansvarigaoch somelkraftsbranschen
omfattandeinnehållaskulle1997,januaridenkraft 1träda iföreslås

den 1bestämmelsernademedjämförtförändringarspråkliga nya
uppståkunnaosäkerhetsaken,uppfattatviskulle,1996,januari som

skälinnebörd. Ettsaklig annatharändringar ävensådanahuruvida en
förbeslöt1995i juniregeringentiddenmedhänger att somsamman

fördjupade över-demedgettinte hararbetevårtslutredovisning av
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för undgå sådanväganden skulle varit nödvändiga kunnaattsom en
osäkerhet.

förslag innebär såvitt vi kan bedöma inga offentliga kostnads-Våra
offentligaökningar. Någon redogörelse avseende prövning av

därför följdåtaganden jfr Dir. 1994:23 har lämnats. Till av
karaktär har vi vidare funnit analys och redovis-ämnets att en en

jämställdhetsperspektiv kan på meningsfulltning göras sätt.ettettur

15-11923
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2 Utgångspunkter för en ny
ellagstiftning

2.1 Elmarknadsreformema 1992-1995

Stora förändringar inom elområdet har skett under de årensenaste
såväl Sverige utomlands och utvecklingeni går ökadmotsom en
internationalisering. Sedan lång tid har de svenska kraftföretagen haft

omfattande samarbete med kraftföretagen i grannländerna, främstett
ÄvenNordel. försinom EU diskussioner ökatettgenom om sam-

arbete.
Omstruktureringen den svenska elmarknaden kan ha inlettssägaav

den januari då1992 huvuddelen verksamheten i det tidigarel av
Statens vattenfallsverk Vattenfall överfördes till aktiebolag,ett
Vattenfall Vidare avskildesAB. verksamheten i storkraftnätet från
Vattenfall och överfördes till det nyinrättade Affärsverket svenska
kraftnät Svenska kraftnät. medfördeDetta det Svenskaäratt numera
kraftnät driver och förvaltar storkraftnätet medan Vattenfall ABsom
dels producerar och säljer el, dels delar de regionala ochäger av
lokala uppgiftsfördelningen mellanGenom Svenska kraftnät ochnäten.
Vattenfall AB infördes alltså nationell nivå klar åtskillnad mellanen
nätverksamhet å sidan och produktionförsäljning å den andra.ena

elmarknad iNästa proposition 199192: 133steg mot togsen ny om
elmarknad med konkurrens vilken framlades förslag måli till ochen

strategier för reformering den svenska elmarknaden. Som målen av
för reformeringen ökad konkurrens nå änatt ettangavs genom mer
rationellt utnyttjande produktions- och distributionsresurserna ochav

tillförsäkra kunderna flexibla leveransvillkor till lägsta möjliga pris.att
förRegeringen redovisade riktlinjer verksamheten med storkraft-även

Svenska kraftnäts verksamhet, reformeringen eldistributionennätet, av
och konkurrensövervakningen elområdet. I propositionen anfördes

särskild utredare skulle tillkallas för utarbeta förslag tilläven att atten
lagstiftning på elområdet.ny

vårenRiksdagen anslöt sig 1992 till de mål och strategier för
elmarknadens reformering förordades i propositionen.som

I juli 1993 redovisade vi delbetänkandet Elkonkurrens med nät-
monopol SOU 1993:68. Våren 1994 beslöt riksdagen om en
reformering elmarknaden prop. 1993942162, baserad på våraav
förslag, bet. 199394:NU 22, rskr. 199394:358. Beslutet innefattade
dels ändringar i ellagen, dels lag 1994:618 handel med el,en ny om

Enligt beslutet skulle bestämmelserna träda i kraftde denm.m nya
januari1 1995.
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elmarknadensförändringarinnebärElmarknadsreformen av
ligger i aktörernasförändringengrundläggandefunktionssätt. Den att

Huvudprincipenpreciseras. ärändras ochmarknadenpå attansvar
ochproduktionå sidanboskillnad mellanklaråstadkomma enaen

nätverksamhet.överföringsidanoch å andraförsäljning avav
medani konkurrens,skall skeförsäljningenochProduktionen

i fortsättningenmonopol,naturligt ävennätverksamheten, är ettsom
effektivsäkerställaförsärskiltövervakasoch sättregleras att en

nätverksamhet.
elmarknads-skjutariksdagenbeslutade1994decemberI att upp

Energikommissionen,förmöjlighetför skapareformen att som
bredare konsekvensana-genomföra1994,tillkallades att ensommaren

i kraft.träddereformenelmarknaden innanförreglernadelys nyaav
överväganden1995 sinai februariredovisadeEnergikommissionen

delbetänkandet Nyelmarknadsreformen iavseendeförslagoch
Närings-inomupprättadesSamtidigt1995:14.SOUelmarknad

i denförändringartekniskapromemoria Vissadepartementet nyaen
1995:8.ellagstiftningen Ds

och departementspro-EnergikommissionenfrånDelbetänkandet
propositionförslag iför regeringensgrundtillmemorian ligger

maj 1995. Iiellagstiftning och1994952222 Ny pro-avgavssom
ellagstift-beslutade1994årriksdagenföreslås denpositionen att av

förändringarvissa1996 medjanuarikraft den 1träda iskallningen
små-denglesbygdskunderna ochskyddatillsyftarfrämst attsom

medenlighetbeslutat iharRiksdagenelproduktionen.skaliga rege-nu
förslag.ringens

lagstiftningföråldradårs ellag19022.2 en-

ellag.1902 årsfinns ielområdetbestämmelsernagrundläggandeDe
delbetänkandevårtingår igällandeförredogörelse rättöversiktligEn

341-349. Den1993:68nätmonopol SOUmedElkonkurrens s.
gällervadhuvuddragi sinaaktuellfortfaranderedogörelsen är

bestämmelserNytillkomna1995.oktoberi systemansvarrättsläget om
1995. Härjanuarikraft denhar i 1§15 trättelektriskför ström a

innehåll: 1-3huvudsakligaföljandelagen harendastskall nämnas att
förkoncessionbestämmelserdefinitionerinnehåller vissa samt om

skyldighetstarkströmsledning,elektriskeller begagna attframdraatt
4-13övriga villkor,pris ochregleringelström,och köpaleverera av

15--32 §§skyddsåtgärderochskadeståndbestämmelser samtom
materiel,elektriskkontrollelsäkerhet,bestämmelser ansvar,avom

innehålleroch 3433avslutandeDeöverklagande enm.m.
lagstiftning.ifrågor reglerasvissaupplysning att annanom
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kraftEllagen har varit i sedan år 1902 och de ändringartrots som
oförändrade.genomförts i lagen sedan dess huvudragen iär stort sett
förredogörelse för de ändringar ellagen varit föremål lämnas iEn

infördesbilaga Sedan lagen har förändringar skett bådestora av
tekniska förutsättningar och elmarknadens struktur, något harsom

förändring-skapat problem vid tillämpning lagen. Nu ytterligareärav
från då elmarknadsreformenden januari 1996 den s.k.lväntaattar

kraft.träder i Detta har inneburit ytterligare ändringar i ellagen samt
lag lagen handel med el, med näraatt en ny om m.m. an-- -

års ellag då i kraft.knytning till 1902 träder
svåröverskådlig och med deEllagen i sin gällande lydelseär nu

kraft 1996 kommerbeslutade ändringarna träder i den 1 januarisom
svåröverskådlig. vissa innehåller lagenden bli I hänseendenänatt mer

föråldrad främst gäller de bestämmelser reglerarlagtext, vadäven som
skadeståndsfrågorna.

finns således behov ellagen medDet ersättaett stort att enav ny
lagstiftning på elområdet.

ellagstiftning omfatta2.3 Vad bören ny

grundläggande bestämmelsernaSom finns för närvarande denämnts
januarielområdet i ellagen. Som redovisats kommer den lovan

Även lag1996 omfattande i lagen träda i kraft.ändringar att en ny -
lagen träder då i kraft.handel med el,om m.m. -—

ellagstiftningen således bestå delsEfter årsskiftet kommer att av
båda lagarellagen och dels lagen handel med el, Dessaom m.m.

kommer monopol ochdå innehålla såväl bestämmelsernaatt om
konkurrens bestämmelser skyddsåtgärder,på elmarknaden som om
skadestånd, elsäkerhet m.m.

ellagenför vårt arbete detta syfta tillEnligt direktiven bör att
i redaktionelltmed modern lagstiftning såväl sakslutligt ersatt som

möjligheten delaspråkligt. Vi bör därvid särskiltoch pröva att upp
elsäkerhetslag. Vi harbl.a. i eldistributionslag ochellagen ävenenen

sakfrågor. innebär dockuppdrag vissa I huvudsakövervägaattsom
utifrån lagstiftning finns området medvårt uppdrag denatt, som ——

lagstiftning.beslutade ändringar utarbeta och modernen ny-
årsförfattningskomplex vi har består dels 1902Det övervägaatt av

med dels olikaoch den nytillkomna lagen handel el,ellag m.m. avom
elförordningenförordningarna det framföralltförordningar. Av är

föråldrade starkströmsförordningenSFS 1994:1250 och den delvis
SFS 1957:601 intresse.årsom av
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lagstiftningenSamordning2.4 av

med laggenviktigt syfte1902 års ellag attVid tillkomsten ettvarav
syfteoch egendom. Ettpå livskadorallmänheten annatskydda mot

lagstödmedstarkströmsledningarutbyggnadmöjliggöraatt avvar
utvecklingelektrifiering. Denfrämja landetsmark för somattannans

till ökadsyftandeelmarknaden,reformeringtillframlett avennu
införts.bestämmelserantalinneburitharkonkurrens, ett stortatt nya

huvudgruppenindelas i olikakan1902 års ellagiBestämmelserna
reglernätkoncession. DessareglerbestårförstaDen omgruppen av

spelade nämntstillkomstVid lagensi och 3 §§.intagna 2är nysssom
utformningenvidminstroll, intesäkerhetsintressena stor aven

fram-ochfarligaansågs särskiltElledningarkoncessionsreglerna.
Efterhand harkontroll. ävensamhälletsunderställasdragandet borde

Bestämmelserförgrunden.kommit i attintressenandra enom
lagenochplaneringkommunernasstridafår attkoncession mot

naturresurslagenmedhushållning1987: 12 naturresurser m.m.om
Sammanfattningsvis kan sägastillkommit. att ettharskall tillämpas

byggandetvidkoncessionsreglerna ärsyfte medviktigt att av
andraledningsintresset vägssäkerställastarkströmsledningar motatt

marken.utnyttjandetvidsamhällsintressen av
och b4§ och 4i bl.a. 4skadestånd intagnaBestämmelser är aom

bestämmelsengrundläggandehuvudgrupp. Denandrabildar§§ och en
trädde ilagennärutformadhuvudsak sättii 4 § är somsamma

Be-elskador.vidstriktgällerhuvudregelnkraft. Enligt ansvar
itillkomochproduktansvaret§§och 4 bi 4stämmelserna avsera

januarii kraft den lträddeproduktansvarslagensamband med att
1993.

förskyldighetenreglerarbestämmelserhuvudgruppentredjeDen av
iskyddsåtgärdervidtaanläggningelektriskinnehavaren attenav

bestämmelser äranläggningar. Dessaelektriskaandratillförhållande
i 5intagna

handlarochb §§i och 5finns 5bestämmelserfjärdeEn agrupp av
ledningen.fall flyttai vissaledningsägarenförskyldighetbl.a. attom

itillkombildabestämmelserde sägaskansärskildEn somgrupp
kraft den 1träder ielmarknadsreformen ochmedsamband som

nätverksamhetbestämmelserframföralltmärks1996. Härjanuari om
9-12och 2 §bl.a. 2 § 7nättariffer ioch mom.mom.

definitioner,medbestämmelservissaellagenfinns iHärutöver
straff Dessavite ochbestämmelsertillsynsbestärnrnelser, m.m.om

bestämmelsermotsvarandemedibestämmelser överensstämmer stort
bestämmelserinnehållerlagstiftningliknandeochi omsomannan

myndighetstillsyn.
fram tilllettharkapitel 3-7redovisar iviövervägandenDe som

bestämmelsernaalltframförsak,ändringar iförslag omavom
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nätkoncession, flyttning ledningar skadestånd.samtom av om
Exempelvis föreslår vi särskilda bestämmelser förnyelseom av
nätkoncession de omfattande bestämmelserna i och 5 b §§5samt att a

flyttningbl.a. kraftledningar inom vissa områden skallrörsom av
utgå. De har tillkommen lagstiftning, bl.a. lednings-genom senare
rättslagen, spelat sin roll. Reglerna skadestånd moderniseras.ut om

I många avseenden bör dock innehållet i den lagstiftningennya vara
i 1902 års lag bestämmelserna får modernareävensamma som om en

utformning. De delar ellagen har samband elmarknads-medav som
reformen överföras till lagstiftningenbör den i huvudsaknya
oförändrade. Samma bör läggas bestämmelserna i lagensynsätt om
handel med el, m.m.

Frågan vilken utformning den lagstiftningen skall få. Viär nu nya
har i första hand det alternativ i direktiven, dvs.övervägt som anges

uppdelning i elsäkerhetslag och eldistributionslag.en en en
En särskild eldistributionslag bör i första hand innehålla bestämmel-

nätkoncession, leveranskoncession, nättariffer Enser om m.m.
elsäkerhetslag bör innehålla skadestånd, skyddsåtgär-bestämmelser om
der Vad gäller föreskrifter elsäkerhet vid bl.a. skötselm.m. om av
elektriska anläggningar bör dock sådana föreskrifter i likhet med vad

fallet utfärdas Elsäkerhetsverket. Båda lagarna börärsom avnu
innehålla vissa bestämmelser tillsyn, viten och andra sanktioner.om

förEtt skäl dela bestämmelser i olika lagar kanatt attupp vara
bestämmelserna så inte lämpligen finnasdisparata de bör iär att

lag. sådant fall kan vinna i överskådlighet haI attsamma man genom
flera skällagar. Ett kan bestämmelserna skall tillämpasannat attvara

olika myndigheter med risk för kompetenskonflikter. Vi harav
emellertid inte funnit några fråga ökad överskådlighetvinster iatt om
kan dela ellagens bestämmelser i två lagar.göras attgenom upp
Bestämmelserna tvåhar inbördes samband och uppdelningett en

medföra dubbleringar vissa Vi har intetorde i avseenden. hellerlagar
finns skälfunnit det andra dela bestämmelserna iatt att upp en

någoteldistributionslag och elsäkerhetslag eller sätt.annaten
i stället bestämmelsernaVi har i ellagen och lagenövervägt om om

el, sammanförashandel med bör till lag. Ett sådantm.m. en samman-
förande kompliceras dock följande förhållande. 1902 års ellag i denav

gäller fram tilllydelse den januari 1996 reglerar såväl handel1som
med distribution el. Elmarknadsreformen med de ändringarsom av
i ellagen träder i kraft den januari 1996 innebär regleringenl attsom

handel med i avskaffas.ellagen Ellagen reglerar därefter enbartav
nätverksamhet. föreskrifterDe handel med behövs iävenom som
fortsättningen har förts till den lagen handel med el,över nya om

Den uppdelning gjorts i särskild ellag och lagsomm.m. nu en en om
handel med el, har motiverats med strukturella skäl talar förattm.m.
det 199394:l62 165. Vidare handlar del denprop. stors. en av
sistnämnda lagens bestämmelser leveranskoncessioner. Systemetom
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tillövergångeninförövergångslösningleveranskoncessioner ärmed en
efteravvecklaseventuelltochutvärderasskallochelmarknadfrien

bestämmelsernaförmåni visstalaranförts attVadår.fem som nu
ellag.infogas ibörinte nyen

infogaskunnabörmed el,handeldock lagenVi m.m.att omanser
leveranskon-bestämmelsernasådantpåellagen sättden atti omnya

Återstående fåtaligaaktuellt.blirdettaavskaffaskanlättcession om
iföri ställetdå i ellagenkvarstårlagfrån denna enbestämmelser

denGenommed el,handel attlagstympad nyakraftigt m.m.om
vårfinns enligtårs lag1902uppbyggnad änheltfårlagen annanen

hinder längrestrukturella motnågraheller gemensamintemening en
lag.

bestämmelserframhållasbörsammanhang attäven omdettaI
kapitelsärskilttillförtsharlagförslagvårti ettutlandshandel med

Dir.Elbörsutredningens.k.pågåendedeninomarbetetOm6 kap..
utlands-rörandelagreglerytterligarebehovtillleder1995:112 av
nämndain iarbetasbestämmelser kunnasådanatordemed el,handel

ändras.behöverstrukturellagensdenkapitel attutan nya
1902ibestämmelsernaföreslår vianfördadet attgrundPå nuav

tillförsel,medhandel enoch lagenellag sammanårs m.m.om
ochöverföringproduktion,vidgällalagheltoch attnygemensam

medhandel m.m.
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Beviljande3 och förnyelse av

nätkoncession

rättsliga regleringen kraftledningar3.1 Den ochav

elledningarandra

Inledning1 l
.

l ellagen används benämningen elektrisk ledning som en samman-
för Oftafattande benämning starkströms- och svagströmsledningar.

talas det kraftledningar ledningar förnär större över-avserom man
föring starkström.av

Bestämmelserna i ellagen produktion och överföringom av
bygger på den för verksamheten har beviljats nätkon-att som svarar
cession för byggande eller begagnande elektrisk starkströmsledning.av
Koncessionen knuten till ledningsverksamheten och inte tillär

i ellagen, iproduktionen el. Således stadgas 2 § denlav mom.
lydelse blir gällande från och med den januari 1996,1 attsom

får framelektriska starkströmsledningar inte dras eller begagnas utan
tillstånd Nätkoncession antingen koncession förnätkoncession. är

för linjelinje eller koncession för område. Nätkoncession avser en
ledning kommer i frågamed i huvudsak bestämd sträckning och
främst spänning, vanligen i storkraftnätetför ledningar med högre

inte särskildeller i regionnäten. Nätkoncession för område avser en
ledning innehavaren inom området särskildrätt att utanutan ger

ingår lokala överföringsnätet.prövning uppföra ledningar i detsom
spänning för vilkadå vanligen fråga ledningar med lägreDet är om

prövning i varje enskilt fall inte behövlig.särskild ansettsen
får börjaTransformator- eller kopplingsstation viss storlek inteav

för beviljats i vissaförrän koncession minst ledningbyggas utomen
undantagsfall.

Bestämmelserna i ellagen nätkoncession ingen skillnadgörom
det gäller koncession för ledning ellermellan ansökanom om en en ny

tidigare meddeladdet gäller prövning vid förnyelse av enom
koncession.

Beviljas nätkoncession för linje detta koncessionshavaren rättger
enligt ellagen dra fram ledningen. Innan så sker måste hanatt
emellertid skaffa sig i förhållande till fastighetsägaren draäven rätt att
fram ledningen. kan bl.a. ske avtal servitut ellerDetta genom om

förrättning enligt ledningsrättslagen 1973:1144.genom
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inverkanoch deraskraftledningarNågot3.1.2 om
omgivningen

140 TWh. Föromkringuppgår tillelproduktiontotalaSveriges
kraft-åttaproduktiondennaår 199392 procent svararmerparten av

kraftföretag,och privatastatligakraftverken ägsDeföretag. större av
52Vattenfall AB caindustrier. Störst procentoch ärkommuner av

18 procent.Sydkraft AB caochproduktionen
storkraft-nivåer,indelas iSverige brukariKraftledningsnätet tre

tillStorkraftnätet,de lokala näten.regionalade nätennätet, samt som
täckerkraftnät,Svenskaförvaltasochdelen ägsstörsta staten avav

kV.och 400220 kVspänningsnivåernaöverför påochlandethela
Detill dettaanslutna nät.elproduktionsanläggningarna ärDe största

medstorkraftnätet störresammanlänkar mottagareregionala näten av
ielförbrukaremycketocheldistributionsföretagfrämstelkraft, stora

elproduktionsföre-deväsentligti allt störreindustrin. Dessa nät ägs av
betydelse ärelproduktionsanläggningarantalEtt avstorttagen.

pånormaltliggerSpänningsnivåernaregionalatill nät.anslutna
fallflestai dedetaljdistributörer,lokala ägs30-130 kV. De näten av
20normalt högstSpänningenkommuner. ärellerkommunala bolag

230400hushållsspänningennormalatill dentransformerasochkV ner
volt.

luftledning ellerantingenutföraskankraftledningEn somsom
för högreLuftledningar spän-jordkabel.medmarkförlagd ledning

varandrafritt frånmedluftledningarfriledningarvanligenningar är
i alltlågspänningförmedanoisolerade ledareoftastupphängda, man

hängspiralkabelled-ellerhängkabel-använderutsträckningstörre
ningar.

ellerstålstolparmedspänningarnahögstautförs för deFriledningar
och medträstolparimpregnerademedellerbetongstolparfalli vissa

tidPåstålaluminium.ellerkopparledareoisolerade senareav
driftssäker-framförallt10-20 kVförfriledningarföranvänds av

BLX-ledningar.grundisoleringledare medhetsskäl även
fåtttidjordkabelutrymmesskäl harochmiljöskälAv ensenare

ordkablar,Jlokalaframförallt i de näten.användning,ökadstarkt som
ellerkopparledareharleveranssäkerhet,högdessutom avger

plastmaterial.olikahuvudsakmed iisoleradealuminium,
föranvändsförläggning iuppfyller krav vatten,Sjökablar, som

utvecklatsocksåharkablarSärskildasjöar.ochvattendragkorsning av
finns tillförbindelseSådanlikström.högspändmedförbindelserför nu

Tyskland.ochFinlandDamnark,Gotland,
påverkar och ärkraftledningenområdedetLedningsgata är som

dvs.skogsgata,delsvanligenomfattarledningsgataEnberörd enav.
sidoområden,delskalhugget,kraftledningen ärkringområdedet som

ledningenpåverkakanskogsgatankringområdendeär somsom
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exempelvis trädpåfall. I starkströmsförordningen 1957:601genom
ELSÄKoch i Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter FS———

1994:4 finns vissa bestämmelser ledningars avstånd till träd ochom
byggnadsfri Som exempel på byggnadsfri kan nämnasom zon. attzon
systemspänningen överstiger 55 kV inom detaljplanelagt områdeom

krävs avståndet till byggnad minst 10 vid vindstilla.äratt meter
Vidare finns bestämmelser friledning inte får dras fram överattom
eller i farlig närhet skolgårdar, bad- och lekplatser och liknandeav
platser. Uppgår avståndet till minst 20 enligt före-meter anses
skrifterna ledningen inte framdragen i farlig närhet. Det bör också
framhållas föreskrifterna sikte förebygga skador kanatt tar att som
uppstå vid ledningsbrott, stolpfall på skydda led-samt attm.m.
ningarna från skador kan uppstå vid brand i byggnad.t.ex.som en

Kraftledningar kan innebära påverkanavsevärd omgivningen.
Även byggandet och framdragandet ledning kan innebära storaav en
konsekvenser för omgivningen i form skogsavverkning Somav m.m.

kommer behandlas inärmare avsnitt sker därföratt senare en
prövning där avvägningar sker mellan ledningennyttannoggrann av

och anläggningstekniska och ekonomiska förutsättningar å sidanena
och hänsyn till markanvändning, naturmiljön och olikaannan
bevarandeintressen å den andra.

Själva driften kraftledning kan under vissa väderförhållandenav en
orsaka visst buller. Detta uppkommer framför allt s.k. korona-när
urladdningar uppstår kring ledarna. Ljuden kan antingen spra-vara
kande till sin karaktär eller förekomma Ur plan- ochtoner.som
byggsynpunkt dock ljudnivåerna leda till praktiska problem förstanses
vid spänningar 400 kV. Frågan har studerats arbetsgruppom av en
med deltagare från bl.a. Vattenfall och Naturvårdsverket utarbetatsom
särskilda rekommendationer i ämnet.

Mer uppmärksamhet har på tid frågan elektriska ochsenare om
magnetiska fält väckt. Under överinseende berörda myndigheter,av
bl.a. Socialstyrelsen och Elsäkerhetsverket, pågår därför utredningar

hälsoeffekterna de tekniska och ekonomiska konsekvensernasamtom
eventuell reglering magnetfälten från kraftledningar ochav en av

transformatorstationer. Utredningarna skall underlag för eventuelltge
föreskrivna eller rekommenderade gränsvärden i samband med dels
nybyggnad kraftledningar och transformatorstationer, dels nybyg-av
gnad bostäder intill befintliga kraftledningar och trans-av m.m.
formatorstationer.
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nätkoncessionbestämmelserEllagens3.1.3 om

1957. Dettaförst årellagenibegreppinfördesKoncession var ensom
framdragandetillstånd föreftersomformellfrämständring avartav

ursprungligalagensenligtkrävdes redanstarkströmsledningelektrisk
områdes-ellagenbestämmelser iinfördesSamtidigtbestämmelser. om

inflytandemöjligheter utövaStatenslinjekoncession. attoch
1957: 161.vidgades prop.elkraftförsörjningen

ändringarellageninförs inätkoncession somBegreppet genom
koncession.begreppet1996. Detjanuari ersätterkraft den 1iträder

NUTEKfallflertaletinätkoncession prövasFrågor varsavom
dockfallsärskilda prövasvissaregeringen. Itillöverklagaskanbeslut

regeringen.direktfrågan av
vissainnehållaochskriftligskallkoncessionansökanEn varaom

Vidareanläggningensökandenuppgifter samt m.m.närmare omom
detGällermiljökonsekvensbeskrivning.fogasansökantillskall en

förteckningar överfogasansökanskall tilllinje ävenförnätkoncession
Innanframskall dras över.ledningenfastighetertill deägarna som

inhämtakoncessionsmyndighetenskallkoncession avgörsfrågan om
sakägare.ochkommunerlänsstyrelser,berördafrånyttrande

ellagen2i 2 §bestämmelsernafår enligtKoncession mom.
synpunkt.allmänfrånlämpliganläggningen ärbarameddelas om

nätkon-gällerdetaktuellhand närförstaiLämplighetsprövningen är
samhällsekono-hindratillsyftarPrövningen attlinje.för attcession

ledningarhindradvs.byggs,anläggningar attattonödigamiskt nya
finnsredanöverföringskapacitet samt atttillräckligdärbyggs

förskadaonödigtorsakarinte storpåfram sättdrasledningar ett som
hellerfår inteKoncession146-147.162199394:prop.tredje s.man

områdesbestämmelser.ellerdetaljplanstriderdenmeddelas mot enom
områdes-ellerplanensyftet meddockfåravvikelser görasMindre om

koncessionspröv-vidskallVidaremotverkas.intebestämmelserna
skall intressetPå detta attsätttillämpas.naturresurslagen avningen

markenanvända annatintressetledning attvägasbygga mot aven
lednings-självadock inte3.1.1avsnitt prövasSomsätt. sagtsnyss

omrädeskoncession.gällerdetbyggandet när
skälsärskildafinnsdetfår endastlinjeförNätkoncession om

överstigerintespänningföravseddledningför ärmeddelas somsom
berörsnätkoncessionmedområdendeförspänningtillåtna somhögsta

iutvecklas närmareregeldennatillMotivenledningen. prop.av
147.199394:162 s.

fårbarakoncessionsådangällerområdeförnätkoncession attFör
nätverksamhetentillmed hänsynområdet utgörmeddelas enom

områdeförmeddelasfår inteNätkoncession ettenhet. somlämplig
koncessionsområde.medsammanfallerdelvis annatetthelt eller

endastnätkoncessionfårlämplighetkoncessionshavarensgällerVad
nätverk-lämplig utövasynpunkt ärfrån allmän attbeviljas den som
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område får endast beviljas denNätkoncession församhet. som
detbedriva nätverksamhet inom begärdalämpligdessutom är att

området.
tillkomkoncessionshavares lämplighetbestämmelserNärmare om

avsåg lämpligheti förarbetenEnligt uttalanden lagensår 1957. man
årsorganisatorisk synpunkt. 1943ekonomisk ochfrån teknisk,

låg till grund förSOU 1954:12elkraftutredning, betänkandevars
följande angående lämplighetspröv-förslag, anförde bl.a.regeringens

jfr 1957:161 34.innebörd i övrigtningens prop. s.

distribution inom fastställt område börbedrivaKoncessionssökandenslämplighet att
Även sökandenslämplighet docklinjekoncession bör prövas,då ansökanprövas. avser

begränsningdistribution. Med dennaför allmänledningen skall användasendast om
och uteslutandeprövningen ledningutredningen från ägsenligtundantogs t.ex. som av

industriföretag.betjänar ett

utredningenhelt till vaddepartementschefen anslöt sigFöredragande
lämplighet dis-sökandensprövningen utövaanfört attatt avom

organisato-tekniska, ekonomiska ochskall sketributionsverksamhet ur
sådanDepartementschefen anförde vidareriska synpunkter. att

bestämmelsernakonsekvensbetraktaprövning är att omavsom en
beträffandeifrågakommadärför endast bördistributionsskyldighet och

161verksamhet 1957:sig sådan prop.yrkesmässigtden ägnarsom
49 f..s.

till tidigare199394:162 ansluteriuttalandenDe görs prop.som
framhållerDepartementschefenlämplighetsprövningen.uttalanden om

sökandens allmännaskall inbedömningens. 148 i vägasatt
skall ha handden organisationutformningenkompetens och somav

tidigaresökandenframhålls vidarenätverksamheten. Det att omom
agerandeockså tidigarenätverksamhet bör hanshar bedrivit som

lämplighetsökandensbedömningin. Envägasnätägare avnoggrann
område beviljas.nätkoncession förviktigockså särskilt närsomanses

områdena kanområden skiftar ocholikaförhållandena inomEftersom
organisationsökandensstruktur måsteomfattning ocholikaha vara

enskilda området.avpassad för just det
nätkoncession förskallstycket ellagenförstaEnligt 2 § 3 gesmom.

villkorförenas med deskalllängst 40 år. Denbestämd tid, som
enskild Enintressen ochallmänna rätt.för skyddabehövs att

anläggningensförmed de villkorskall vidare förenasnätkoncession
säkerhetsskäl ellerutnyttjande behövsutförande och somavsom

synpunkt.från allmänbehövsannars
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koncessionstidenNärmare3.1.4 om

tid, längstnätkoncession för bestämdkonstateratviSom gesnyss
upphör gälla den 1bestämmelserna,Enligt de äldre40 år. attsom

möjlighetför längst 60 år,koncessionjanuari 1996, kunde somges en
till längstkoncessionstidenVanligen bestämdesutnyttjades.dock inte

områdeskoncession. Somtill 10 år vidlinjekoncession ochår vid40
departementschefeni ellagen yttradeordningenskäl för den attnya

väl,tid visat sig fungerakoncessioner för vissprincipen attatt ge
sinkan planeratidsbestärnda koncessioner bättrenätägaren genom

tillräckligtid 40 år prop.längstaverksamhet ärsamt att omen
l99394:162 60.s.

år40fanns tidsgränsenursprungliga lydelsei ellagensRedan
ochriksdagsbehandlingentillkom underintagen. Denna gräns var

bestämmelsersaknadepropositionen, heltintagen isåledes inte som
bero påsaknades har antagitstidsgränsAtttidsgräns. att enenom

elektriska kraftensdenverka hämmandeskulle kunnatidsgräns
i demedföra osäkerhetkundeså denanvändande sätt att en

Riksdagsutskottet1904 27.ställning NJAelektriska företagens s.
inte kunde tillmätasansåg dock dettapropositionenbehandlade attsom. intressetdel det allmännaanförde för sinbetydelseavgörande attutan

någontillgodosett intevederbörligenkundeinte omvaraanses
enligtdocklängd. Detkoncessionstidensinskränkning fanns i var

just för inteblev väl tilltagenkoncessionstidenviktigtutskottet attatt
längstUtskottet föreslogkraftens användning.elektriskaförsvåra den
gälldeden tiddet motsvarademotiverade detta medoch50 år att som

nyttjanderättsavtalsförden april 1889förordning 25enligt kungligen
arnorteringspla-normalamotsvarade denvidarebeståndå landet samt

fråga.företag kom iför sådana somnen
förstagickförslag i kamrarnabehandlingen utskottetsVid av

ansåg 30 årkammarenmedan andrautskottets linjekammaren vara
är.till högst 40skedde däreftersammanjämkningtid.tillräcklig En
årsdärefter 1933övervägdeslängdkoncessionstidensFrågan avom

Angåendebetänkandetkontrollväsendet. Iför elektriskasakkunniga
1936:27starkströmsledningar SOUelektriskakontrollen över

år dettill högst 60koncessionstiden skulle utökasföreslogs att om
sakkunnigagenomfördes.förslag också Deskäl, vilketsärskildafanns

be-bestämmelsenangående fråganföljandeanförde bl.a. omom
bort s. 71.koncessionstid helt kundegränsad tas

följande.anförasdärom kan blandbestämmelsenför borttagandeTill stöd annatav
bådeförverkar besvärandeosäkerhetsmoment,medförTidsbegränsningen ett som

koncessionstidenbörjarsig särskilt gällande,Detta näroch abonnenter. gördistributörer
förleveransavtal längresvårt avslutahava dåKraftdistributörerlida sitt slut. ettattmot

efterfullfölja avtalethuruvida han kanickehantid med abonnent, enär vet,en
undanskjutatills vidaresig nödsakadkan vidare finnakoncessionstidensslut. Han att
grundanläggningenförstärkningerforderlig utbyggnad eller attvidtagandet avavav
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därför normala kraftpriser icke hinna avskrivas återståendekostnaderna med under den
En 40koncessionstiden. tidpunkt år torde visserligen i och för sig tillräcklig förav vara

anläggningskostnaderna.Men åtföljasamortering de ursprungliga dessaav senare av
eller mindre dyrbara kompletteringar. Härtill kommer vidare den omständigheten,mer

koncessionâ ledningar, anslutna till tidigare koncessionerad ledning, enligt praxisatt
beviljas för tidsperiod, då återstår 40-åriga koncessionstidenendast den den försom av

ltuvudledningen. Sådana koncessioner kunna därför ibland komma gälla endastatt ett
fåtal Sammanlagt finnas sålunda skäl ekonomisk direktår. starka talanatur,av som

Åkoncessionernasgiltighet i tiden. sidan kan naturligtvisbegränsa andra medemot att
området,hänsyn till den rastlösa utveckling, det tekniska hellerägersom rum nu

överblickas, huru kraftförsörjningsproblemet kommer sig imezdbestämdhet att te en
framtid. Om emellertid försiktigheten bjuda, iavlägsen ävenatt statenansesmera --

begränsning koncessionstidenförbehåller sig ånyofortsättningen rätten attgenom en av
omprövning, i varje fall nödvändigt, tiden tillmäteskoncessionernaunder är atttaga

rikligare förra gången.än

uppfattningDepartementschefen delade utredningens tidsgränsatt en
finnas och uttalade följande 1938:137 34-35.måste prop. s.

i avgivnaI fråga koncessionstiden hava mycket delade meningar uttalats deom
jagAtt denna i fortsättningen bör i lag begränsad, detyttrandena. även vara anser ur

jagallmännas synpunkt ofrånkomligt. Beträffande maximitiden med hänsynär-——-—
till utvecklingen elektritieringsområdet åtminstone längre sikt ickeden fortsattaatt

ofantliga utvecklingsmöjligheter,kan förutses, särskilt med tanke teknikens närmast
40 år. Då emellertidböjd för förorda bibehållande den nuvarande tiden elleratt ett av

vissa fall, jag funnit mig böramotiv anförts för utökning tiden i harvägande även en av
föreslå, 40 särskilda skäl därtilltiden för tillstånden bestämmestill högst eller,att om
föranleda, 60 år.högst

I vissa uttalanden intresse för fråganpropositionen gjordes även omav
förnyelse härvidkoncession 34. Departementschefen uttalades.av
bl.a. följande.

koncession siginföra särskilda bestämmelserangåendeförlängningi lagenAtt av vare
icke påkallat. Ehurupågåendekoncessionstideller vid slutet densammaunder synesav

genomföra beträffande redannaturliga skäl betydligt svårarerealprövning är attaven
fråga jag mig böraledningar ledningar,koncessionerade när ärän nya anserom ---

befintliga ledningarvid meddelande koncession åunderstryka vikten attav av ny
såvitt möjligtförefintliga missförhållanden allmän elektrifieringssynpunkt,eventuellt ur

undanröjs.

Även koncessionstidens längd.1943 års elkraftutredning övervägde
Utredningen konstaterade i sitt betänkande SOU 1954:12 att

tid utgjorde resultatetkoncessionstidens begränsning till viss av en
anspråk underavvägning mellan å sidan koncessionshavarens attena

få å sidantillräckligt lång tid driva sin rörelse och andraostört statens
grundkunna koncessionen under omprövningintresse attatt ta av

förutses. Efterpå kraftförsörjningsområdet inte kundeutvecklingen att
tidsbegränsadbestämmelserha gällandeövervägt ersättaatt om

koncession skall beviljas tills vidare medkoncession med regel atten
helt eller delvisför efter viss tid med skäligt varselrätt staten att
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dettafann utredningenanläggningartillhörandemedrörelseninlösa att
ändringsåledes ingenföreslogUtredningenerforderligt.inte avvar

vissbegränsad tillkoncessionstiden skallbestämmelserna att varaom
tid.

i ellagensomfattande ändringarföreslogs1957:161I prop.
be-Elkraftutredningensgrundvalkoncessionsbestämmelser av

anförde departements-längdkoncessionstidensfrågatänkande. I om
rationaliserings-grundvarken påfannemellertid hanchefen att av

ändringföreslå någonerforderligteller eljestsynpunkter att av
48.bestämmelse s.gällande

anledningfannellagstiftningsutredningårsheller 1960 attInte
Ut-koncessionstid.bestämmelsernaiändringföreslå någon om
den1966:39betänkande SOU ävenanförde i sittredningen att om

gällandefått ilängdkoncessionstidensreglernautformning omsom
tordeföljder,mindre lyckligarationaliseringssynpunkthaftlag ur

utredningens44. Ivälgrundade s.fåsådanareglerna ansessom
60respektive40koncessionstidernadärförbehöllsellagförslag till ny

ar.
koncessionstidernasyftade påutredningenolägenheterDe attvar

rationaliseringsarbete.försvåradevilketpå olika tiderutlöpakunde ett
kommerskolle-praxisdenutredningendockerinradeHärvid somom

utlöpandeförlängdeinnebarochtillämpadedågium att mansom
vidlänsvisutlöpteperioderför kortaendastkoncessioner sammasom

olägenheternaförfarandedettautredningentidpunkt. Enligt var genom
44.1966:39SOUövervinnasväg att s.

Eldistri-ingåendedärefterÖvervägdesKoncessionstiderna avmera
rationalisering,Eldistributionensbetänkandetbutionsutredningen

denalltjämtdet gängseanfördeUtredningen1968:39.SOU att var
åstadkommasträvandenamedverka ibordeuppfattningen attstatenatt

dettaförförutsättningnödvändigocheldistributionrationell att enen
lämpligtmedkundedistributionsförhållandena omprövasattvar

fortsättningendärför ibordeKoncession ävenmellanrum.avpassade
98.ochtid 75beviljas för viss s. s.

Eldistributions-Ellagstiftningsutredningens ochberedningenVid av
koncessions-behandlingenbeslutadesbetänkandenutredningens att av

sammanhang prop.iochuppskjutasskullereglerna etttas senareupp
påutredningsarbete skettfortsattharDärefter36.1970: 139 s.

1976riksdagen årmedsambandeldistributionsomrädet. I antogatt
100197576:eldistributionen prop.rationaliseringenförriktlinjer av

möjligheterkoncessionsmyndighetensviktenframhöllsbil 15 D avp.
Någon160. närmareorganisation s.eldistributionenspåverkaatt

bondekoncessionellerlängdkoncessionstidensdiskussion omom
förts.inte hadockobestämd tidförmeddelas synes
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enligt plan- och bygglagenBeaktande planer3.1.5 av m.m.

får, vi tidigarefemte stycket ellagen nämnt,Enligt 2 § 2 sommom.
områdesbestämmelser.ellerstrida detaljplannätkoncession inte mot en

får dockinte motverkas,planen eller bestämmelsernasyftet medOm
mindre avvikelser göras.

för kommunernasgrundläggandebygglagen 1987: 10Plan- och är
förviktigaste instrumentenmarkanvändningen. Deplanläggning av

områdesbe-ochöversiktsplan, detaljplanplanläggningdenna är
i denredovisas gnmddragenöversiktsplanen skallIstämmelser.

skillnaddock, tillmarkanvändningen. En sådan planplanerade är mot
myndigheterbindande förinteområdesbestämmelser,detaljplan och

199495:23Oemellertid iRegeringen haroch enskilda. omprop.
lagtoch bygglagenenligt plan-översiktsplaneringkommunal m.m.

utvidgningochförstärkningbl.a. innebärfram förslag avavensom
uppgifter.översiktsplanens

markanvändning ochbindande regleringoch rättsligtNärmare av
områdenbegränsadedetaljplanen. Förskerbebyggelse somgenom

områdesbestämmelserkommunendetaljplan kaninte omfattas antaav
uppnås.översiktsplanensyftet medför säkerställa attatt

för kommuneninstrumentDetaljplanen kan attsägas ettvara
också inriktasPlanen skallbebyggelsepolitiken.lokalaförverkliga den

uttrycktillmål de kommernationellauppfylla angelägnaatt som
ochallmänna intressenbestämmelserbygglagensi plan- och om

detaljplanen harhushållning. Attbestämmelsernaturresurslagens om
områdesbe-påinnebär den,rättsverkningar sättatt somsamma

detpå såenligt lagenefterföljande beslut sättstämmelser, attstyr
planen ellerstridbygglov imeddelaråder förbud motmot att t.ex.
medgesfår dockavvikelserområdesbestämmelserna. Mindre om

bestämmelserna.ellermed syftet med planenförenligaavvikelserna är
detaljplan ochsjälvkommunendetredanSom ärnämnts antarsom

huvudsakiingripamöjligheter ärStatensområdesbestämmelser. att
ochmellankommunalt intressenationellt ellerfrågorbegränsade till av

områdesbe-planen ellergenomförandefall därsådanatill ett av
ellerhälsoskyddssynpunktfrånmedföra riskerkanstämmelserna
ellerändrabeslutatkommunolycksfallsrisker. När att anta,en

inte kanoch beslutetområdesbestämmelserdetaljplan ellerupphäva en
kanskall bevaka,sålundaintressentillgodose de statensomanses
och12 kap. plan-bestämmelserna istödmedlänsstyrelsen av

det. Enligtupphävaochbeslutkommunens ävenbygglagen ettpröva
innebär dets.3ldepartementschefen 1985 86:3iprop.uttalande nuav

områdesbestämmelserdetaljplan ellerbeslutanförda när att antaatt ett
statligasåvälintressen,kraft det allmännaslaga harvunnithar som

bestämmelsernaellerplanende frågorklarats ikommunala, ut som
enskildasföranlettskan haavvägningarbehandlar. De avsom

klaratsuttalande ocksåenligtmotstående intressen har ut.samma
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år 1986 innehöll ellagen inga bestämmelser den hänsynFram till om
markanvändningsintressen vid koncessions-skulle till andratassom

då fanns möjligheten tillgodoseprövningen. Den regel attsom om
syftaansågs i första handintressen vid koncessionsprövningenlokala

198586:90elektriñeringsintressena prop. 127.på s.
mellan koncessions-år 1986 hade dock frågan sambandetFöre om

bl.a.fysiska planeringen behandlats i riksdagenprövningen och den
år 1973. Riksdagenledningsrättslageni samband med tillkomsten av

beaktandeborde medkoncessionsprövningen skeuttalade då att av
CU 1973:34.för den fysiska riksplaneringenriktlinjernabl.a.

åren ochuppmärksamhet under deägnades fortsattFrågan närmaste
Kraft-från planverk år 1978,föremål för Statensblev rapporten

reviderad år 1985 ochfysisk planering 46:1978,ledningar i senast
rutiner förinnehöll förslag till utökatår 1989. Rapporten ettnya

sektormyndigheterlänsstyrelser, regionalasamråd mellan kraftföretag,
behandling ikraftledningsfrågornasformer föroch kommuner samt

planeringen.den kommunala
ändringar i ellagenvissasammanhang börI detta nämnasäven som

Ändringarna förhindraavsåg bl.a.genomfördes år 1982. att att
rredpåbörjade arbetetkoncessionsprövningenkraftföretagen före

omfattninganläggningar i sådanoch därtill hörandeledningar att
förutsättningslöst skulle kunnakoncessionsmyndigheten inte pröva

tredjei §bestämmelser finns bl.a. 2 1ärendet. Dessa mom.nu
§ kon-bestämmelser i 3Samtidigt infördes nuvarandestycket. om

återställningsåtgärdervissa sedanskyldighet vidtacessionshavarens att
gälla.koncession upphört atten

ochmellan ellagenbestämmelserna samordninggällandeDe omnu
följd-198586:90infördesoch bygglagenplan- omgenom prop.

Departementschefenplan- och bygglagenlagstiftning till den m.m.nya
92.bl.a. följande s.uttalade

i första hand behovetPBL och lagstiftningSamordningen mellan rör av enannan
PBL-vattenområden. Ianvändningen mark- ocholika anspråksammanvägning avav

Sammanvägningen deplanpolitiska intresset.jag detta för detpropositionen kallade av
fysiski formerkommer deanspråken marken och görasolika attvattnet av

kommunenaPBL-reformen bl.a.PBL erbjuder. Avsikten med ärplanläggning attsom
intlytardetskall ha det avgörandebegränsningarnasjälva med de nämndanyss ——-

erligti Planbeslutenbebyggelseutvecklingen i vid mening kommunen.gällerdetnär
gillaspeciallagar. Detta börtillståndsprövningen enligt olikaPBL alltså påverkabör

enigtspeciallag och PBL eller endastenligt bådeföretag skall prövasettoavsett enom
särskiljafinns anledningverkningarna PBL:s planerspeciallag. När det gäller attaven

förrättsverkan efer-områdesbestämmelser, hardetaljplan, fastighetsplan och som
förtjäna underlagfrån Översiktsplaner endastenligt PBL,följande beslut avses somsom

efterföljande beslut.

detdepartementschefenpekadesärskilt gällde kraftledningarVad
länsstyrelser och kommmerkraftföretagen,samråd inletts mellansom

kraftledningsfrågorna mhhandläggningfå ändamålsenligför att aven
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från Statens planverknämndaföreslagits i den rapportenovansom
självständighet i markanvänd-ökadeframhöll den127. Hans. att

innebar för kommuner-och bygglagenningsfrågor den plan-nyasom
fåkraftföretagens sidafrånsig ökat intresseborde föra med attettna

gjorda iför sina planerade ledningarmarkreservationererforderliga
kommunala planeringen.den

Anknytningen till naturresurslagen1.6

får stridanätkoncession intebestämmelsernaSamtidigt motattomsom
infördesinfördes i ellagenområdesbestämmelser ävenellerdetaljplan

enligt § 2Således gäller 2naturresurslagen.samordning med mom.en
meddelandefrågorvid prövningstycket ellagensjätte att avomav

tillämpas.naturresurslagennätkoncession skall
riktlinjeroch de allmännainfördes år 1987Naturresurslagen ersatte

riksplaneringen. Lagenrörande den fysiskatillämpatstidigare varsom
avvägningardet gälldegrund göraavsedd när attgemensamsom en

ochmarkfråga användningenspeciallagar ienligt olika vatten.avom
kap.,hushållningsbestämmelser 2innehåller grundläggandeLagen
landetområden iför vissahushållningsbestämmelsersärskilda

industrianlägg-regeringsprövning vissa3 bestämmelserkap., avom
miljökonsekvensbeskrivningarbestämmelserningar kap.,4 om

ansvarsför-uppgifter,myndigheternasbestämmelser5 kap. samt om
delning m.m.

anvisningarhushållningsbestämmelsernagrundläggandeDe omger
tillståndspröv-ochvid planläggningskallde avvägningar görassom

Ärochanvändningen markframtidaning fråga deni ettvatten.avom
företrädeändamål, skallflera oförenligaförområde riksintresse gesav

långsiktigfrämjarpå lämpligasteändamåleller de sättdet ensom
miljön i övrigt.fysiskaoch denmarken,hushållning med vattnet

för totalförsva-anläggningdetta fördelområdet ellerBehövs enaven
företräde.försvarsintressetskallret ges

departementschefenuttalademed ellagensamordningenI fråga om
198586:90 127.följande prop. s.

länsstyrelsenochingåendemellandiskuteraskraftledningsfrågornautgå frånMan kan att
markReservationernaöversiktsplanerna.upprättandeoch ändringvidkommunerna avav

utifrån bestämmelser-planeringenkommunala görasi denkraftledningar kommerför att
kraftledningar denbetydelseMot bakgrund dennaturresurslagen.i typav somavna

sådanaviktigtövrigt detmarkanvändningen i ärfår förbehandlas i ellagen att
koncessionsärendena.ii naturresurslagenbehandlas görsavvägningar som

förändradfrågasådana fall där detsikte påNaturresurslagen ärtar om
skallmed stöd lageninteAvsiktenmarkanvändning. år att avman

198586:3markanvändning prop.pågåendeingripakunna mot s.
14-15.
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infördesmiljökonsekvensbeskrivningar iBestämmelser naturre-om
fall vilka ansökanår 1991. I lagen vissa isurslagen anges en om

beskrivning. dock intetillstånd skall innehålla sådan Här angesen
fall förordnaVidare kan regeringen i vissa andraellagen. att en

bifogas ansökan tillstånd,miljökonsekvensbeskrivning skall omen
miljökon-också gjort i förordningen 1991:738vilket regeringen om

bl.a. nätkoncessionersekvensbeskrivningar. denna förordningI anges
ellagen.enligt

underlag förmiljökonsekvensbeskrivning skall innehållaEn en
anläggnings, verksamhets ellerbedömning planeradsamlad av en

hushållningen medinverkan på miljön och hälsanåtgärds samt
enskilda fallet.till behovet i detutformad med hänsynnaturresurser,

Vederböran-och utformningar bör finnas.till alternativa lägenFörslag
miljökonsekvensbe-prövningsmyndighet skall bedömade om en
Länsstyrelsernakompletteras. hartillräcklig eller behöverskrivning är

fall de intefått viktig roll i desammanhangi detta även ären
miljökonsekvensbeskrivningprövningsmyndighet. Kravet att en

sker således ingen för-princip obligatoriskt. Detfinnas iskall är
fallet behövs eller intei det särskildabeskrivningprövning utanom en

Dockmiljökonsekvensbeskrivning.åtföljasansökan skallvarje av en
proportion till vad sakenskall stå i rimligbeskrivningengäller att

gäller.
med hänsyn till dengod livsmiljö uttalas199091:90 EnI attprop.
elanläggningar harelledningar och andramiljöninverkan som

miljökonse-koncession regel innehållaansökanborde ensomomen
uttalas eftersom länsstyrelsen180. Vidarekvensbeskrivning s. att

samrådsförfarandet innan ansökandelta iyttrande ochskall ävenavge
tillfälle sigborde länsstyrelsenkoncession lämnas in att yttragesom

miljökonsekvensbeskrivningen.över
bifogasmiljökonsekvensbeskrivning skallBestämmelser att enom

finns iför områdesåväl för linjenätkoncessionansökan nusomom
1994: 1250.elförordningen

miljöområdetinomFörhållandet till vissa andra lagar1.7

m.m.

framgått beaktas kravelledningar skallframdragandetVid somsomav
ellagenlagarnacentralai flera olika lagar. De utöver ärregleras mest
plan- och3.1.6, nämligenavsnitt 3.1.5 ochredovisats ide som

ledningsrättupplåtas medSkall marknaturresurslagen.bygglagen samt
tillämplig. Denna lag1973:1144ledningsrättslagenblir även
ledningars inverkandet gällertill i kapitel Näråterkommer vi

naturvårdslagenaktuella såsomflera andra lagar blimiljön kan
strålskyddslaigenoch1982:1080hälsoskyddslagen1964:822,
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naturvårdslagenfrämst ärdetdessa lagar1988:220. Av är avsom
koncessionsprövningen.självavidintresse

bevarandesyftar tillbestämmelserfinns bl.a.naturvårdslagenI som
naturminnen ochområden,för bl.a. vissaskyddoch typer av
arbetsföretagutföraskall20 skall denEnligt §naturmiljön. somsom

Vidlänsstyrelsen.samråda mednaturmiljönväsentligt ändrakan
bli påkanallvarligt ingreppethurbedömningsamrådet görs aven

naturvårdsobjekt kankänsligaspeciellthurochnaturmiljön i stort
finnsnaturvårdsomrâdenochmångapåverkas. För naturreservat

luftledningarbyggaarbetsföretaginnebärföreskrifter attatt somsom
länsstyrel-tillståndfår utförasintened jordkablareller lägga utan av

sen.
tilllänsstyrelsenyttrandei detredovisasSamrådet avgersom

koncessionsärendet.iNUTEK

Prövningsförfarandet3

projekteringplanering ochNågot3.2.1 avom
kraftledningar

harNUTEKin tillnätkoncessionansökan ettInnan gesomen
ochmyndighetermedsamrådochplaneringsarbeteomfattande

enskilda ägt rum.
transformatorstatio-ochkraftledningarplaneringengrund förTill av

elförbrukningen. Prognosernaframtidadenligger överprognoserner
PåNUTEK.ochkraftledningsägarnalandethelaförutarbetas av

denockså övernivå utarbetaslokalregional och egnaprognoser
övrigaenheterregionalaVattenfallsbelastningsutvecklingen samtav

kraftföretagetsförunderlagUtredningsresultatenkraftföretag. ger
byggnadstiden förochProjekterings-utbyggnad.eventuellbeslut om

år.till 4-6beräknatshartransformatorstationledning eller enen
preliminäramedkraftledning inledsförProjekteringsarbetet atten

inHärvidkartstudier. vägerframledningssträckningar mantas genom
kraftledningar,befintligasjöar,bebyggelse,topografi,tillhänsyn

militärajärnvägar,bevarandeintressen, vägar,fornminnen, syn-
liksom,undviksTätorterteleledningar.flygfält ochpunkter, om

bebyggelse.till enskildnärhetmöjligt,
ledningssträckning,tillhuvudförslagframarbetatSedan ettman

samråddettilli anslutninglänsstyrelsenförförslaget som,presenteras
naturvårdslagen.enligt 20 §skall sketidigareenligt vad nämnts,som

skogsvårdsstyrelse ochberörs,med kommunerSamråd sker även som
föreslagnaDeväghållningsmyndigheten.medlantbruksnämnd samt

ochFörsvarsmakten, Post-meddiskuterasledningssträckorna även
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telenätsoperatörerna Telia m.fl., Banverket, Luft-telestyrelsen, AB
fartsverket och Sjöfartsverket.

särskild vikt givetvis samråd med berörda fastighetsägare ochAv är
informationsmöteninformation till närboende. Detta sker dels vid i

föranslutning till föreslagen ledningssträckningatt presenteras
kommun, dels vid personliga kontakter.länsstyrelse och

storkraftnätetgäller överföringsledningar i och deVad sagtssom nu
regionala i princip de lokala Här blir det dockäven näten.näten men

finns nätkoncession för område.ofta förenklat förfarande detett om

NUTEK:s prövning vid koncession3.2.2 ny

avsnitt på NUTEK:s handläggning linjekoncessionerbyggerDetta av
Genomgåendeområdeskoncessioner enligt det äldreoch systemet.

terminologin.används dock den nya
nätkoncession kommit in till NUTEK remitterasansökanNär omen

bestämmelsertill myndigheter och andra berörs. Närmareden som
elförordningen. Viktiga remissinstanser bl.a.finns ihärom är

myndig-Elsäkerhetsverket och vissa andralänsstyrelse och kommun,
regional nivåLänsstyrelsen hör i sin vissa instanserheter. tur

Vidareväghållningsmyndigheten och lantbruksnämnden. börsåsom
i förekommande fall LRF. Kommer erinringarmarkägare ochnämnas

Däreftertillfälle sig dessa. skerbereds sökandenin överatt yttra en
beredning ärendet inom NUTEK.av

på dethandläggningen och prövningen berorfortsatta ärDen om
för område. Gäller det nätkon-nätkoncession för linje ellerfråga om

särskilt intresse.ledningens sträckning Harcession för linje är av
ledningen får de i sinframfört erinringarexempelvis markägare mot

kan hasig eventuellt materialtillfälle över nyttatt yttratur som
NUTEK inbjuderförekommertillförts sökanden. Det även attav

tillkommuner och sökandeföreträdare för markägare, länsstyrelse,
ledningssträckningar.alternativa Dessaöverläggningar t.ex.om

beredningenmed besök platsen. Näröverläggningar kan samordnas
fattas beslut NUTEK.avslutats av

bedömerärenden nätkoncession för linjeVid handläggningen av om
allmänna, enskildabehovet ledningen ochNUTEK väger sammanav

intrångsådant olika slagsekonomiska intressenoch sättett att
samhällsintressen ochHärvid söker NUTEK tillvarataminimeras.

motivföretagsekonomiska kommerintressen så inte enbartprivata att
kraftledningar.byggande och driftstyrande för planering,bliatt av

och någonspänning kVdet ledning med högre 145Gäller änen
fattas beslutkoncession beviljasi sighörts ärendet har attmotsattsom
utlandsför-ansökan nätkoncessionregeringen. En som avser enomav
sker ialltid regeringen. Beredningenbindelse skall beslutas ävenav

till regeringendärefter överlämnar ärendetfall NUTEKdessa somav
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Därvid bereds berörda remissinstanser ochförslag till beslut.med
framföra erinringar direkt till regeringen.tillfällemarkägare att

område detnätkoncession förprövningen ansökanVid äromav
finnas vissai förgrunden. Det måstekommerföretagets struktur som

kunnaför företaget skallfunktioner i verksamhetennödvändiga att
eldistributör. Företagetssamhället ställerde kravmöta ensom

bedömningen dess lämplighethuvudfråga vidblir därför avenresurser
område.nätkoncession förfåatt en

koncessionprövning vid förnyelseNUTEK:s3.2.3 av

bestämmelseringa särskildainnehåller ellagentidigareSom nämnts
koncession. Vid denförnyelseprövning ansökan avav omom

uppkommit detta innebärdärför frågantillämpningen harpraktiska om
det frågalika utförligomprövning skall när äratt om ensomvaraen

koncession.helt ny
till utredningennovember 1993skrift den 15NUTEK har i en

koncession.förnyelsetillämpas vidför viss praxisredogjort avsom
vid förnyelsekrav ställasmåste i principNUTEKEnligt av ensamma

har ocksåledning. Dettagäller heltdetkoncession när en nysom
praxis vadför hittillsvarandeutgångspunktengenerellt varitsett avser

linjekoncession.
förnyelseansökanprövningenled vidEtt viktigt aven omav

NUTEKfysiska planeringen.till dengäller förhållandetkoncession
fall hari någrakoncession detvid förnyelsehar framhållit att av

inte tagit hänsyndetaljplanereffekteruppstått besvärande när senare
dock inteNUTEK harfaktiskt finns. Enligt ännutill ledningar som

tid haProblemenfall uppkommit.några olösliga anses senare
bevakai sina rutinerkraftföretagen lagt inminskat i och med attatt

företagetsförenligt medinteplanförslagi de fall äroch ettatt,
kommunernaplanerrättsligt bindandeöverklaga deintressen, som

bestämmelsenhärtill finner NUTEKfastställer. Med hänsyn attatt en
ändamålsenlig.detaljplanfårkoncession strida ärmot

linjekon-förnyelsehandläggningsförfarandet vidVad gäller av
såförfarande påförenklattillämpat sätthar NUTEKcession attett

har därvidmarkägarförteckning. NUTEKin någonbegärtman
i dentidsbundnainteservitut och ledningsrätteranfört är samt att,att

fastighetsomvandlingellerbytt ägtfastighetenmån ägare rum,
accepterad.varit känd ochfysiska existens harledningens

omprövningenutredningsarbete ledererfarit under vårtvad viEnligt
sträckningarändradevissa fall tillförnyad koncession ifrågavid om

1995januaripromemoria isystemlösningar. Ioch somennya
beskrivs NUTEK:sräkningutredningensNUTEK förinomupprättats

koncessionförnyelseansökanprövningarbete vid avomav
följande sätt.
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förändringarmed åstadkommamedverkar aktivt i arbetetKoncessionsmyndigheten att
där flersamordning ledningsnätförändringar gällerSådanaIedningssystemen.i t.ex. av

däri Emmabodafallet varitområde. Så harledningar inomharnätägare t.ex.samma
samband med linjekon-Efter förhandlingar iindustriområde.matade iSydkraft ett

lokaladetindustriområdetändrades så övercessionsprövningen nätet matasnumera
förnyadansökningarenbart tillförändringar inte knutetBehovet ärnätet. omav

exempel kan itillfällen. Som nämnasvid dessakoncession, attaccentuerasmen
skildamed femeldistributionen bedrivitsVerkebäcksviken harkringVästervik
olikamellan deförhandlingar10, 40 och 50 kV. Där sker20,högspänningssystem:

pågår ochspänningsnivåerAvveckling vissaför bättre nätstruktur.nätföretagen att av
vidtalämpligheteninformerat företagenhandkoncessionsmyndighetenhar under attom

StockholmsEtt exempelkoncessionsprövningar. ärkommandeinföråtgärder annat
Solna därSundbybergs och kommunerbl.a.för 220 kV berörandeEnergis ledningar

undersökautredningsuppdragsärskiltkoncessionsmyndighetenregeringen attettgett
förkraftigtkoncessionstidenockså begränsatoch därvidtill förändringarmöjligheterna
harSundbybergskommunöverväganden. Inomingåendeönskemåletunderstrykaatt om

Teliasvissakraftledning ochmedtillsammansledningen an-avannannumera
stått för kostnadernaönskemål. Kommunen harenligt kommunensläggningar ändrats

Solna kommunledningsdelen inom25 Mkr. Förtillkom belöpatotalt att casom
utredningsinsatser.betydandeingen uppgörelseemellertidföreligger ännu trots

utanför exploaterings-till lägeflytta ledningenvilligLedningsägaren är nyttatt —
50 Mkr. Solnauppgår tillkostnadentill viss delockså bidraområdet- och somav

ersättning förtunnelförlagda kablaralternativ medkommun strävar ettatt annat som
nuvarande friledning. - --

särskldakoncession lett tillförnyadprövningenexempel därYtterligare ett av
särskiltdalgång, därinom Ljusnansledningarfrån regeringen ärutredningsuppdrag

be-samhälle harskall vidtas. DettaändringaryrkatLjusdals kommun att genom
SverskaVattenfalls numerasåvälberöraskommitbyggelseutvecklingen att av

besvärande sätt.220 kV ledningarbefintligaKrångedebolagensKraftnäts och ett
JChledningsägarenkoncessionsmyndigheten,mellansamverkanUtredningsarbete och

inom ochfrilagt mark tätorteninsatsertill betydandehar lettkommunen cesssom
fåttinneburit kommunensystemförändringarnödvändigaocksånärområde. Här har att

kostnadstäckningen.bidra tillbehövavidtagnaåtgärderdessa utan att

länderi vissa andraFörhållandena3.2.4

desamarbete mellanomfattandesedan längeförekommerDet ett
framföralltikraftföretagenochkraftföretagensvenskastörsta

vissadärför inhämtatUtredningen harFinland.ochDanmark, Norge
byggandetgällerländer vadi dessaregelsystemenuppgifter avom

kraftledningar.

Danmark

höjspaendingsanlaeg äranläggningarelektriskaetablerandetVid av
finnsSverigeiTill skillnadtillämpliga.lagarflera olika mot en

elsäler-ochelforsyninglovelförsörjningslagsärskild enom
Därtill kommeranlaeg.elektriske staerkströms-lovhetslag ’ somom
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planlaegning ochlovplanlagstiftningenprövning enligtSverigei om
naturbeskyttelse.naturskyddslagen lov om

förbevillingsärskilt tillståndkrävselförsörjningslagenEnligt
lämnaskV. Tillståndetspänning 100medanläggningar överelektriska

frågaEnergistyrelsen. Detmyndighet, närmastsärskild är omav en
underanläggningarbehovsprövningMotsvarandebehovsprövning. av
vilketelsäkerhetslagen,enligtElektricitetsrådet100 kV görs av

specifikauppställer ingaElförsörjningslagenbehandlas nedan.närmare
avenprövningenVidanläggning skall godkännas.förkrav att en

förhållande till övrigaianläggningenEnergistyrelsenbedömeransökan
leveranssäkerhet ochförbetydelsenochenergiförsörjningssystem

för 20-30 år.bevillingerfarit lämnasutredningenEnligt vadekonomi.
ochprövningregelmässigtsedan närmareFörlängning sker utan

rutin.administrativnärmast som en
elsäker-finns ianläggningarelektriskabestämmelserNärmare om

vissasäkerhetsbestämmelserfinns såvällaghetslagen. I denna som
spänningmedAnläggningar överexpropriation.bestämmelser enom

uppfylla demåste dåElektricitetsrådet. Deanmälas tillskall30 kV
tillförhållandesäkerhetsavstånd ibl.a.stadgassärskilda krav omsom

Elektricitetsrådetskall ävenSom redanbebyggelse nämnts tam.m.
anläggning meddet gälleranläggningentill behovetställning enomav

frivilligaskeExpropriation kan100 kV.underspänning upp-om
åstadkommas.låtelser mark kunnattill

kommunpla-regionplaner,skallplanlagstiftningenEnligt upprättas
kV ochpå 100Högspänningsanläggningarlokalplaner.samtner

skalltekniska anläggningardäröver betraktas tasstörre uppsomsom
plan-underrättarelföretagendärvidförutsättsi regionplan. Det att

reviderasRegionplanernautbyggnadsplaner.sinamyndigheterna om
Finnsdäremellan.för tidenkantilläggår görasfjärdevart men

inarbetasskall deregionplaninlagda i ävenhögspänningsledningar en
genomförandetförverkaskyldigKommunenkommunplanen. äri att

lokalplan.utarbetandevilket skerövergripande planer av engenomav
lovnaturskyddslagenenligtskall skeprövningSärskild om

överstigandespänninganläggning medGäller detnaturbeskyttelse. en
Naturstyrelsen, iSkov-godkännasskall anläggningenkV150 ogav

prövningtill denansluteramtsrådet. Prövningen närafallannat av
endastregionplanenfastslås iplanlagstiftningen. Oftasker genomsom

skerprövningresterandemedansträckninghuvudsakligaledningsen
dockledning kansärskiltdetGällernaturskyddslagen.enligt storen

enligtprövningenmedanregionplaneniexaktsträckningen anges mer
Vidförhållanden.detaljeradeinskränks tillnaturskyddslagen mer

förläggsdenkrävassträckning kanledningensgodkännandet attav
jord.under
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Norge

omforming,produksjon,energilagen lovnorskaEnligt den om
koncessionenergie krävsfordeling m.v.omsetningöverföring, avog

energianläggningaroch övrigaanläggningarelektriskaför innehaatt
föreligga för elektriskkoncessionsplikt skallstorlek. Förviss attav

växelström elleröverstiger 000 voltspänningen 1anläggning krävs att
likström.500 volt1

denvilketför längst 30 år,Koncession antas motsvara genom-ges
koncessionBeslutelektriska anläggningar.livslängden försnittliga om

idelegerasdvs. regeringenkonungenfattas enligt lagen stormenav
och till Norges vassdrags-energidepartementetomfattning till Olje- og

energiverk.og
tilhensynskal detkoncessionansökanprövningenVid tasomav

naturskydd,bl.a.vill bli berört. Härinteresserallmenne avsessom
planerarintressen. Denkommunalafriluftslivdjurliv, samt ensom

kontakt medhållautarbetandet planernadärför vidskallanläggning av
sig tillfårmyndighetermyndigheter. Dessa ävenberörda yttra

skyldighet utarbetagällerVidareprövningsmyndigheten. att en
detmiljöninverkan äravseendekonsekvensutredning m.m. om

högre och132 kV ellerspänningkraftledning medfråga enomom
km.överstigande 20längd

koncessionförnyadansökangått krävskoncessionstidenNär ut om
dock saknasdrift.i Detfortsättaanläggningen skall att synesvaraom

ansökan skallsådanhur prövas.bestämmelsernärmare enom
myndig-utfärdatsriktlinjerenligt dekan dockAnsökningen avsom

enligtgällergången. Vidareförstaenklarebetydligtheterna ängöras
bör skickaskoncessionförnyadansökanriktlinjerdessa att om

koncessionstiden gårinnanmånaderomkring ut.sex

Finland

elområdet. Be-lagstiftningnyligen antagitsFinland harI ny
samlats iharförsäljningnätverksamhet,stämmelser enav m.m.om

särskildmedkompletteratsElmarknadslagen,särskild lag, ensom
köparenSverigeiPåelsäkerhetslag. sätt att avavses gesomsamma

elleverantör.frihet välja sinatt
medbedrivasendastfår nätverksamhetelmarknadslagenEnligt
ochProduktionelmarknadsmyndigheten.elnätstillståndtillstånd av

Elnätstillståndtillstånd.beroendeintedäremotförsäljning är avav
vadEnligtviss tid.skäl försärskildaellerbeviljas tills vidare enav

vidare.beviljas tillsallmänhettillstånd iskalli förarbetenauttalassom
undantagsfalli deluttalasvidareenligt vaddockDet kan varaensom

kan underTillståndetgiltighetstid.tillståndetsnödvändigt begränsaatt
återtas.förutsättningarvissa
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Vad frågangäller tillstånd bygga elledningar skiljerattom man
mellan ledningar ingår i distributionsnät och ledningar iett stam-som
och regionnätet. Med distributionsnät elnät nominellaettavses vars
spänning lägre 110 kV. Endast för ledningar ingårär än i stam-som
och regionnätet krävs särskilt tillstånd.

Innehavaren distributionsnät har elnätstillståndetettav genom
bygga distributionsnät inom sitt ansvarsområde.ensamrätt Han kanatt

Ävendock medge andra bygga ledningar inom området. vissaatt
andra undantag gäller. Som det fråga ledningarnämnts ärnyss om
med nominell spänning lägre 110 kV.än

Gäller det ledning för nominell spänning på minst 110 kV,en en
dvs. ledning inom och regionnätet, krävs särskilt tillståndstam- av
elmarknadsmyndigheten. Lagen ingen tidsgräns för sådantettanger
tillstånd. En förutsättning för tillstånd ledningen behövs förär att att

elöverföringen. Vidare sker miljöprövning. tillståndetItrygga en
bestäms inte ledningens sträckning. Det förutsätts reserveringenatt av
mark sker region-, general- eller detaljplaneringen. Omgenom
ledningen skall byggas någon på områdeänannanstans ett som

i plan krävs kommunens samtycke. Sådant samtycke fårreserverats en
dock inte det skulle medföra oskäligt förfång för tryggandetvägras om

elöverföringen eller för sökanden.av

3.2.5 Något tillståndsprövning inom vissa andraom m.m.
områden betydelse för infrastruktursamhälletsav

Teleledningar

Telelagen 1993:597 trädde i kraft den juli 1993. Syftet1 med lagen
på telemarknad förutsättningar ochär öppenatt staten att styraen ge

kontrollera verksamheten telekommunikationsområdet så deatt
telepolitiska målen kan uppfyllas.

Anläggande telenät kräver inte koncession. TeliaFörutom ABav
finns det några ytterligare till telenät betecknaägare är attsom som

tillgängliga.allmänt
Tillstånd krävs däremot för inom allmänt tillgängligträtten att ett

tillhandahålla bl.a. telefonitjänst. Sådant tillstånd fårtelenät ettavse
visst område eller hela landet skall tills vidare.och gälla Detta gäller
dock inte mobil teletjänst får tidsbegränsas. Tillståndet får förenassom
med villkor. Tillståndsvillkor skall gälla för bestämd tid och fåren
under vissa förutsättningar ändras under löpande villkorstid.

Markdispositionen för telenät antingen nyttjanderätts-tryggas genom
avtal gällande i 50 år alternativt år område25 inom detaljplanelagt
eller ledningsrätt, vilken gäller obegränsat i tiden. Inomgenom
detaljplanelagt område arbetar normalt med ledningsrätt kom-man
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frånreglerasavtaldessaImed kommunen.avtalsärskiltmedbinerat
Eftermarkdispositionen.förvillkorenfall detill närmarefall

s.k.versionerhar olikaKommunförbundetmedöverenskommelser av
tillämpatsversionen,Enligt denutarbetats.normalavtal senaste som

tillkomstenår frånunderhar kommunenhundratal fall, tre eni avett
skyldigochflyttningskostnader ärför attledning ett ansvarny

fem årtillår ochEfterTelia AB.medsamrådakontinuerligt tre upp
Omkostnaderna.förTelia ABDärefterlika.kostnadernadelas svarar

huvudregelndockexploateringsintresse ärförorsakatsflyttningen av
flyttningskostnaderna.förskallexploatörenatt svara

Vägar

ireglerasallmän vägbyggandevidTillståndsprövningen av en
arbetsplan.fastställandeoch sker1971:948väglagen enavgenom

Omlänsstyrelsen.medsamrådefterVägverketfastställsPlanen av
Väg-hänskjuteruppfattningolikaharlänsstyrelsenochVägverket

till regering-fastställelsefråganyttrandeavgivandemedverket omav
prövning.ens

markdenredovisninginnehållaskallArbetsplanen somaven
genomförandetförochväganordningarföranspråki avbehöver tas

miljökonsekvensbeskrivninginnehållaskallPlanen ävenvägbygget. en
vägföretaget.genomföraförbehövsövrigtuppgifter i attoch de som

frågasamråd i vägensskerarbetsplanenupprättandetVid omav
berördamedövrigtutformning ivägförslagetsochsträckning

väsentligthakanandramyndigheter ettochfastighetsägare samt som
områdesbe-ellerdetaljplanmedområdeInomsaken.iintresse

ellerplanenstriderdensåbyggas motintefårstämmelser attvåg
bestämmelser-ellermed planensyftetinteMotverkasbestämmelserna.

demedalltid skeSamråd skallavvikelsermindre göras.dockfårna
berörs.naturvårdsmyndigheter som

förenklasomständigheternaefterfårSamrådsförfarandet om
områdesbe-eller idetaljplaniförutsattgäller ärvägarbetsplanen som

ombyggnad väg.gäller endastarbetsplanenstämmelser avsamt om
deintelerfordrasUtställelsegranskning.förställsArbetsplanen ut

förenklat.samrådsförfarandet skerdärsituationer
medanspråk stödimarkuppkommer tas avVägrätt attgenom

arbetsplan. Vägráttenfastställdfall,förekommandeioch,upprättad
inte gjortsinskränkningOmäganderätten nära.materielltligger sett

enskildförändringbeslutmedsambandiellerarbetsplaneni avom
fastighetsägarensibefogenhetinnebärallmän vägrätten atttillväg

tidden vägrättenunderanvändningmarkensställe bestämma över
kantillgångarandraochsig alstertillgodogörabestår somattsamt
deteller,förmån förgäller tillVägrätten statenmarken.utvinnas ur
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fall särskilt beslutats kommun skall väghållare i vissatt en vara
omfattning, kommunen.

Vägrätten gäller tills vidare och upphör dras in. In-när vägen
dragning får ske något skälväg inte längre behövs förvägenav om av
det allmänna, exempelvis efter tillkomsten väg.av en ny

Tillståndet för allmän gäller således tidsbegränsning ochväg utanen
behovet i samband med fråganvägen omprövas indragningattav om

aktualiseras, vilket praktiskt alltid sker påvägen initiativtagetav av
väghållningsmyndigheten. Indragning då Vägverketväg prövasav av
efter samråd med länsstyrelsen. Om Vägverket och länsstyrelsen har
olika uppfattning hänskjuts frågan Vägverket till regeringensav
prövning.

Omläggning i sträckning ombyggnad fårväg skevägsamtav ny av
så påkallat allmän synpunkt. Anledningen tillnär är attur om-

läggningombyggnad påkallad allmän synpunkt iväg är ärav ur
övervägande antalet fall trafikintresset förbättradmed trafiksäkerhet
och framkomlighet mål. Anledningar i övrigt utbyggnadärsom av
järnvägar och stängning plankorsningar miljöproblemsamtav som
buller och vid tätortsutbyggnader.avgaser

Järnvägar

I dag saknas i lagreglering avseende planering, styrning ochstort sett
kontroll samhälleligt perspektiv järnvägsbyggande.ettur

I nyligen avlämnad proposition 199596:2 föreslåsprop. helten en
lag byggande järnväg. Med byggande järnväg iny om av av avses

lagförslaget anläggning järnväg, omläggning järnväg iav en ny av en
sträckning ombyggnad järnväg och utläggningsamtny av en av

ytterligare spår. Lagens bestämmelser liknar i mycket de regler som
för vägbyggen.gäller Grundläggande i förslaget alla järnvägs-är att

skall ske enligt arbetsplan.byggen Denna arbetsplan skall redovisaen
uppgifter berörda fastigheter innehålla miljökonsekvens- ochsamtom
genomförandebeskrivningar. Miljökonsekvensbeskrivningen skall vara
godkänd länsstyrelsen. Samråd skall med berördaägaav rum
fastighetsägare, kommuner och länsstyrelser andra kan hasamt som

väsentligt intresse i saken. Vid ombyggnad järnväg ärett av som
redovisad i detaljplan eller förutsatt områdesbestämmelser,i får ett
förenklat samrådsförfarande tillämpas. En arbetsplan fastställs av
Banverket efter granskningsförfarande och efter samråd medett
berörda länsstyrelser. åligger fråganDet Banverket hänskjuta tillatt

verket någonregeringen och länsstyrelse har olika uppfattningar.om
föreslås träda i kraftLagen den 1 januari 1996.

Mzrkförvärv för järnvägsändamål sker frivilliga överens-genom
kommelser, tvångsvis expropriation fastighets-samtgenom genom
bildningsåtgärder. Beträffande lagstiftning förnuvarande markan-
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bygglagenochEnligt plan-följande.huvuddraggäller ivändningen
hur kommunenredovisasöversiktsplan attkommunaliskall det avser

iLänsstyrelsen harnaturresurslagen.enligtriksintressentillgodose
medunder arbetetrollcentralförföreträdareegenskap staten enav

områdesbestämmelserGenomsamrådsförfarande.översiktplanen
förutsättning järn-fast underjärnvägssträckning läggas attvisskan en

riksintresse.elleröversiktsplaneni ärtagitshar ettvägsändamålet upp
rättigheter lösaellerbyggrättmedför varken attbestämmelserDessa

fastighets-bygglovkräveråtgärderförhindrar samtmark,in sommen
kanOmrådesbestämmelserbestämmelserna.stridibildning mot

järnvägs-medOm kommunen ärlänsstyrelsen.tillöverklagas ense
fastställasjärnvägsändamåletkananvändningmarkensbyggaren om

fârdetaljplanochupprättarkommunen antar somenattgenom
vissaundermarkenlösafår rättdvs. kommunenrättsverkan, att

förutsättningar.
järnvägsplanfastställdenligtskall markpropositionenEnligt som

transportbehovallmänttillgodoserför järnväganvändas ettskall som
haskallFastighetsägarejärnvägen.skall byggadeninlösas somav

enligtfastighetinlöserjärnvägsbyggarenpåkalla somrätt attatt
sådan järnväg.föranvändasskalljärnvägsplan

förvaltasvilkajärnvägsfastigheternahuvuddelen avStaten äger av
deltill dendispositionsrätten statensharBanverketmedanSJ av
begränsadIinfrastrukturen.till ut-räknasspåranläggningar som

vilkatrafikallmän ägsföravseddajärnvägarfinns detsträckning även
museijärnvägar.industri- ochfinnsDärutöverän staten.annanav

reformkravvissaDirektiven och3.3 m.m.

omprövningenklaregällervadföljandeanförsdirektiven avI
harkoncessiontidsbegränsadBestämmelsernätkoncession. om

tidsbegräns-syfte medEtttillkomst.sedan lagensi ellagenfunnits
helheti sin närskulle kunna omprövaskoncessionenningen attvar

omprövningsådansigvisatharDetgickkoncessionstiden attut. en
bör övervägaUtredarenlämplig.ellermöjligvaritalltid harinte nu

förenklatinförabehovfinnsdet ettutsträckning attvilkeni av
meddelad nätkon-tidigareomprövningvidprövningsförfarande av

förfarande.sådanttill reglerförslaglämna ettochcession om
prövningsför-förenklatkonsekvensernaredovisabör ettUtredaren av

miljöhärsynmarkanvändning ochavseendeintressenfarande bl.a. om
tillfredsställande sätt.påtillgodoseskan ett

Näringsdepartemen-tillframställningiharKraftverksföreningen en
klartdetsåpålagändring sätthemställt att1992septemberi omtet
nedsamordningellagen2i 2 §bestämmelsernaframgår omatt mom.

skallintenaturresurslagentillämpning varadetaljplaner samt avm.m
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tillämpliga vid omprövning koncession. Regeringen har i januariav
1994 överlämnat denna framställning till för beaktande i ut-oss
redningsarbetet. Kraftverksföreningen har i framställningen bl.a.
anfört bestämmelsen tidsbegränsning tillkommit uteslutande föratt om

tillgodose intresse kontrollera eldistributionensatt statens attav
kvalitet. därförDet enligt Kraftverksföreningensär mening endast
detta intresse ingetoch skall beaktas fråga uppkommernärannat som

förlängning.om
Kommunförbundet har i skrift till utredningen den 16 maj 1994en

framfört synpunkter och förslag frågani omprövning kon-om av
cession. Kommunförbundet har därvid bl.a. anfört följande.

Det bl.a. viktigt frågan fortsattär koncession kan iprövasatt om
mycket god tid innan koncessionen löper Koncessionshavaren skallut.
inte kunna räkna med koncessionen automatiskt förlängs ochatt att
inget händer koncession söks i sista stund eller för Det börsent.om
därför koncessionshavaren skall åläggas femövervägas åratt att t.ex.
före koncessionstidens utgång förlängdbegära koncession så olikaatt
alternativ hinner i tid det skulle visa sig koncession förprövas attom
befintlig ledningssträckning inte längre bör ges.

Kommunförbundet har anfört den koppling finnsäven tillatt som
plan- och bygglagen och naturresurslagen bör behållas vidäven
omprövning koncession.av

En frågasärskild Kommunförbundet gäller miljö- ochtarsom upp
hälsoskyddsaspekterna. frågorDessa förtjänar uppmärksamhetstörre

för närvarande och därfördet borde enligtän Kommunförbundet
inte principerna bästa lokaliseringövervägas och bästa teknikom om

enligt 4 och 5 §§ miljöskyddslagen skall föras in i ellagen. Detäven
enligt Kommunförbundetär vikt alternativa lednings-stor attav

dragningar redovisas miljökonsekvensernaoch belyses.
Kommunförbundet har vidare i skrift till utredningen den 19en

december 1994 föreslagit bl.a. följande.
ellagen§ bör kompletteras1 med bestämmelser förskyldighetom

vidta åtgärder för höja säkerheten elavbrott ochnätägare att att mot
leveransstörningar.mot

§ 3 ellagen börI 2 tillägg innebördgöras ett attmom. av om
betydande olägenhet uppkommer med kraftledning inte förutsågssom

nätkoncession meddelades får föreskrivas för förebyggavillkornär att
eller minska olägenheten. Villkoret bör kunna upphävas eller mildras
vid ändrade förhållanden.

Kommunförbundet har utarbetat förslag till vissa lagtexter.även
Vi återkommer i det följande till vad Kraftverksföreningen och

Kommunförbundet anfört.
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överväganden3 .4

förnätkoncessionansökanPrövning ny3.4.1 omav
områdeellerledning nytt

föreslår:Vi
bestämmelsernagrundläggandedeske ombörändringIngen av

nätkoncessioner.
detaljplanstridafärintenätkoncession motregelNuvarande attom
obehövligbygglagen ärochplan-områdesbestämmelserenligteller

enbarttilldärförinskränksoch attområdeförnätkoncessionvid
för linje.nätkoncessionavse

tillämpas ärskallnaturresurslagenregelNuvarande attom
tilldärförinskränksområde och attförnätkoncessionvidobehövlig

linje.förnätkoncessionenbart avse
miljökonsekvensbeskrivtingupprättandeBestämmelserna avom

konsekvenslinje en attförnätkoncession atenbartskall avse
koncessionet.dessavidtillämpasskallendastnaturresurslagen

jöljafortlöpandekoncessionsprövningenvidbörNätmyndigheten
kravdemiljökonsekvensbeskrivningarna sommotsvararattupp

ställer.miljöområdetpäutvecklingen

finnsdetutsträckningvilkeniviskall övervägadirektivenEnligt
prövningvidprövningsförfarandeförenklat avinförabehov ettattav

sammanlangdettaiVinätkoncession. tarförnyelseansökan avom
frågaiprövningsförfarandetbestämmelser omvissa omäven upp

harfrågornaeftersomområdeellerledningför nyttnätkoncession ny
frågorvissavi härVidarevarandra. ommedsamband tar uppnära

ochKommunförbundetaktualiserats sommiljöaspekter avsomm.m.
3.3.avsnittiredovisats

§ 1finns i 2nätkoncessionbestämmelsernagrundläggandeDe om
inedledningskallkoncessionEnellagen. enavseoch 2 mom.

ellerlinjeför ettnätkoncessionsträckningbestämdhuvudsak
område.förnätkoncessionområdevisstinomledningsnät ett

gillersärskiltVadår.40tid, längstbestämdförNätkoncession ges
3.4.2.avsnittitill denviåterkommertidsgränsdenna

frånlämpliganläggningen ärendastmeddelasfårNätkoncession om
fårsådangällerområdeförnätkoncession attFörsynpunkt.allmän

nätverkiam-tillmed hänsynområdet utgörendastmeddelas enom
respektiveförspeciella kravandravissaUtöverenhet.lämpligheten

densombeviljasfårendastnätkoncessiongällerkoncession attslag av
nätverksarnhet.lämplig utövasynpunkt är attallmänfrån

förstai denövervägdesnämntskravgrundläggandeDe nusom
redovisatsharövervägandenDessautredningsarbete.vårtetappen av

68.1993SOUnätmonopolmedElkonkurrensdelbetänkandevärti
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ytterligare övervägandentillsammans med deliggerDe somnu
beredning i regeringskansliet till grundvid frågans fortsattagjordes

kraft den januari 1996lagstiftning träder i 1 prop.för den som
dem på61-65. Det finns inte skäl1993942162 övervägaatt nus.

nytt.
fårnätkoncession integällerde kravUtöver nämnts attsom nu

Vidare skalleller områdesbestämmelser.detaljplanstrida mot
har vi funnit skältillämpas. fråga dessa kravnaturresurslagen I attom

för nätkoncessionbör gälla bådede i fortsättningenöverväga ävenom
område.nätkoncession förför linje och

detaljpla-för linje prövningengäller nätkoncessionNär det är mot
naturresurslagensamordningen medområdesbestämmelser ochochner

förhållerför område detGäller det nätkoncessionviktig och självklar.
annorlunda.enligt vår meningsig

inom visstha ledningsnätNätkoncession för område rätt ettattger
för linjevid koncessionskillnad vad gällerområde. Till mot som

och hur ledningarkoncessionsprövningen intedock vidavgörs var
områdeskoncession ibegreppetskall dras. Införandet år 1957 av

nätkoncession förbegreppetellagen, vilket motsvarasnumera av
vid koncessionspröv-betydande förenklingområde, sågs bl.a. som en

fickeldistributionsföretagen detta ökadningen. Genom sättatt
på landsbygdeni varje fall dra fram ledningarfrihet prövningatt utan

koncessionsmyndighetenbefriadess.k. närdistributionsnätetinom det
1957: 161 45-51.från enklare ärenden prop.mängd s.en

försvårt hur nätkoncessionvår uppfattningDet enligtär att se en
sådanaområdesbestämmelser ellerplan,område kan strida motmot

Vi har erfaritnaturresurslagen.skall tillintressen tas vara genomsom
bestämmelser i kon-ifrågavarandei tillämpas intepraktikenatt

område.koncession förcessionsärenden det gällernär
vi de nämnda be-anfört föreslårPâ vad vigrund att nunuav

område.nätkoncession för Attavskaffas såvitt gällerstämmelserna
för område fårvid nätkoncessionbehöver tillämpasnaturresurslagen

imiljökonsekvensbeskrivning behöverföljd någon upprättastill att
ärenden.dessa

innehavareinnebär inteavskaffande bestämmelsernaEtt att avav
han byggerfrån restriktionerområde helt frinätkoncession för närär

uppförandenybyggnad elledningar,Vidsitt nät. trans-ut avav
självfalletområdet gällerställverk inom ävenformatorstationer, m.m.

kan hamäste följa vadkoncessionshavarenfortsättningeni att som
måstehantillständsmyndighetenvillkoruppställts att tasamtavsom

ellerkan lida skadaintresseneventuella motståendetillhänsyn som
30.jfr 1957:161ledningsdragningenolägenhet s.prop.genom

såsomlagstiftningföljeriakttas vadVidare måste annansom av
hälsoskyddslagen.naturvårdslagen och

hälsoskyddsaspektermiljö- ochhärefter gäller deVad m.m. som
bedömning.följandeKommunförbundet viframhållits görav

15-11924
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fogasnätkoncession skall nämntsTill ansökan ensom nyssom
särskilda förord-följer denmiljökonsekvensbeskrivning, vilket av

följdmiljökonsekvensbeskrivningar. Som1991:738ningen avenom
angående naturresurslagensställningstagandegjordavårt nyss

förnätkoncessionendast vidi fortsättningen gälladettatillämpning bör
miljökonsekvensbe-uppställerNUTEKlinje. kravDe ensom

innefatta bl.a.utförlig ochden skallinnebärskrivning att vara
ledningsföretagetsomgivningseffekter ochlandskapsbeskrivning,

alternativaredovisas samrådVidare skalllandskapet.inverkan om
samrådochför de allmänna intressenaföreträdareledningsstråk med

den förordadebli berördakanenskilda intressenmed de avsom
lednings-redovisas på vilketskall ocksåDet sätthuvudsträckningen.

ocksåskallframförts. Härsynpunkterbeakta deägaren att somavser
skall ske mellannaturvårdslagenenligt 20 §samråddetnämnas som

naturmil-väsentligt ändraarbetsföretag kanskall utföraden somsom
lednings-aktuellt vidsamråd kan blisådantlänsstyrelsen. Ettochjön

prövningför NUTEK:sunderlagetingår då iföretag och genom
koncessionsärendet.yttrande ilänsstyrelsens

får välhälsoskyddsaspekternamiljö- ochVi att ansesanser
därförföreslårförfarandet ochbeskrivnadettillgodosedda genom nu

frågornas vikttillavseende. Med hänsyni dettabestämmelseringa nya
angelägetdet dockmiljöområdetutvecklingen påsnabba äroch den att

miljökon-följerkoncessionsprövningvidfortlöpandeNUTEK attupp
uppstår dennade kravsekvensbeskrivningarna motsvarar genomsom

utveckling.
bl.a.gällerKommunförbundet tagit nätäga-frågorAndra uppsom

leveransstörningarsäkerhetenhöjamöjligheteroch dennes motattren
förutsettsolägenheter näreller minskaförebygga ensamt som

medfrågor hängermeddelades. Dessanätkoncession attsamman
elöverföringsområdet kanutveckling inomochpågående forskning

kraftledningar. Vikonstruktionteknik föriresultera t.ex. anseravny
särskiltinnehålla bestämmelserbörellagstiftningendock inte somatt

angelägetsjälvfalletemellertidfrågor. Detdessasikte är atttar
tillvara ochkraftledningsområdetframsteg inomtekniska atttas

detta.hinder förinte uppställerellagstiftningen

koncession tillsnätkoncession ellerTidsbegränsad3.4.2

vidare

föreslår:Vi
behålls.nätkoncessionertidsbegränsademedSystemet

40 år.för högstskallför linjeNätkoncession som nu ges
år.för högst 25område skallförNätkoncession ges



Beviljande och förnyelse nätkoncession 99SOU 1995:108 av

Nätkoncession skall, inte särskilda skäl finns, alltid för 40om ges
år linje år25 område sökanden inte begär kortare tid.resp. om

detta avsnitt behandlarI vi huvudsakligen frågan huruvidaom
nätkoncession för linje bör tidsbegränsad eller inte.vara

det gällerNär nätkoncession för område har vi utgått från annat
tidsgräns måste finnas. Vi dock i detta avsnitt fråganän att taren upp

tidsgränsen i lagen för nätkoncession för område ävenom som anges
i fortsättningen bör år40 eller den bör kortare.vara om vara

Bestämmelser tidsbegränsade tillstånd fanns i ellagen redan vidom
lagens tillkomst. Tillstånden då begränsade till, i normal-var som nu
fallet, längst 40 år. En redovisning fråganhur hurnärmare av om en
tidsgräns för koncessioner tidigare har behandlats lämnatshar i avsnitt
3.1.4. koncessionerAtt gjordes tidsbestämda sågs fördel intesom en
minst för koncessionshavaren eftersom det viss garanti för attgav
koncessionen skulle gälla oförändrad under denna tid. Detta förutsatte
dock koncessionstiden tillräckligt lång. Tidsbegränsningenatt var
utgjorde resultatet avvägning mellan å sidan koncessionsha-av en ena

anspråk under tillräckligt lång tid driva sin rörelseostörtattvarens
och å andra sidan intresse kunna koncessionen understatens att ta
omprövning på grund utvecklingen kraftförsörjningsområdetattav
då inte kunde förutses jfr 1957:161 30-31.prop. s.

Om nätkoncessioner för linje tidsbegränsade skulle fråganvar om
omprövning vid förnyelse koncession komma i helt läge.ett annatav
Förnyelse koncessionen skulle normalt behöva ske. Däremotav
torde det i stället krävas bestämmelser möjligheter till visssom gav
omprövning vid väsentligt ändrade förhållanden. Ett sådant system
gäller exempelvis för vissa tillstånd enligt miljöskyddslagen. Ett
tillstånd enligt miljöskyddslagen till miljöfarlig verksamhet gäller i
princip för all framtid. Någon omprövning själva tillståndet skerav

fråninte bortsett vissa undantagsfall, tillståndsvillkort.ex. om
åsidosatts eller någon väsentlig olägenhet förutsågs vidsom
tillståncisgivningen visar sig. Däremot kan omprövning tillstånds-av

ske efter tio år, i vissa fall eftervillkoren kortare tid.
förEn modell nätkoncession för linje tidsgräns diskuteratsutan som

inom utredningen följande.är
Konoessionen löper tills vidare med möjlighet tillmen en om-

prövning väsentligt förhållandenändrade påkallar det. Omom en
omprövning sker och förnyad koncession endast under förut-ges

ledningen flyttassättning helt eller delvis skall den haratt nyttasom
flyttningen stå för kostnaderna.av

denna modellMed kan antalet omprövningar nätkoncessionerav
förutses komma minska. Möjligen kommer många koncessionsären-att
den i dag endast leder till koncessionen förnyas ändringaratt utansorn

helt försvinna den egentligaoch prövningen kunna koncentreras tillatt
de fall lär verkliga problem aktualiserats. förutsätterDetta dock att
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ärenden där någonochlämpligtpå sättfall kandessa avgränsas attett
bort. Hurkanmotiverad lättframstårprövning sorterassom

densvårt förutseblihantering skulle äromfattande denna att men
obetydlig.blitorde inte

tillförhållandeställning iskulleslopas nätägarenstidsgränsenOm
påskulle inteHanförstärkaskomma avsevärt.andra intressen att

flyttningfå bekostasjälvriskeragällersätt att avensom nusamma
ledning.en

sådantmed äruppkommerviktiga frågorAndra systemettsom
till allmännahänvisningomprövning medförhållandenunder vilka en

förskall ståstånd ochtillskall kunna kommaintressen vem som
kostnaderna.

Ändrade allmännamellanförhållandetsåvälkanförhållanden avse
mellanförhållandetintressenkoncessionshavarensochintressen som

förhållandetsistnämndaDetkoncessionshavaren.ochmarkägaren
ledningsrärtledningsrättslagenofta redanregleras omgenom --

härmarkupplåtelse. Detavtal ärellerföreligger annat omgenom-
gällerVad däremotpartsförhållande.utpräglatofta fråga ettom

föreligger intesamhällsutvecklingtill följdintressenallmänna m.m.av
ochintressendessapartsförhållande mellanhär sätt ettsamma

uppstådärför45-46. Det kan1970: 139jfrledningsägaren s.prop.
ståndfå tillsamhällsutvecklingentillhänvisningmedsvårigheter att

obegränsad tid.gäller förnätkoncessionomprövning somav enen
tillståndolika områdeninomförekommerredovisattidigareviSom

andrafrån mångaemellertidsigskiljerElledningartidsgräns.utan
bedriver nätverksam-anläggningar. Densarnhällsviktiga somtyper av

162 1199394:jfrmonopolnaturligtinnehahet kan sägas ett s.prop.
utsträck-ochdimensionerfysiskasinaledningarnaoch utgör genom

landskaps-inslag ipåfallandeoftalandetdelarning ettstora avgenom
innebärexistenssamhälletsnödvändiga förabsolutdebilden. Att är

andrabehövainte kan vägaskraftledningsintressena motinte att
ocksåSå skerdragits.gångledningefter detintressen även att enen

i dag.gällerordningdenenligt som
visarexempelmed vissainkommitutredningentillNUTEK har som

Verketkoncessioner.omprövningarmedhittills arbetatverkethur av
ändradetillfall lederi fleraarbetedettaframhållitdärvidhar att

redovisatsexempel harDessasystemlösningar.ochsträckningar nya
3.2.3.avsnitti

förtorde i ochtidsgränsför linjenätkoncessionmedEtt utansystern
fall.vissaomprövning itillmöjlighetermedförenassig kunna

bliredan avsevärtdockställning skulle nämntsLedningshavarens som
svårt skapaframstårDetsådant attistarkare ett system. som

samhällsutvecklingen ibeaktandeförgarantier etttillräckliga ett av
ocksåHärvid börslopades.tidsgränsentidsperspektivlängre om

energipoliti-framtidadenövervägandenpågårdetbeaktas att omnu
slopandeomställning. Ettenergisystemetsutfomining ochkens av
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fåperspektiv kunnaskulle i dettanätkoncessionerförtidsgränsen stora
överblicka.svårtfall för närvarandedet i ärkonsekvenser attvartsom
för nätkon-följande. Om tidsgränsenviSammanfattningsvis anser

möjligheter tillandrainförasslopas måste detför linjecession
detförhållanden ochändradeväsentligtfall vidomprövning, i vart om
kansådantfördel medEnallmänna intressen.påkallas ett systemav
harfall där problemtillkan koncentrerasprövningenattvara
påfall kandessaförutsätter avgränsasvilket dockaktualiserats, att

intressentill allmännaförhållandeställning ilämpligt Nätägarenssätt.
tordeförstärkas. Detkraftigtsådantmeddockkommer system attett
medgällande. Ettintressenallmännadessabli svårare göra systematt

förnödvändigtmåste därförkoncessionertidsbegränsade attsomanses
tillräckligbeaktas iskall kunnasamhällsutvecklingenövrigaden

lämpligåstadkommeskoncessionstidlångutsträckning. Genom enen
förkoncessionerPrincipenintressen.avvägning nätägarens attmot ge

också visat sigharinfördes,sedan ellagentillämpatstid,viss som
199394:l62 60.välfungera prop. s.

nätkoncessionlång tidi stället hurkanVad ärövervägas ensom
för tidigt övervägadetdock närmareVi ärskall gälla. attatt nuanser

gällandeför linje. Dennätkoncessionförtidenändring nuen av
jämförelse kanavvägd. Somvälår, måstelängsta tiden, 40 somanses

motsvarande30 år,längströrledningslagenenligttiden ärnämnas att
197778:86 88.avskrivningstidberäknad prop. s.

för linjenätkoncessionomprövningi frågaförenklingarSkall avom
ingårvissa ledundersökasställetuppnås bör ikunna närmare somom

vidbortförenklas ellerkanhelt ledningvid prövningen tasnyav en
avsnitt.vi iöverväganden nästagöromprövningen. Dessa

nätkon-bestämmelsernagällandedesåledes attVi att omnuanser
Nätkon-ändras.skalltidsbegränsadskallför linjecession vara
år.40för högstfortsättningenilinje skallförcession även ges

frågandock innebärakan närbestämd tidsgränsförhandpå attEn
olika skäl,tidpunktenuppkommerkoncessionen ärförnyelse avavom

i våraocksåframhållsolämplig. Dettaförutses,inte kunnatsom
föreslår viavseendeflexibilitet i dettaökaduppnådirektiv. För att

avsnitt 3.4.5.till iåterkommerviändringarvissa som
ledningsägarenalltidår inteerfarit 40vidareVi har atttrotsatt ges

intetillämpningenifinns tendensframställning därom. Det attgjort en
koncessionsmyndig-beroendesannolikt40 år,maximitiden attge

medför behovsamhällsutvecklingensnabbarealltdenheten attmenar
ledningenfall,också i vissaSyftet kanomprövning.tätare omvaraav

koncession-med olikaledningardärledningssystemingår i störreett
iomprövningtillhela ledningssystemetingår, kunnastider taatt upp

sammanhang.ett
iförändringarmångavilkentid underlång40 årKlart ärär att en

ibefogatfalldärför i vissakanske. Det att ettsamhället hinner vara
vanligttid. Detkortare ärbesluta attkoncessionsärende t.ex.
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intilliggande ledningar i har koncessioner gårsystem utsamma som
tidigare. I dessa fall bör nätkoncession normalt kunna meddelas för
motsvarande tid. Det dock angeläget den ansökerär att som om
nätkoncession kan räkna med den tid han ansökeräven näratt om
det inte finns starka skäl talar det. Vi föreslår därföremot attsom

årbestämmelsen tidsbegränsning till högst 40 ändras på så sätt attom
för förnätkoncession linje skall meddelas 40 år det inte föreliggerom

särskilda skäl för kortare tid eller sökanden begär få kortare tid.atten
härefter gäller för områdeVad nätkoncession tidsgränsen enligtär

Ävenförnuvarande bestämmelser nätkoncession för linje.samma som
i fråga dessa koncessioner tillämpas i praxis betydligt kortareom en

fall frågatid. Behovet omprövning i dessa dock itätare är större änav
för Elmarknadsreformen förutsätter fortsattanätkoncession linje.om

strukturförändringar företagenkrav på bland nätföretagen, så att
optimalt kan täcka både och glesbygdsområden.tätorts-

Tiden för nätkoncession för område bör kortareavsevärt änen vara
år. Enligt vi erfarit tillämpas inte koncessionstider längre40 vad än
år områdeskoncessioner. Vi 25 år väl avvägd tid25 vid ärattanser en

därför nätkoncession för område skall tilloch föreslår bestämmasatt
På gäller vid nätkoncession för linje skalldenna tid. sättsamma som

också meddelas i det enskilda fallet inteden tid i lagensom anges om
kortare tid eller det föreligger särskildakoncessionshavaren begärt

skäl.
efter strukturförändringar kan i vissa fall särskildaSträvan utgöra

koncessionstid år för nätföretagskäl meddela kortare 25än ettatt som
rationell struktur. särskilt skäl förkan förutses uppnå Ett annaten mer

nätmyndigheten ifrågasätterkoncessionstid kankortare att ettvaraen
nätföretags möjligheter driva verksamheten rationellt.att

3.4.3 på frågan förnyelseAllmänna synpunkter om av
nätkoncession

Vi konstaterar:
tidsbegränsad innebär prövningnätkoncessionAtt är atten av en

mäste ske påansökan förnyelse i princip sätt närom samma som
fråga ansökan för helt ledning. Framkommer viddet är om en ny

avsevärda olägenheter med befintlig lednings-prövningen inga en
dock skälsträckning och strider den planer saknas attmot

alternativa sträckningar.överväga
led ingår vidbör dock vissa prövningenDet övervägas avom som

förnyelse nätkon-ledning kan uteslutas det gällernär av enen ny
överväganden i avsnitt 3.4.4.cession. Dessa gör

förnödvändigt flytta delar ledningOm det visar sig attatt enav
fallerskall kunna beviljas och kostnadernaförnyad nätkoncession
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ledningsinnehavaren, får de ingå underlaget vid bestämmandetpå i
ndttarifierna.av

nätkoncession tidsbegränsad innebär med den konstruktionAtt ären
ellagen i princip fullständig prövning skallvalts i ochattsom en ny

ske tiden gått och avsikten anläggningen skall användasärnär ut att
beviljas föri fortsättningen. Om nätkoncession skulle obegränsadäven

Äveninte detta problem. med sådant tordetid uppkommer ett systern
nödvändigt med vissa möjligheter till omprövning viddet dock vara

förhållanden. omprövning skall möjligväsentligt ändrade Att en vara
eller måste vikt med hänsyn tilldet andra sättetena anses vara av

fortgående samhällsutvecklingen och de ändringar i olikaden
förhållanden avgörande föravseenden kan inträda i de ärsom som

funnitelkraftförsörjningen. Vi har i föregående avsnitt detatt nu
därförgällande med tidsbegränsade koncessioner börsystemet

behållas.
redovisar vi vissa allmänna synpunkter påI föreliggande avsnitt

vifrågan förnyelse nätkoncession. I avsnitt 3.4.4 undersökerom av
förenklingar kan vid omprövningdärefter i detalj vilka göras avsom

med bibehållandetnätkoncession i det nuvarande systemet av en
tidsgräns.

gäller ansökanförenkling prövningsprocessen detEn när omav
enligt olika modeller. modellförnyelse nätkoncession kan ske Enav

första gångenflera led ingår i prövningenkan elleratt ett somvara
för förnyelse. bör då framgådirekt utesluts vid prövning Detta av

kunna uppnås börlagen. förenkling någon betydelse därvidSkall en av
prövningen såsomdet sådana led väsentlig delgälla utgör avsom en

nätkoncessionföreliggande planer det gällerprövningen närt.ex. mot
för flera innebär dock samtidigtslopande eller ledlinje. Ett attettav

mindrekoncessionen i ellerinför där större ut-ett systemman
gällande för all framtid.blirsträckning, i de delar omprövas,som

förekommer sålundaordning i och för sig tänkbar, densådanEn är
medmåste eftersom den brytermiljörätten,inom övervägasmen noga

hittills gällt enligt ellagstiftningen.principerde som
behållsfullständiga prövningenmodell denEn är att somannan

eftermyndigheten prövningenmöjlighet för den prövande attmen
mindre fullständig. Dettaomständigheterna eller ärgörs enmer

långt ifrån vad gäller idelvis inte torde liggaordning som nusom
fall uttryckligt stöd i lagtextenmodell bör dock i såpraxis. Denna ges

utelämnasvissa led i prövningen kanså det därsätt att attanges
framkommer skål för det.detom

prövninguppkomma vidde viktigaste frågorna kanEn avsomav
nätkoncession för linje gällerförnyelseansökan omom aven

ochförnyelse skall kunna skeflyttas förelledningar behöver att vem
vi anfört skallför flyttningen. Somskall stå för kostnaderna nysssom

detområdesbestämmelser skedetaljplan och ärprövning även närmot
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visa sigkoncession skullekoncession. Omförnyelsefråga enavom
skallområdesbestämmelserfastställdaplan ellerfastställdstrida mot en

kunnakoncession dockfall börvissakoncession Iförnyad vägras.
ändrasomrâdesbestämmelsernaellervillkor planenundermeddelas att

finnsså detocksåkan206. Det198586:90prop. attvaras.
områdesbestämmelser-ellersyftet med planenför attattutrymme anse

dåavvikelser fårMindremotverkas. göras.intena
den skallhurledning måstehelt prövasprövningVid nogaen nyav

det förnyelseGällersträckningaralternativa övervägas.förläggas och
innebärsträckningenföreliggandedenhand undersökasförstabör i om

stridersådana ochingaFramkommeravsevärda olägenheter.
skälområdesbestämmelser saknasellerdetaljplan attledningen mot

sträckningar.alternativaöverväganärmare
förledningdelarhela ellerflyttanödvändigtdet sigVisar att av en

kommakostnadenbeviljas kan helaskall kunnakoncessionförnyadatt
förhandlingslösningarförledningsinnehavaren. Utrymmetfallaatt

börjar lidakoncessionstideninte minst närdockmåste stort,anses som
förhandlingslösningarockså i sakensliggerslut. Detsitt attnaturmot

i godkommer inkoncessionförnyadansökanunderlättas att omenav
löperkoncessionstidentid innan ut.

delvisuppkommerkoncessionstidlöpandeunderdet flyttningGäller
dessatillVi återkommerfrågeställningar.och andraproblemandra

kapitelfrågor i
vikraftledning villflyttning ävenförkostnadernagällerVad enav

ledningsinnehavarenfallerkostnadernaföljande. Närframhålla
måstekostnadernätverksarnheten. Dessaikostnaderdeutgör anses

fårdehinder intenågotbeskaffenhet mötersådan attmotattvara av
nättarifferna.bestämmandetunderlaget vidingå i av

vid ansökanprövningsförfarandetFörenklingar3.4.4 av
nätkoncessionförnyelse avom

Vi konstaterar:
innehavarenochanläggningenavseendekravengrundläggandeDe
skall kunnaförnyad koncessionföruppfylldamäste attvaram.m.

beviljas.
prövningbestämmelsernaändringinte motVi överväger omav

till resultatetomrädesbestämmelsermed hänsynochdetaljplaner att
bygglagen börochplan-lagstiftningsarbete rörpågående somav

avvaktas.
för ingripandegrundavseddinte utgöraNaturresurslagen är att

markanvändning.pågåendeunder
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föreslår därför:
En särskild bestämmelse förnyelse nätkoncession införs.om av
Naturresurslagen skall inte tillämpas i den mån ansökan’-‘ om
förnyelse nätkoncession för linje huvudsak oförändradiav avser
sträckning.
Som följd härav behöver bestämmelserna miljökonsekvensbe-om

tillämpas månskrivning inte i den ansökan förnyelseom av
nätkoncession för linje huvudsak oförändradi sträckning.avser
Följande förenklingarav prövningsförfarandetbör kunna tillämpas:

Länsstyrelseroch kommuner sådana nätkoncessionsinneha-samt—
berörs ledningen bör, på detsätt närvare som av samma som

ansökangäller nätkoncession för ledning, tillfälleom en ny ges
yttrande ansökan.överavge

Fastighetsägare behöver tillfälleinte sig änyttra annatges om-
ändring ledningssträckningen övervägs.en av

Ansökan förnyelse både för förnätkoncession linje ochom av—
område skall in två år före koncessionstidenssenastges
utgång. Sker detta, gäller nätkoncessionen tills ärendet har
avgjorts.

Enligt gällande årregler kan nätkoncession beviljas gälla i 40attnu
vilket måste lång tid under vilken Vimycket kan hända.anses vara en
har i avsnitt 3.4.2 anfört denna tidsgräns bör behållas. viVadatt nu
skall förnyelseundersöka prövning ansökanär om en en om av enav
nätkoncession kan förenklas eller den måste lika utförlig ochom vara
förutsättningslös skedde första gången.prövningennärsom

förenklingarInnan ställning till hur vid omprövningen skalltar
kunna finns ingåruppnås skäl belysa de olikanärmareatt moment som
i därefter undersökaprövningsprocessen och hur de regleras samt om
något förenklas vid omprövningsprocessen.kan uteslutas eller

prövningsprocessen sikte på följande frågor.Regleringen tar treav

materiella prövningenDen
skall innehållaVad ansökan

Inhämtandet yttrandenav

materiella prövningenDen

ellagen lydelse i de fyra första styckena2 § 2 i dessI mom. nya anges
områdetgrundläggande allmänna krav avseende anläggningen, samt

vilka måste uppfyllda för koncession skall beviljas.sökanden attvara
får anläggningen lämpligNätkoncession sålunda endast ärges om

också spänningallmän synpunkt. Det uppställs vissa krav närur
skallgäller nätkoncession för linje och på områdetdet att vara en

fårdet gäller nätkoncession för område. Vidarelämplig enhet när
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lämpligsynpunktfrån allmänendast till den ärnätkoncession somges
bestämmelsen i 2 §också observerasnätverksamhet. Här börutövaatt

med deförenasnätkoncession skalldär det3 attanges enmom.
enskildskyddabl.a. för rätt.behövsvillkor attsom

detuppfylldasjälvfallet även närkraven måsteangivnaDe varanu
meddelad koncession.tidigareförnyelsevidprövninggäller enaven

såkunna konstaterasomgång ärfall torde detflertalet större attI utan
hurprövningsmyndigheten avgörapåankommabörfallet. Det att

behöverhänseendeni dessa göras.ingående prövningen
frånbortsettnätkoncession,stycket fårfemte§Enligt 2 2 mom.

detaljplan ellerstridafall, intei vissaavvikelsermindre mot en
prövningvidstycket skallenligt sjätteochområdesbestämmelser av

tillämpas.naturresurslagennätkoncessionmeddelandefrågor avom
områdesbestämmel-ochdetaljplanerprövningendet gällerNär mot

ställningstidigarevårtTill följdöverväganden.följandevigör avser
följande endastdetför område gällernätkoncessioni frågatagande om

för linje.nätkoncession
kommunalmark och äranvändningenplanläggaAtt vatten enav

samråd skeskalldetaljplantillförslag upprättasangelägenhet. När
Planförslagetförslaget.förväsentligt intressekan hamed alla ettsom
kungörelse:innehållet iUnderrättelseoch kungörs.ocksåställs ut om
otvivelaktigthörHitkända sakägare.tillbl.a.sändasskall ut

beredning kommerVid dennaelledningar.berördainnehavare enav
håll.från olikaframsynpunkterolikamängd

fram intesålunda kommersynpunkterallasjälvklartDet är att som
motstridigamellanmåste skeavvägningtillgodoseskan samt att en

allmänhetnaturligtvis iLedningsintresset tungtvägerintressen. men
flyttasbehövaibland kanledningarelektriskaofrånkomligtdet är att

ellerönskvärd förändringsynpunktfrån allmänförändraseller att en
Ledningsintressetgenomföras.skall kunnabebyggelsenutbredning av

inträffakankonsekvensen ävenfår dendetaljplanAttfår då vika. en
dåställning börledningshavarenskoncessionstidlöpandeunder men

harDetför kostnaderna.fråganisärskiltstarkare, ansvaretomanses
förnyarNUTEKbetydelseavgörandeprincip ingenalltså i om

plar-gäller ochinte. Planendetaljplan ellermedi stridkoncessionen
den.genomföramöjligheterm.fl. lagarbygglagenoch attger

antagitsdetaljplanerförekommitdeterfarit har utanvad viEnligt att
elledning.funnitsplanområdetdet inomobserverat att enatt man

motivtillräckligtemellertid inteolyckligt. Detgivetvis är ettDetta är
detaljplanstridafårnätkoncessionavskaffa kravet motför attatt

ledningshavarenviktenvisarområdesbestämmelsereller attavmen
planering.fysiskabevakar kommunens

lagt nkraftföretagen3.2.3 haravsnittanförttidigareviSom nu
överklagafall, ceförekommandeibevaka ochrutinersinai att,att

gjortvilketfastställerkommunerna atbindande planerrättsligt som
minskat.haproblemen anses
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Frågor plangenomförande och ändrad markanvändning övervägsom
Plan- och byggutredningen M 1992:03. Enligt beslutadenu av

tilläggsdirektiv Dir. 1994:65 och 1995:90 skall denna utredning bl.a.
göra lagstiftningenöversyn plangenomförande och utarbetaen av om
förslag till den författningsreglering behövs. Bland de lagarsom som

den rättsligautgör grunden för plangenomförandet bl.a.nämns
ledningsrättslagen. I tilläggsdirektiven anförs bl.a. följande.

Det övergripande målet för översyn plangenomförandet skall ien av att ettvara
samhällsekonomiskt perspektiv utforma författningsstöd främjar god hushållningsom en
med landets väl fungerande infrastrukturnaturresurser, med bl.a. rationellen
markanvändning och byggnadsbestândmedgod livsmiljö tillett lägstamöjligagott m.m.

Översynenkostnad. skall bl.a. beakta kraven rättssäkerhet och hänsyn till olika
berörda intressen.

Med hänsyn till resultatet det pågående arbetet bör avvaktasatt av nu
inteöverväger vi vidare någon ändring bestämmelsen nätkon-attav

cession för linje inte får strida detaljplan eller områdesbestämmel-mot
Vårt ställningstagande koncession skall tidsbegränsadattser. en vara

innebär prövning förr eller måste ske dessa planer.att en motsenare
Vi vill dock särskilt framhålla prövningen skall ske gällande,att mot
dvs. fastställda, planer. Koncessionsprövningen bör således inte
avvakta vilande planärende.ett

Prövningen bör i många fall kunna mycketgöras enkelt. Vi dockär
också medvetna det vid ledningar kan handlastörreattom om
rationell markanvändning bör bl.a.ur samhällsekonomisktettsom ses
perspektiv och där helhetssyn bör tillämpas. Som framgått övervägsen
dessa frågor Plan- och byggutredningen.nu av

Vi erinrar här vad vi anförtäven i avsnitt 3.4.3 möjlighetenom om
för beakta kostnadernätägare för flyttning vid bestämmandetatt av
nättariffer.

Vad härefter gäller tillämpningen naturresurslagen vigörav
följande överväganden. Naturresurslagens grundläggande syfte är att
främja användning förnuftig förärnaturresursernaen av som
samhället vid allsidig, samlad bedömning, både i långsiktigt ochetten
i kortsiktigt perspektiv. Enligt vad uttalades vidett lagenssom
tillkomst lagen inteär avsedd grund för ingripandeutgöraatt mot
pågående användning dessa prop. 198586:3 l4——15.av resurser s.
Lagen kan framåtsyftande.sägas fallI de ansökanvara en om
förnyelse nätkoncession för linje syftar till ledningen skall ståattav
kvar med i huvudsak oförändrad sträckning vi därför attanser
naturresurslagen inte behöver tillämpas. Detta innebär också någonatt
miljökonsekvensbeskrivning inte behöver in. I praxis tillämpasges
redan endast uppställer krav kortfattad miljökon-attnu man en mer
sekvensbeskrivning. Om sträckningen skall ändras i något väsentligt
avseende bör emellertid prövning ske enligt naturresurslagen. En
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berörsvadtillinskränkaskunnadockprövning bör attsådan somavse
sträckningen.ändradedenav

i ellagenbestämmelsesärskildiböranfört omVad vi enangesnu
nätkoncession.förnyelse av

förprövningengällerdetvi närSammanfattningsvis enanser
vide undantagmedprövningen,koncession nyssförnyad somatt

uppställsgrundläggande kravomfatta deskallprincipiförordat, som
områdeförellerledningförnätkoncession nyttföri ellagen att ny

dettaskullefannsmöjlighetOm dennabeviljas.kunnaskall
följerkoncessioner,tidsbegränsademedprincipen avinnebära somatt

ellerellagen,iändringarnanyligenriksdagen merde antagnaav
i sakensliggerdetframhålla naturdockvillVi attmindre övergavs.

dekan konstaterasenklare attsättoftaförnyelsevid ettdetatt en
till faktatillgångdåharuppfyllda. Mani lagenuppställs ärkrav som
Särskiltbeviljades.gångenförstakoncessionenfannsinte närsom

viddetochbrukivarit längeelledningdåfallidettagäller en
betydandegällandegörsberördafrånomprövningen parter mera

koncessionsha-praktikeniinnebäranförda attDetolägenheter. ennu
Enförnyas.koncessionenmedräknakunna annanregel bör attivare

iändringarmindreföranledakanförhållandenändradesak är att
behandlasärendethindrabör intesträckning. Detta att somledningens

förändringaravsevärdadäremotGäller detkoncession.förnyelse av
frågabliverketsjälvadet ikansträckning sammaomledningensi

iåterkommerViledning.heltdetsituation nyvore enomsom
handläggningen.till denavsnitt närmareföljande

yttrandeninhämtandeAnsökningshandlingarna samt av

ansökningshandlingarnaför vadstyrandeprövningen ärmateriellaDen
inhämtas.skallyttrandenvilkaochinnehållaskall som

elförord-ireglerasinnehållaskallansökningshandlingarnaVad
skalllinjeförnätkoncessionansökan1250. I1994:ningen om nyen
skallöverföringsbehovdetbl.a.förordningen somenligt uppges
Tillundersökts.ledningssträckningaralternativatillgodoses somsamt

fogasbl.a.koncessionvid sådanskall enansökningshandlingarna
ochförteckningar ägareöverbestyrktabeskrivningteknisk samt

ellerframdras överskallledningenfastigheter avinnehavare somav
skallUppgiftanläggningen.förbehövssättfastigheter annatsom

upplåtelseträffatsöverenskommelser avde omockså lämnas somom
överenskom-sådanafinnshinderde motellerledningarförmark som
innehållaskallområdeförnätkoncession enansökanEnmelser. om

bl.a.elektrisk strömmedförsörjning samtframtidaområdetsförplan
huvudsakligområdegeografisktvilket avses,uppgifter somom

enligtbehövsspänningmedledningar somsträckning sammaav
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för områdetspänninguppgift den högstaplanen samt somom
få fastställd.sökanden önskar

från denfallet medge undantagfår i det enskildaNUTEK upp-
infordra de ytterligare uppgifterföreskrivs ellergiftsskyldighet som

ansökan 9 §.behövs för prövaattsom
påpekats, tillskall, tidigareEnligt särskilda bestämmelser som

miljökonsekvensbeskrivning.nätkoncession inansökan engesom
eventuella kompletteringaransökningshandlingarna medSedan

inte omedel-prövningsmyndigheten, ansökningenskallkommit in om
yttrande frånförordningen inhämtaavslås, enligt 8 § iskallbart

Försvarsmakten,
ansökningen,i det län berörslänsstyrelsen som av

anläggningen,berörskommuner som av
drasledningarnainnehavare fastigheterellerfastighetsägare somav

för anlägg-behövsfastigheterellerfram sättöver annatsomav
ningen,

ochundersakägareandra än angessom
anläggningen.nätkoncession berörs6. innehavare som avav

Elsäkerhetsverket vissatillansökningenremitterasDärutöver samt
berörda.kanmyndigheterandra som vara

gällerkan det detansökningshandlingarnagäller närVad först
uppgifter,vissaförhålla sig sånätkoncessionförnyelse att somav

förkoncession heltansökanobligatoriska vidmåste enomsomanses
exempel kan härSom viktigterforderliga.ledning inte alltid ärny

uppgifterSådanaledningssträckor.uppgifter alternativanämnas om
prövningsförfarandetunderin detskall självfallet lämnasdock om

miljökonsekvensbeskrivningarnödvändigt. frågavisar sig I om
sådanpå såförfarandeförenklat sätttillämpas redan attett en

förnyelsevid ansökanlika utförligbeskrivning inte behöver omvara
ledning.det gällernär nysom

följandeviyttranden över-inhämtandetdet gäller görNär av
materielladenföregående avsnittframgått ärväganden. Som av

omfattande.för ledningkoncessionvid ansökanprövningen en nyom
intressenenskildaplanläggningvidintressenSåväl allmänna somm.m.

tillämpningenavsnitt funniti föregåendebeaktas. Vi harmåste att av
grund-övrigaförnyelseuteslutas vidkannaturresurslagen attmen

visakmåste En är,förutsättningarläggande prövas. somannan
kan konstaterasomprövning ofta lättarevidframhållit, det attatt en
desto viktigareemellertiddetuppfyllda. Detta gör attkraven år

fullgott.prövningsådanunderlaget för ären
nätkoncessions-sådanaoch kommunerlänsstyrelserfrågaI samtom

gällerdetprecisanläggningen bör närberörshavare ensomavsom
remissförfarande. Däremotyttrande inhämtasanläggning ettgenomny

förenklas.övrigt kunnaformerna ibör
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skall nätkoncession förenas deEnligt 2 § 3 ellagen medmom. en
intressen enskildvillkor behövs för skydda allmänna och rätt.attsom

förekommer Generelltuppgift från NUTEK villkorEnligt sparsamt.
dock nätkoncession under förbehåll allmän och enskildmeddelas av

fråga ledningar där sträckningen inte ändras börrätt. När det är om
tillfällenödvändigt bereda fastighetsägarnadet inte att yttraattvara

i frågabegränsad flyttning ledningen kommer börsig. Om en av
tillfälleendast de fastighetsägare beredas sigmotsvarande sätt att yttra

Ävenflyttningen jfr 16 § andra stycket väglagen. iberörssom av
Vad gäller markägarför-formerna kunna förenklas.övrigt bör t.ex.

sådanNUTEK behövs iteckning bör det kunna näravgöras ettav en
förnyelse.ärende om

förnyelseframhållas vikten ansökan kommerSlutligen bör att omav
koncessionstidensi god tid företid prövning kan skein i sådan att

för linjekoncession enligtsina tidigare riktlinjerutgång. NUTEK har i
månader i förväg och förrekommenderat nioäldredet systemet

två år i förväg.områdeskoncession
det börinom utredningen hävdatKommunförbundet har att

fem årkoncessionshavare innanåläggaövervägas att t.ex.att
omprövningmed ansökankoncessionstiden går inkommaut om av

undersöka alternativatid skall tillförkoncession. Detta attatt ges
måste ändras.viss ledningssträckalösningar om

frågaprincipiella uppfattning iKommunförbundetsVi delar attom
bestämmandetgod tid. Vidbör komma in iansökan förnyelseomen

beaktas.tid bör följandedennaav
förnyelseflyttning ledningar vidförUppkommer kostnad t.ex. av
lednings-framhållit, åliggavi tidigarekoncession kan det, somav

förhandlingslösningarOftast dockför dessa. tordeägaren att svara
lednings-intresse förbör därförföredra. Det ävenatt vara avvara

förhandlingslösningari så god tidinkomma med ansökanägaren attatt
frågor kan uppnås.i dessa

koncessionslagstiftningfrånefterVi finner det mönsteratt annan
innebär ansökanellagstiftningenbestämmelse ibör införas attsomen

två föreår kon-nätkoncession skallförnyelse göras senastom av
gjorts bör koncessionensådan ansökancessionstidens utgång. Har

mineralla—jfr kap. §ansökan slutligt 4 11gälla tills dess prövasatt
gällerin efter denna tidförnyelse kommaSkulle ansökangen. omen

då särskilt ansökaLedningsinnehavaren fårbestämmelsen. om
följandebestämmelser vi föreslår ienligt detillfällig förlängning

för-gälla. Enkoncessionen inte skall upphöraföravsnitt attatt
alltså medföraförnyelse kani tid ansökasummelse rättatt om

påföljd vi erforderlig.för sökanden. Någonmerarbete anserannan
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Ökad3.4.5 flexibilitet i fråga tidpunkten för förnyelseom
nätkoncessionav

föreslår:Vi
Nätmyndigheten får under vissa förutsättningar remissför-utan
farande bevilja tillfällig förlängning för högst fem ären aven
nätkoncession.
Nätmyndigheten får under vissa förutsättningar på begäran av
koncessionshavaren förnya koncessionen och bestämma kon-ny
cessionstid den ursprungliga koncessionstiden löptintetrots att ut.

förEtt de viktigaste skälen prövning ansökanattav en av om
förnyelse nätkoncession i princip utförligbör viärav vara som
tidigare framhållit den långa tidsperiod det gäller. skulle enligt vårDet

föra för långtmening eller mindre automatiskt låta ochatt mer en ny
lång koncessionstid börja löpa efter utgången den första. kanDetav
emellertid ibland så tidpunkten koncessionstiden löpernäratt utvara
infaller olämpligt olika skäl. exempelSom kan nämnas attav
ledningshavaren planerar ändra ledningsstrukturen och attatt ut-
redningar i frågor färdigställda.dessa inte NUTEK har hittillsännu är
i dessa fall tillämpat med tillfällig förlängning kon-ett system av

två såväl vid områdes-cessionen i högst år vid linjekoncession som
koncession. Prövningen sker då remissförfarande.utan

Vi särskild bestämmelse möjlighet till sådanattanser en om
prövning bör införas i den ellagen. En sådan bestämmelse börnya
innebära följande. Om ledningshavaren, koncessionstiden gårnär mot
sitt finner han kan besluta ansöka förnyelseslut, ännu attatt om om

ledningsnät eller hans ledningsnät behövermed i huvudsak samma om
förändras, tillfällig förlängning. börskall han kunna ansöka Dettaom

varefter fattar beslutske i form enkel anmälan NUTEKkunna av en
år.tillfällig förlängning remissförfarande för högst femutanom

Förlängning bör kunna ske i olika perioder aldrig änmen mer
meddelassammanlagt högst fem år. Tillfällig förlängning bör kunna

för för linje för nätkoncession för område.både nätkoncession och
fråga tillfällig förlängningbefästa NUTEK:s praxis iUtöver att om

möjligheter till flexibilitet i frågavi det behövs ytterligareatt omanser
tidpunkten för förnyelse. kan stå inför situationEn nätägare närenen

hälftennödvändiga kanske endastinvesteringar i nätet ärstora men
exempelvis tio årmindre koncessionstiden återstår. Omeller av

sigkoncessionstiden kan koncessionshavaren kännaåterstår av
han inte förnyelseinvesteringobenägen göra större attatt vetomen

fall möjligt för koncessions-beviljas. I dessa bör detkommer att vara
förnyasbegära nätkoncessionen skallhavaren sättatt att samma

koncessionstiden löpt ut.som om



nätkoncessionförnyelseBeviljande och 1995:108112 SOUav

nätkoncessiontillämpas. En ärkunnaförfarande börFöljande
nöd-investeringaråterstårårår. tioför 40 När ärbeviljad stora

förnyas.koncessionen skalldåKoncessionshavaren begärvändiga. att
koncessionen på sättoch förnyarprövningNUTEK gör somsammaen

förenklatocksåinnebärDettakoncessionstiden löpt att ettut.om
tillämpasbehövernaturresurslagentillämpaskanförfarande samt att

sträckning. Nyoförändradhuvudsakmed iledninggällerdet enom
från och medår börjar löparespektive 25koncessionstid 40om

uppfyllda.förutsättningarövriga ärallaför förnyelsentidpunkten om
skall denkoncessionförnyadbeviljaskulleNUTEK inteOm en

självfallet fortsättafallkoncessionstiden i dessabeviljade atttidigare
gälla.
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ochåterkallelsevidfrågorVissa4

nätkoncessionfrånträdande av

nätkoncessionåterkallelsevidTvångsåtgärder4. l av

m.m.

föreslår.-Vi
återkallasnätkoncessionförmöjlighet skapasEn attstaten om en

led-förfogaersättninggälla överfall upphöreller i motattannat
fem är.begränsad tid, högstundereller ledningsnätetningen en

bristfälligtfall låtavissaskapas imöjlighetEn ettatt reparera
självvilligbekostnad denne ärpåledningsnät attägarens om

åtgärderna.ombesörja

Inledning4. l 1
.

kan olikaskyldighetersinaåsidosätterkoncessionshavareOm en
möjlighetsålundaNätmyndigheten harhonom.riktassanktioner mot

koncessionshava-föreläggastycket ellagenandraenligt 2 § 6att mom.
meddeladeenligtellerenligt lagenskyldigheterfullgöra sinaattren

fall kanallvarligarevite.förenas med Ikanföreläggandevillkor. Ett
koncessionen ske.återkallelse av

skekoncessionåterkallelsekanfjärde stycketEnligt 2 § 6 avmom.
fall.följandedelvis ihelt eller

givitsväsentlig mån villkoriåsidosätterKoncessionshavaren som
koncessionen.meddelandetvid av

förpliktelserväsentlig mån deiåsidosätterKoncessionshavaren2. som
gäller bl.a.härFörpliktelserellagen.i § 42 avsessommom.anges

överföravillkorskäligaskyldigheten ström samt attatt annan
området.inomanläggningvillkor anslutaskäliga en

förpliktelserväsentlig mån deåsidosätter iKoncessionshavaren som
gällerFörpliktelser härellagen.i 2 § 7 avsessommom.anges

verksamhet,frånnätverksamheten skiltredovisaskyldigheten att annan
nättarifferutformningen m.m.av

ellerhaft ledningenär i följd intehar underKoncessionshavaren4. tre
i bruk.ledningsnätet
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bryterkoncessionshavarenåterkallasnätkoncessionkanVidare omen
bestämmelseEnligt dennamed el,handellagen1 §mot m.m.om

produktion ellerbedriverjuridiskgäller bl.a. att avsompersonen
nätverksamhet.får bedrivahandel med inte

villkorbestämmelser ellerellagensbryterDen motmot somsom
till böter ellerdömaskoncession kani samband medmeddelats även

ringa fall.år ifängelse högst utomett
efter detvad skall skebestämmelserfinns ingaDet anger somsom

fråga i dettaEn viktignätkoncession har âterkallats.att samman-en
överföring skall säkerställas. Innangivetvis hur fortsatthang är enen

koncessions-försumligeförutsättas densker kan detåterkallelse att
flera vitesföre-ellerförpliktelsererinrats sinahavaren samt att ettom

verkligen kommer tillåterkallelsemeddelats.lägganden har Att en
undantagsfall.idärför bli aktuellt endaststånd torde

behandlingtidigareFrågans4.1.2

fortsatt elöverföring vidför säkerställatvångsåtgärderFrågan attom
tämligen utförligt tidigarebehandlatskoncession harupphörande avav

till stånd.emellertid inte kommitNågon lagstiftning harutredningar.
skall skehand behandlats har gällt vadsituation i förstaDen somsom

koncessionstiden gått ocheldistributionsanläggningmed när uten
återkallelsegälla skälkoncessionen upphörtsåledes änannatatt av

anläggningsinnehavarens sida. Avmisskötsamhet frångrund t.ex.av
företaglämpligtdet ha bedömtsrationaliseringsskäl kan att annat

Åtgärder fråganhar gällt delsdistributionen. övervägtsövertog som
frågan därefter förmå lämp-anläggningen delstvångsinlösen attavom

frivilligt.detta inte kan skeanläggningenligt företag överatt ta om
1960i betänkandet SOU 1954:12ElkraftutredningenSåväl som

betänkandet SOU 1966:39 uttaladeellagstiftningsutredning iårs att
föredra och särskilda lagbe-överenskommelserfrivilliga attattvar

därför inte behövliga.stämmelser i ämnet var
betänkande SOU 1968:39föreslog i sittEldistributionsutredningen

införasi 1902 års ellag skullerationalisering detEldistributionens att
fall.anläggning i vissatvångsöverlåtelsebestämmelser enom av
sistaskulle användasbestämmelsernaDärvid framhölls att som en

Utredningenöverlåtelse kunde åstadkommas.frivilligutväg om
följande 110.anförde s.

tillförs bestämmelseföreslår utredningen ellagendet anfördaPå grund att avenav
överflyttas frånbeslutat eldistribution skallkoncessionsmyndigheteninnebörd när attatt,

myndighetendistributören skall skyldigfrånträdandetill den att, omvaraen annan,en
avbrottavstå anläggning så distributionenskäliga villkor sinså bestämmer, att utan

fortsätta.kan



frånträdande 115ochåterkallelsefrågor vidVissa1995:108SOU

utredningenansågdriftenskullefråganVad gällde övertavem somom
koncessionsmyndig-i frågaborde kommadet statenattatt genom

driften. Dentillfälligtstatligt övertogheten eller annat ensorgan
överlåtasmedverkankoncessionsmyndighetensstället underborde i

koncessionmedsambandkoncessionshavaren idirekt till den attnye
svårigheter fåuppstodfall detför denne. För detbeviljades att en ny

följande s.anförde utredningendriftenkoncessionshavare övertaatt
108-109.

den endafråga i stället lett till den slutsatsenöverväganden i denna harUtredningens att
vanligen benämndaregionala kraftföretagen,detänkbara störreutvägen är att

visat siguppgiften distributionfrivilligt påtager sigråkraftleverantörema, övertaatt som
för ändamålet.erforderligaDessa företag haromöjlig läggaatt resurserannan.

överallt blirför eldistributionentorde kännaOaktat råkraftleverantörema attansvar
villig tillse konsumenternaalltså demordnad och ärtillfredsställande attatt envar av
tillgång till elström, så detråkraftförsörjningsområdet fâr erforderlig ärinom det egna

sittuttryckligen binds vid dettasynpunkt angeläget dedock från allmän att ansvar.
iskriftligen utfästa sig och denråkraftleverantörema villeEnklast att omvore om -

kraftförsörjningsområdensinakoncessionsmyndigheten inommån så påfordras av -
därmedoch i sambandeldistribution tidigare bedrivitsöverta attav annansom

därtill hörande föranläggning fråga jämteskäliga villkor också den äröverta varom
åtagandetHärvid förutsättsbedrivande normalt behövlig egendom.verksamhetens att

sålundakanbidrag från allmänna lämnasoch råkraftleverantörengäller, detäven om
tillfredsställande bedriva dis-upprustningskostnaderför kunnafå påta sig nödvändiga att

sista kommerhållas i minnet, dessakostnader i handtributionen. Det bör dock attatt
Förfå råkraftleverantörens konsumenter.eller övervältrassättannatett

slagförbindelse dettasammanfattningsvis betonas ärtydlighetens skull bör att en av
omöjligtdå visat sigåberopas endast i nödfall, nämligen detavsedd attatt

Vidare börelförsörjning bör upprätthállas.frivillighetens säkerställa vissväg en som
tillämpning lämnadsåvitt hittillsvarande erfarenheter vid handen,framhållas att, avger

övertagandet anläggningförbindelse bli huvudsakligen det gällerkan aktuell när somav
dyliktingår närdistributionsnät ledning nät.i samt matarav som

vattenfallsverket ochunderhandsförfrågningar hosUtredningen har genom
i princip bereddakraftverksföreningen förvissat sig råkraftleverantörema är attattom

de vill avvakta den slutligaförbindelser angiven innebörd,avlämna attmenav ovan
Utredningen förordar, Kungl.innan förbindelsernautformningen ellagen attavges.av
efter riksdagsbehandlingenkommerskollegium omedelbartMajst uppdrar åt upptaatt

20 till angåendedetförhandlingar med berörda råkraftleverantörer drygt antalet- -
till koncessionsmyndigheten.innehållet i förbindelsema, vilka bör överlämnasnärmare

denutredningsarbete Elutredningen I 1971:01,Efter fortsatt somav
allmännaavlämnade med förslag till vissajanuari 197527 rapporten

eldistributio-för det fortsatta arbetet med omorganisationriktlinjer av
frågan tvångsåtgärder i 197576: 100behandlades vissaom prop.nen,

främst aspekten effektivitet inombilaga Frågan behandlades15. ur
sammanslagningareldistributionen tvångsinlösen i samband medoch

anledningsyfte. Departementschefen framhöll det inte fannsi detta att
anpassning tillbranschens förmåga till självsanering ochatt tro att

förorda lagstiftningsamhällets krav uttömd och inte beredd attvar var
ellerför tvångsvis åstadkomma sammanläggning ettatt av sam-en

gående mellan eldistributionsföretag 160.s.



fránträdandefrågor vid återkallelse och116 Vissa SOU 1995:108

eldistributionsanlägg-tvângsinlösenbestämmelserBehovet avomav
Industriverket farmdärefter industriverk.övervägdes Statensningar av

PMöverföring elkraft SINDDistribution ochutredningi sin av
införande i ellagen bestämmelseranledning förordainte1980:9 att av

188eldistributionsanläggningar. 198182:Itvângsinlösen prop.avom
vari nyssnämnda utredningändring i ellagen,förslag till lagmed om

tvângsinlösen intefråganbehandlades, togs upp.om

Direktiven4.1.3 m.m.

1993:68SOUnätmonopolElkonkurrens meddelbetänkandevårtI
återkallelseupphörande ochkring bl.a.frågoranförde vi att av

behövdeåterkallelsetvångsåtgärder videventuellakoncession samt
tilläggsdirelctivframhålls i våraEnligt vadytterligare.övervägas som

eller delvis återkallaheltfall finnas behovkan det i vissa att enav
bl.a. koncessionshavtrenätkoncession. Fall är om ensom avses

koncessionsföreskrifter eller andra förpliktelseråsidosätterväsentligen
möjlighet bl.a. hänsynfall finnasbör i dessaenligt ellagen. Det att av

säkerställa fortsatt användningkunders behovtill anslutna avenav
i vilkenbör viEnligt direktivenledningsnäten. överväga ut-nu

nedtvángsåtgärder i sambandvidtabehöver kunnasträckning staten
förslag till sådana åtgärder.och lämnanätkoncessionåterkallelse av

möjligtvillkor det börpå vilkaochVi bör vidare överväga varaom
under koncessioinstitennätkoncessioninnehavarenför attenav

koncession.meddeladfrånträda en
1593novemberskrift utredningen den 11i tillNUTEK har en

fråigaför situationenbehovet reglerutvecklat närnärmare omav
fall âterkalatinte i någotMyndigheten haråterkallelse uppkommit.

åsidosattpå grund distributöreller del däravområdeskoncession attav
Myndigheten har dlärenotdistributionsplikt.koncessionsvillkor eller

återkallelse områdeskoncessiionaviserati fall på 1970-taletett omav
:angietuppfyllde i koncessionsbeslutetviss tidinte distributören inom

koncessionsrmyndg-år 1990 har dockfall omkringvillkor. I annatett
för elfiörettg.gällande koncession privatägttiden förheten avkortat ett

anfört följande.har vidareNUTEK

möjlighetkoncessionsmyndighetensaknat kmnaundantagsfall harI dessaoch andra att
Det sig eldistiributirerför förbättra eldistributionen.tillgripa tvängsâtgärder röratt om

otillfredsaställaideförmäs förbättra klartfrivillig inte kunnatpå väg att ensom
inttevarit bristfälliga och leverantören har kunnatanläggningarnadistribution. Bl. hara.

åsidoattOckså i avseendenhar leverantörenleveransskyldighet. andrafullgöra sin
INutekattdistributören. l sådanafalllagstiftningen uppställtviktiga krav ansersom

koncessionshavaren.Erfarenhetermöjlighet kunna ingripadet bör finnas motatt vsaren
undantagsfall. Baraendast torde behövas i enstakasådant ingripandebehov attatt av

vidta erforderliga åátgärter.motivera koncessionshavarenmöjlighet finns kandenna att
effektivt för kunnat komnaviktigt kunna ingripafall det emellertidI dessa är attatt
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tillfredsställandefårinteinnebär konsumenternamissförhållandenmed atttillrätta som
elleveranser.

tvångsför-påpekarochlösningarolikahärefterdiskuterarNUTEK
möjligtdockbörNUTEKEnligtexpropriation.ochvaltning om

enligtkansådantEtt sättingripandemindre sätt.lösasfrågan ett
meddelandemedsambandikoncessionshavaren avNUTEK attvara

upplåtaersättningskäligskyldighetåläggskoncession att mot
eller sättåterkallaskoncessionen annatledningsnätet annan om

upphör.

överväganden4. 1

ellerledningfrågaförfogande iellerTvángsinlösen annat om
ledningsnät

fortsättningenidetöverväganden ävenvåra ärförutgångspunkt attEn
misskötsam-vidnätkoncessionåterkallamöjligtkommer attatt envara

Återkallelse försumligåtgärddå skebör mothet. yttersta enensom
in-bestämmelsersådanaviktigtdetSamtidigtkoncessionshavare. är att

med andramåstemeningslösa. Detheltverkligheteniframstårte som
endastdetverkningsfullt ävenanvända demmöjligtord omattvara

undantagsfall.gälla ikan yttersta
koncessionshava-redogörelsen kantidigaredenframgåttSom enav

tillfall dömasallvarligareiförsummelsertillskyldigsiggörre som
möjlighetocksåfinnsDet§ ellagen. attenligt 27fängelseellerböter

vite.medkombineraskanförbudförelägganden ochmeddela som
koncessionsha-försumligsåledeskansanktionssystemGenom detta en

ocksåkan sättViteshotetpåföljder. attettolikadrabbas varaavvare
olika åtgärder.vidtahonomförmå att

inteÄven detsanktionerför ärkoncessionshavare utsättsom en
angelägetdåkanåtgärdade. Detblirbristeruppkomnasäkert varaatt

kunderanslutnaföranvändning nätetsäkerställa fortsatt attavatt en
Åtgärder diskuteratsfall har äri dessaskall bli ström.inte utan som

ocholikagenomföras sättsådan kanEntvångsförvaltning.bl.a.
förmöjligtocksåbörlångtgående. Deteller mindre varamervara

ioch dååterkallastillståndinnanmyndigheterna ettatt reagera
givetvisförutsättning bör ävengrundläggandesyfte. Enförebyggande

ellervillkoråsidosättandeväsentligtfrågadetdå är ett avatt omvara
åsidosättandeväsentligtgällakanföreskrifter. Det ett avt.ex.

påfunktionenuppenbarligen äventyrarnätdelenunderhållet somav
Å bedömassåvitt kan ärdetbeaktasmåstesidanandralång sikt. att

någonkrävabörinteundantagsfallsällsyntafråga merasomom
reglering.utförlig

utredningartidigareinomdiskuteratstvångsinlösenfråganNär om
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endasthar det varit främst men inte perspektivet åstadkommaattur
effektiv eldistribution sammanslagningar storlekssyn-en genom av ur

olämpliga distributionsområden.punkt Det givet i dessaär att
situationer hänsynen till koncessionshavaren särskiltsig stirktgör
gällande.

viVad har ställning till gäller enligt direktiven endastatt tanu
situationen återkallelsevid på grund misskötsamhet från lon-av
cessionsinnehavarens sida. Vissa grundläggande frågeställningar är
dock gemensamma.

Förutom hänsynen till elkonsumenterna det tvâ aspekterär nan
måste ställning till i fråga tvångsinlösen eller andra tvångsåt-ta om
gärder.

Den gäller situationen för den får sin koncession åer-ena som
kallad. Skall tvångsinlösen eller tvångsåtgärderandra komma frågai
måste vid sådant förfarande beaktas vissa rättssäkerhetskrav,ett en
rättvis värdering anläggningenav m.m.

andraDen aspekten gäller skall driften vidövertavem som
anläggningen. Ingen kan tvingas sin vilja överatt mot ta en an-
läggning. Eldistributionsutredningen jfr SOU 1968:39 108 ansågs.

det bör komma i fråga koncessionsmyndighctenatt att staten genom
eller statligt driften. Det bör framhållasövertar dockannat attorgan
det här så mycket gällde tvångsåtgärder vid misskötsamhet.

Vad gäller den första aspekten bör beaktas följande. Som närrnts
har vid tidigare diskussioner tvångsinlösen rationaliseringsskäl sättom
i blickpunkten. Att sådana skäl införa regler tvångsinlösenav om :an

tveksamt och någon lagstiftning har heller inte skett. dessa allIsynas
det många skälär naturligt i det längsta förlita sig till friviligattav

medverkan ioch vissa fall avstå från planerade åtgärder.t.o.m.
Om tvångsinlösen aktualiseras koncessionshavarens misskötsam-av

het förhåller det sig emellertid annorlunda. Det givetär ävenatt man
här förstabör i hand andra lösningar tvångsmedel.pröva Hänzynän
till anläggningens sig dock inte likaägare starkt gällandegör eftersm
han misskött sina åligganden och konsumenterna riskerar bli utanel.
Hänsynen till konsumenterna måste i dessa fall väga äntyngreanses
hänsynen till anläggningsägare inte kan eller förmår skötaen som sna
åligganden.

En särskild fråga vid inlösenförfarande diskuteradessom av
Eldistributionsutredningen gäller värdering egendomen SOUav
1968:39 113-117. En sådan värdering förenad medärs. stra
svårigheter. Den tvingas avstå sin egendom under allaärsom
förhållanden berättigad till ersättning. Detta gäller denäven ägare som
i eller avseende varit försumlig.ett annat

Vad härefter gäller den andra aspekten, skall övertavem som
anläggningen, följande.vi Som vi redan påpekat kan ingenanser
tvingas någonöverta anläggning. I första hand löratt annans
naturligtvis, och redan flera gånger framhållits, eftersträvas attsom
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överenskommelsefrivillig övertarlämplig ochnätföretagannat genom
tvångsmedelochåstadkommaskanemellertid dettaOmdriften.

då böråterstår ingen änlagstiftningeni statenskall finnas somannan
Kraftnät.Svenskakunna t.ex.genomagera

överföringsan-tvångsinlösenmedtveksamtDet är ett system avom
skullebestämmelserSådanainföras i ellagen.börläggningar tynganu

egendomskulle gälla lösoftaEftersom detlagstiftningen avsevärt.
förfarandeexpropriationsliknandeföremål förfall blevdessai ettsom

också beaktasHär börkomplex.problemställningen attär synen
undergåttegendomi enskildasingripandenbeslutarätt attstatens om

18 §i 2 kap.de ändringarSärskilt börförändringar. nämnas rege-
vadenligtochjanuari 1995kraft den liringsformen trätt somsom

egendoms-detpreciseringinnebärpropositionenuttalas i avensom
13-19199394:ll7Europakonventionen prop.skydd s.gersom

m.fl..
Å reellmåste finnasalltvi detsidanandra trotsatt enmenar

elförsörjningfortsattlämpliga åtgärder säkramöjlighet att engenom
och inteåstadkomma dettafrivillig grund uttömtspåalla försök attom

verkningsfulla.visat sigvitesföreläggandenheller
Finlandochellagstiftningen i Norgeanmärkaskan härDet att

frågor.dessareglerarbestämmelserinnehåller som
anläggninginlösen ärbestämmelseralternativ tillEtt attav enom

lämplig entreprenör,begränsad tid,under tart.ex.staten genom enen
kunnaelförsörjning skallför behövligtiddriften vissöver atten

beaktandemedersättninggivetvis skebörsäkras. Detta mot avmen
skall kunnaföruppstå entreprenörde kostnader kan attt.ex. nysom

för åtgärdakostnadereventuellafortsätta driftenoch attöver samtta
driftsäkerhet.elsäkerhet ellermed avseendeanläggningenbrister i

möjlighet förinföraregleringlämpligVi finner är statenattatt en
ledningsnätet underledningen ellerförfogaersättning överatt mot en
lång. år kanrelativt Femtid bör docktid. Dennabegränsad varavara

förfogande fattassådant börtidsperiod. Beslutlämplig avomen
nätmyndigheten.

förfogande ochingår beslutettill iBeslut ersättning ägaren omom
förvaltningsdomstol. Vid be-till allmänkunna överklagasskall

utgångspunktenstorlek börersättningensstämmandet attvaraav
marknadsmässig.skallersättningen vara

anläggningshavarensförsumlighetmyndighetsåtgärder vidandraVissa

frågan tvångsupplåtelsebehandlatavsnitt har viföregåendel av enom
därvid varitåterkallelsesituation. Det harvidöverföringsanläggning en

stått iuteblivna elleveranservid risken försituationkundernas som
påskyldigheterbrutit sinadärvid haförgrunden. Innehavaren kan mot

anläggningenbristande underhållolika såväl t.ex.sätt, somavgenom
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erforderligtupplåta sitt på sätt.nätvägraattgenom
emellertid inte baraanläggning innebärunderhållBristande av en

bli farligAnläggningen kanriskerar bli el.kunderna även attutanatt
före-Elsäkerhetsverket ingripadessa fall kananvända. I genom

anläggningen. Denoch sista handlägganden i stängaattgenom
tillrealistisk med hänsyn konsumenter-åtgärden sällansistnämnda är

införa be-böri dessa fallmöjlighet övervägas ärEn attsomna.
låta utföramöjligt för Elsäkerhetsverketdetstämmelser gör attsom

anläggningshavarens bekostnad.erforderliga åtgärder
tillämpas följande.fall sådan bestämmelse kantänkbart därEtt ären

tid. Vites-har eftersatts under längreUnderhållet ledningsnätettav
visat sig verkningslösa.förelägganden och andra åtgärder har

tillbli farlig använda. hänsynAnläggningen riskerar Avattatt
fråga anläggningen.kan det komma i lelkonsumenterna stängaatt

skall åtgärdastillsynsmyndigheten bristernadetta läge beslutar att av
försumligeKostnaderna sedan hos densärskild entreprenör. tas ut

anläggningsinnehavaren.
denna möjlighetvetskapen tillsynsmyndigheten harRedan attom

ombesörjaincitament för koncessionshavaren självkan attettvara
brister.åtgärdandet uppkomnaav

lagstiftningförekommer ibestämmelse dennaEn typav annan
strålskyddslagen och kärntekniklagen.såsom miljöskyddslagen,t.ex.

och finska ellagstiftningen.förekommer i den norska denDen även
föras bestämmelser angivetVi det i ellagen bör inatt av nuanser

till redan finns islag. bör kunna knytas de bestämmelserDe som
ellagen tillsyn, förelägganden och utformas sättm.m. sammaom

bestämmelser strålskyddslagen. elsäker-motsvarande i Attt.ex.som
myndig-hetsåtgärder på detta kan vidtas i anläggningsätt en genom

förhets försorg inverkar inte på innehavarens enligt ellagenansvar
frånskador anläggningen.av

bestämmelserna bli undantagsfall.De torde endast tillämpliga inya
Åtgärder måste dock kunna genomföras koncessionshavarensäven mot
vilja. i ellagen tillsyn anläggningarBestämmelserna om av m.m. ger

tillsynspersonalen få till lokalerredan tillträde områden, ochrätt att
andra Polismyndigheten skall lämna det biträdeutrymmen. som
behövs för tillsynen. Dessa bestämmelser blir således tillämpliga även

genomförandetvid de åtgärder det frågaärav som om.nu
Beslut bör gälla omedelbart sättsom nu avses samma som nu

gäller för andra beslut enligt års ellag Någon särskild1902 32 §.
bestämmelse därom erfordras därför inte. Talan beslut börmot ett

förasdetta kunna hos allmän förvaltningsdomstol kanoavsett som
inhibera beslutet det finns för tordeskäl det. Viktigareom vara

förmöjligheten överklaga beslutet ålägga betalningsskyldighetatt att
Ävengenomförandet allmänåtgärderna. sådan talan bör föras hosav

förvaltningsdomstol.
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nätkoncession4.2 Frånträdande av m.m.

Vi föreslår:
får på frånträdandeNätmyndigheten ansökan bevilja ett av

Ansökan får beviljas endast den elektriskanätkoncession. om
för säkernätkoncessionen inte längre behövsanläggning enavser

elförsörjning.
ledning bruk för längre tidKoncessionshavare önskar tasom ur

år frånträda koncessionen skall anmäla detta tillän tre utan att
för Tillstånd bör det intenätmyndigheten prövning. ärges om

olämpligt elförsörjningssynpunkt.ur
förslaget anmälningsskyldighet ochSom följd prövningav om om

ledning skall bruk slopas nuvarande bestämmelsetas omen ur
återkallelse nätkoncession ledning har brukinte varit iav om en

år.under tre

4.2.1 Gällande rätt m.m.

detta avsnitt behandlas vissa frågorI uppkommer kon-som om en
något skäl frivilligt frånträdacessionshavare vill sin nätkoncession.av

Som i avsnitt nätkoncession4.1.1 kan återkallasangavs en om
koncessionshavaren under år i följd inte haft ledningen ellertre
ledningsnätet i bruk. Vad gäller koncessionshavare innansom om en
dess eller något skäl inte i bruk vill avstå frånän nätet ärannat attav
koncessionen regleras inte I 2 § sista stycket ellagen2närmare. mom.
regleras endast den situationen koncessionshavaren vill överlåtaatt
koncessionen till Sådan överlåtelse får inte ske tillståndutanannan. av
regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten.

har i skriftNUTEK till utredningen den 3 december 1993 tagiten
vissa frågor kring koncessioner utnyttjas NUTEKupp som m.m.

har därvid anfört bl.a. följande. vanligtDet relativt förekommandeär
koncessionshavaren meddelar NUTEK ledning dragitsatt att en som

fram med stöd linjekoncession rivits varvid koncessionen blivitav
inaktuell. NUTEK upphäver därvid koncessionen prövning.utan
Anledning för lagstiftaren ställa krav på koncession skallatt att en
fullföljas har hittills saknats enligt NUTEK eftersom koncessionshava-

dra fram ledning tillförsäkrat sig till vissensamrättattgenomren en
försäljning el. Detta kommer dock inte gälla avregleradattav en
marknad. Nätinnehavaren avreglerad marknad kommer haatten en
reglerad avkastning begränsade incitament fortsätta bedrivaattsom ger
verksamheten. Särskilt det gäller koncession för linje finnsnär
anledning räkna med koncessionshavare kan komma viljaatt atten
frånträda den helt eller delvis.

NUTEK därför det bör skrivas in i den ellagen deatt attanser nya
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koncessionstidengällerkoncessionföljer med ut.skyldigheter ensom
ansökanefterbefogenhet prövadockNätmyndigheten bör att omges

helt ellerkoncessionen,lämpligt upphävasynpunktallmändet är attur
förutsättningardärvidkriterium börviktigtdelvis. Ett attvara

lämpligfinna operatör.föreligger att en

överväganden4.2.2

koncessionsti-gällerkoncessionshavarenåliggerskyldigheterDe som
Det kankoncessionssystemet.för helagrundläggandeden Detta ärut.

frånträda kon-vidare kanhangivetvis intedå utanattaccepteras
sina skyldigheteruppfyllerhan integällaVad börcessionen. omsom

möjligtinte helleravsnitt. börföregående Detidiskuteratshar vara
utan dettatill någonkoncessionenöverlåta atthan kan annanatt

nätmyndigheten.prövas av
fall lämpligtidock vissaframhållit kan det attNUTEKSom vara

koncessionen.frånträdakanbegäranpåkoncessionshavaren egen
anslutna elkun-tilldrabbardet inte nätetmåste dåAvgörande attvara

förmöjlighetinnehålla nätmyn-ellagen bördärförVider. att enanser
koncessionen.begäran upphävakoncessionshavarensdigheten att

innebärbestämmelsekompletteras medbörmöjlighetDenna somen
ledningsnätledning ellervillkoncessionshavaren ettta uratt enom

nätmyndigheten.anmäla det tillskall hanbegränsad tidbruk för en
koncessionshava-såbör utformasbestämmelsernaDe att om ennya
eller lednings-ledningnätkoncession ellerfrånträdavill ettta enenre

för prövning.anmäla detår skall hanlängre tidbruk för ännät treur
anläggningenbeviljasnätkoncession börfrånträdaBegäran att omen

Tillstånd tillelförsörjning.för säkerbehövsinte längre att ta enen
elförsörj-olämpligtdet intetillfälligt bruk bör ärledning uromgesur

ningssynpunkt.
alltid liggadetbestämmelserna kommerGenom de attnya

behövs ellerledning inte längreanmälaanläggningshavaren att enom
bestämmelsernaföravgörande betydelsebruk. Detta är atttas avur

vidta sådanaSkyldighetenfå verkan.återställningsåtgärder skall attom
Underlåtenhetupphörande.koncessionensknuten tillbör alltjämt vara

straffsanktioneradbruk börledning tagitsanmäla attatt varauren
ledningförhållandetdetdock observerasmed Här börböter. attatt en

tagitsskall hadenbehöver innebäraspänningssatt inteär att anses
reservkraftverk.frånledningarSom exempel kanbruk. nämnas ettur

får återkallasnätkoncessionbestämmelsengällandeDen att ennu
erfaritutredningenhar enligt vadinte årledningen använts treom

bestämmelserdenågon omfattning. Genomiinte tillämpats somnya
heller förden inteamnälningsskyldighet behövsföreslårvi attom

ledningaräldreskyldig bortskall blianläggningshavaren taatt som
avskaffas.föreslår denblivit onödiga. Vi att
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Vissa5 frågor flyttning ellerom annan

ändring elektrisk ledningav m.m.

Frågan byggande och flyttning kraftledningar och andraom av
elektriska ledningar har under år kommit i blickpunkten. Vi harsenare
berört vissa övergripande frågor kraftledningar i kapitel 3mer om
eftersom sådana frågor ofta uppkommer i samband med att en ny
kraftledning skall dras fram eller äldre koncession skall förnyas.en
Det har bl.a. gällt förhållandet mellan kraftledningsintresset och andra
samhällsintressen.

Vad vi kommer i detta kapitelöverväga renodlade frågoratt är mer
flyttning eller ändring ledning under löpande koncessionstidom av ur

perspektivet rättsförhållandet mellan den enskilde markägaren,
antingen denne kommun ellerär enskild, och ledningshavaren. Vi tar
bl.a. vissa specialfall flyttning regleras i ellagen.upp av som nu

5.1 Gällande rätt

5.1.1 Rätten utnyttja mark för elledningaratt

Starkströmsledningar får, redovisatsnärmare i kapitel intesom
byggas tillstånd, nätkoncession för linje ellerutan för område. Vissa
slags starkströmsledningar dock enligtär 2 kap. §1 starkströmsför-
ordningen undantagna från koncessionsplikt. Vad vi föreslagit i kapitel
3 och i fråga4 förutsättningar för nätkoncession innebär inteom m.m.
någon ändring dessa förhållanden. Den har områdeskoncessionav som
har framdra ledningarrätt inom sitt områdeatt prövning i varjeutan
särskilt fall. Svagströmsledningar får dras fram särskilt tillstånd.utan
Enligt telelagen 1993:597 krävs dock tillstånd för inomrätten att ett
allmänt tillgängligt telenät tillhandahålla bl.a. telefonitjänst.

Rätten bygga elektrisk ledning på markatt kan grundasen annans
pa

nyttjanderätt
2. servitut

ledningsrätt.

Nyttjanderätt och servitut kan upplåtas avtal. Avtalgenom om
nyttjanderätt får träffas för högst 50 år. Inom detaljplan längstaär
tiden är.25 Upplåtelse servitut får ske begränsning till tiden.utanav
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förmarkupplåtelsevidregelanvändsNyttjanderättsavtal avsom
frågaivanligastServitutsformen är omtelefonledningar.ochtelegraf-

starkströmsledningar.
fastighet,får1972:719expropriationslagen som§1kap.Enligt 1

medanspråkiexpropriation tasäntillhör staten, genomannan
servitutsrätt.ellernyttjanderätt

fastighets-kap.i 7bestämmelsernaenligtbildasocksåkanServitut
i dettabortsesmöjlighetdennaFrån1970:988.bildningslagen

sammanhang.
förför denmöjlighet1973:1144 öppnar somLedningsrättslagen

därtillfåfastighet rättinom att genomutnyttjavillledning utrymme
ställetianvändasför1973årtillkom attLedningsrättenledningsrätt.

Ledningsrättslagenexpropriation.respektiveavtalmedordningenför
starkströmsledningarelektriskaochteleledningarallmännabl.a.gäller

särskildefteruppkommerLedningsrättenfordras.koncessionvilkaför
Rättenfastighetsbildningsmyndigheten.handhasförrättning avsom

vidtabefogenhetförrättningenvid attbestämsvadenligtomfattar som
Denledningen.och begagnaframdraförbehövsåtgärder attde som

framtid.allförgäller
olikaaktualiseraskanledningflyttning an-fråga avEn avom

områdeframgär överledningen ettfallvanligt ärEtt attledningar.
skalldetaljplantillkomstledningens antagenefterenligt ensom

Ettflyttas.ledningen annatförutsätter attsättbebyggas ett som
ledbefintligelleranläggasskalltrafikled attexempel enär att en ny

ändras.skall

ochledningsrättslageniflyttningBestämmelser5.1.2 om
ellagen m.m.

flyttaskyldigledningframdragen är attinnehavaremånvadI av enen
markupplåtelsenpå hurberoendebl.a.varierarledningenändraeller

gälleravtalupplåtitsledningenframdraHar genomskett. rätten att
överenskommits.harvadprincipi som

finnsledningändringellerflyttningbestämmelserSärskilda avom
dessaEnligtellagen.b §§5och5ledningsrättslagen§i 33 samt a

sträckningledningarsmöjlighetervissafinnsbestämmelser att anpassa
förhållanden.ändradetill

förhållandenändradevidkanledningsrättslagen§33Enligt
Sålundaledningen.flyttaledningshavarenförskyldighet attuppkomma

fråganpåinverkarväsentligtförhållanden,ändradestadgas somatt om
frågankanavgjorts,ledningsrättsfrågasedaninträderledningsrätt,om

ellerändrasledningsrättenkanDärvidförrättning.vidprövas ny
skadaförersättningtillberättigadLedningshavaren är somupphävas.

fördelashärförKostnadernaåtgärd.sådanhonomåsamkas genom
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mellan övriga sakägare efter vad finnes skäligt. Det bör docksom
framhållas ledningshavarens skyldighet flytta ledningen enligtatt att
33 § endast gäller i förhållande till markägaren.

I ellagen regleras frågan flyttning elledning endast för vissaom av
speciella situationer för ledningar tillkommit eftersamt som expro-
priation. Sålunda stadgas i 5 § innehavare elektrisk ledningatta av
inom bl.a. område för befintlig allmän i princip skyldigväg är att

bekostnad flytta ledningen sträckning ändras.vägens I 5 b §egen om
regleras allmänt skyldigheten flytta ledning tillkommit efteratt en som
expropriation och här stadgas bl.a. ledningsägaren i vissa fall äratt
skyldig flytta ledningen på bekostnad vid ändrade förhållan-att egen
den. Ellagen ålägger således ledningshavaren vittgående skyldigheten

bekostnad flyttaändra eller ledning.att egen
Som kan flyttningsskyldighetennämnts bl.a. bero på hurnyss

markupplåtelsen skett. Eftersom situationerna kan variera samför-är
ståndslösningar viktiga. Här bör Svenska Elverksföre-nämnas att
ningen, Svenska Kraftverksföreningen och Vattenfall, å sidan, ochena
Lantbrukarnas Riksförbund å andra sidan år 1991 träffade avtal om
kraftledningsintrång. Avtalet syftar till reglera frågor rörandeatt
framdragande och bibehållande överföringsledningar förmarkav ovan
20 kV och högre spänningar. Det innehåller dock inga speciella
bestämmelser flyttning.om

Vad gäller teleledningar har redovisats i kapitel 3 Kommun-som
förbundet tagit fram s.k. normalavtal Teliamed AB flyttningett om

teleledningar. Enligt vad utredningen erfarit pågår överläggningarav
mellan Kommunförbundet och bl.a. Svenska Elverksföreningen frågai

upplåtelse kommunal mark för ledningar.om av
Slutligen bör i detta sammanhang nämnas nätkoncessionnäratt

upphört den haft koncessionenär skyldig enligt 3 § 1senastsom
ellagen bort ledningar detta påkallat frånäratt tamom. m.m. om

allmän eller enskild synpunkt.

5.1.3 Vissa andra bestämmelser intresseav

Enligt kap.1 §l expropriationslagen kan särskild dvs. bl.a.rätt,
servitut och nyttjanderätt tillkommer upphävasän staten,som annan
eller begränsas expropriation. När fastighet exproprierasgenom en
med äganderätt gäller huvudregel särskild rättattsom en som
tillkommit frivillig upplåtelse upphör gälla medanattgenom annan
särskild inte påverkasrätt expropriationen. Om särskild rättav en
upphävs eller begränsas får innehavaren ersättning för skada och
intrång enligt bestämmelserna i 4 kap. expropriationslagen.

Enligt 6 kap. 17 § plan- och bygglagen 1987: 10 får kommunen
i samband med plangenomförande lösa mark, skall användas försom

Ävenallmänna platser för vilka kommunen huvudman.är markannan
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vissafår underbyggandeenskiltanvändas för änskall annatsom
får rättighetensärskildmarken rättBesväraslösas.förutsättningar av

ersättningsbestämmelser.Även expropriationslagensgällerhärlösas.
förordnalänsstyrelsenkan1971:948väglagen52 §stödMed av

vilka kanledningar,däriblandvidfinns väg,anordningaratt som
åtgärdnågonellerbortskalltrafiken,störande attinverka tas annan

skallledningshavarenförmedföråtgärdenskadavidtas. Denskall som
63 §.väghållarenfallsåi ersättas av

servitutfastighetsbildningslagenkap.enligt 7kanSlutligen
inträtt.förhållandenändradebl.a.upphävaseller närflyttasbegränsas,

ersättning.tillhar rättServitutshavaren
Samman-bestämmelserna.nämndadevidareintebehandlarVi nu
allmännatill främsthänsynmöjlighetervidsträcktade att avtaget ger
bibehållaochframdrasärskildändra rättellerupphäva attintressen

inteinnehavarenpåpekakanledning. Det värt attelektrisk attvaraen
eller ändrasupphävs attsig i utanfinna rättenfall behövernågoti att

skada.förersättningfårhan

Direktiven5.2 m.m.

följande.bl.a.anförsdirektivenI
ledningshavarenmellanrelationenfrågorvissa rörBeträffande som

gällerDetoklar.situationenrättsligadenintressenter ärandraoch
kraftledningflyttningbetalaskallfrågan omavt.ex. somvemom

börUtredarenändamål.föranvändasplaneras annatmarken att
relationernabeträffandekompletterande reglerbehovetanalysera av

förekommandeiandra intressenteroch samtledningshavarenmellan
sådana.tillförslagfall lämna

enligtdetanförtutredningeninomKommunförbundet attVidare har
regelallmäninförabehovfinnsmeningförbundets att omenav

i våradettaåterkommer tillVii ellagen.elledningflyttning av
överväganden.

överväganden5.3

konstaterar:Vi
ledningelektrisk ärframdrageninnehavaremånvadI enaven

påberoendebl.a.varierar,ledningenändraellerflyttaskyldig att
ledningsrätt.ellerservitutnyttjanderätt,markupplåtelsen sketthur

medväsentligtalltiskerledningarförmarkUpplåtelse numeraav
ledningsrätt.stöd av

ledningsrättslagenfinns iledningarflyttningBestämmelser avom
uppstårkostnaderblInnebörden:11 44. är973I att om ensom.a.



Vissa frågor flyttning ellerSOU 1995:108 ändring 127om annan

flyttning ledningen framtvingas, inte skall bäras ledningensav av
innehavare de sakägare har åtgärden.utan nyttaav som av
Bestämmelser flyttning ledningar finns i ellagen ochävenom av
reglerar där vissa specialsituationer. Sålunda stadgas in-att
nehavare elektrisk ledning inom bl.a. område för befintlig allmänav

i princip skyldig påväg är bekostnad flytta ledningenatt egen om
sträckning ändras.vägens Vidare regleras ellageni frågor om

flyttning ledningar har tillkommit efter expropriation.av som
Bestämmelseri expropriationslagen 1972:719, plan- och byggla-

1987-10, väglagen 1971:948 fastighetsbildningslagenochgen
1970:988 vidsträckta möjligheter hänsynsammantagetger att av
till främst allmänna intressen upphäva eller ändra särskild rätt att
dra fram och bibehålla elektrisk ledning.en

Vi finner:
Bestämmelserna ledningsrättslageni skyldighet flytta ledningattom
och kostnadsansvaret flyttningvid väl avvägda.är De bärom
ändras.
Bestämmelsernai ellagen flyttning ledningar avskaffas, vilketom av
innebär bestämmelserna i ledningsrättslagen flyttnings-att om
skyldighet och kostnadsansvar skall tillämpas ledningsrättnärom
föreligger. Detta oftast falletär vid ledningar.större
Nya eller kompletterande bestämmelser flyttning elledningarom av

erforderliga.är

5.3.1 Ledningsrättslagens bestämmelser flyttningom

Enligt 33 § ledningsrättslagen gäller sedan ledningsrättsfrågaatt om,
avgjorts, ändrade förhållanden inträtt väsentligt inverkarsom
frågan, så kan denna vid förrättning.prövas Därvid kan lednings-ny

ändras, upphävasrätt och det sker med anledning upphävan-om av
det,upplåtas. Avser förrättningen ledning för vilken koncession haren
meddelats, får förrättningen inledas koncessionsmyndighetenom
medger det. Ledningens innehavare berättigad tillär ersättning för
skada åsamkas honom. Kostnaderna härför fördelas mellan övrigasom
sakägare efter vad skäligt.ärsom

I förarbetena prop. 1973:157 114-117 framhölls bl.a. detatts.
med den snabba utveckling vi har olika områden i samhället är
uppenbart det finns påtagligt behov kunnaatt olikaett attav anpassa
ledningars sträckning till de ändrade förhållanden kan inträdasom
efter den tidpunkt då ledningsrättsupplåtelsen ägde Det anfördesrum.
vidare ändrade förhållanden kan åstadkommaatt ledning medföratt en
mycket olägenheter förstörre de berörda markägarna vadän som var
fallet vid ledningens tillkomst. Ledningen kan också framstå ettsom
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Ändring ellerfastighetsbildning.ochplanläggningrationellhinder mot
förut-underendastfå skedockbordeledningsrättupphävande av

väsentligharåberopasförhållandenändradedesättning somattav
enligt departe-sålundamåstefallet. Mansärskildai detinverkan

ibaraledningsägarenförgarantierskapamening attmentschefens
för det,talarskälstarkaförutsättningunderoch attundantagsfall, av

sträckning.dessändraellerledningbortåläggs taatt
på grunduppkommerkostnaderförersättning avfrågaI somom

departementschefenanfördeledningsrättupphävandeellerändring av
117.1973:157följande prop.bl.a. s.

till bådehänsynstagandeprövning undertillkommit efterharLedningsrätten noggrannen
Dettrygghet.måttvisstdärför skänkaoch bör ettintressen avenskildaochallmänna

genomförtsnyligenmarklagstiftning atti denprincipgenomgående somvarithar en
förordarJagmarkanvändning.pågåendeiintrång skerskall betalas,ersättning om

upphävandeändring ellergrunduppkommer avkostnaderdedärför, avatt som
efter vadåtgärdenharsakägarede somfördelas mellan nyttaskall avledningsrätt som

ledningflyttningförkostnadenpraktiken,betyder i t.ex. avskäligt. Detta attkan anses
fram kommergårledningendär attområdedetbebyggelseanledningmed av en

i fråga.områdetexploateringförkostnadutgöra aven

ledningändraellerflyttaskyldighetfrågangäller attförst enVad om
detaljimöjligtdet inte är atti sakensliggerdetvi attnaturattanser

tillmåsteHänsynföreligger. tasskyldighetsådannär enange
olägen-Avgörande ärfallet.särskildai detomständigheterna om
enskildellerallmänfrånsträckningändradheterna m.m.enav

bestämmelsernameningvårEnligt ärfördelarna.synpunkt överväger
punkt.på dennaavvägdavälledningsrättslagen§i 33

genomgåendevaritdethar1973:157ianfördesSom enprop.
årundertillkommitmarklagstiftning atti dengrundsats senaresom

markanvändning.pågåendeiskerintrångbetalasskallersättning om
regeringsformen18 §i 2 kap.ändringardeockså erinraskanHär om

föregendomsskyddetstärkasyftar tillochantagitsnyligen attsomsom
ändra be-skälfinnsintedetalltså attVienskilde.den attanser

ändrasledningsrättför skadaersättning närtillstämmelserna rättom
upphävs.eller

i ellagenBestämmelserna5.3.2

fick sin2 mom.§ och1i ellagen 5bestämmelsernanämndaDe a
motsvarandeVissa1970:139.1970 prop.årformnuvarande

starkströmskungörelsen.ibl.a.tidigarefannsbestämmelser
ledninginnehavaregällermom.huvudregel 1Som att somav

nyttjadtill farvägbefintlig allmän väg,förområdefram inomdragits
vattentrafikledsådanellerkanalspårväg,järnväg,enskild väg, annan

detledningen,ändrabekostnadskyldigtrafikled omär att egen
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i det falletendaständras. Detskall kunnatrafikleden ärförbehövs att
framdrogsledningenbefintlig närfanns vartrafikledenatt -—
vidtainnehavareledningensåläggamotiverat attdet attansettssom

trafikledenändringskall möjliggöraåtgärderbekostaoch avensom
framdragandevid ledningensTankenprioritetsprincipen. är att man

1970:139 41-42.fannstrafikleden prop.drakunnat attnytta s.av
ledningenför det fallkostnadsansvaretfråga görsiUndantag attom

belysning allmänkraft för väg.överföraförframdragits att av
syfteledningenväghållaren. Harfall äveni dettaåvilar annatAnsvaret

förkostnadenskallallmänbelysningkraft för vägöverföraän att av
ochledningsinnehavarenmellanfördelasledningenändring av

skäligt.efter vad ärväghållaren som
det fallvidare förgällerkostnadsansvaretfrågai attUndantag om

trafikleden. Idenna korsarbeträffande ledningen därvidtasåtgärd
någonha haftinnehavare inteledningenskorsningsfallet nytta avanses

Innehavarenfram.då ledningen drogsfanns,trafikleden avatt
nödvändiga åtgärderpliktig vidtadärförledningen är att men

förför kostnadendockmed undantagväghållarenåvilarkostnaden
anordning.liknandestolpe, ellerflyttninggälleråtgärd stagavsom

dealla elledningargälleri 5 § ellagenBestämmelserna oavsett oma
ledningsrätt. Deexpropriation elleravtal,med stödtillkommit av

det förstatvå hänseenden. Förledningsrättslagen ifrån 33skiljer sig §
och fördelarolägenheteravvägning mellan§ ingensker enligt 5 ava

ledningshavaren enligtandraändring detledningen. För ären av
beträffande ledningenhuvudregeln de åtgärderskyldig bekostaatt som

behövs.
ledningar i dagframhålla elektriskavår vill vi allmäntFör del att

och andrafunktionlika för samhälletsnödvändiga vägarär som
trafikledsintresset fåttställningtrafikleder. starkaDen gentemotsom

ifrågasättas.ledningsintresset därförkan
områdeledningar inomdra framupplâtelsernaMånga rätt attavav

mellan denfrivilliga avtaltrafikled tillkommitför har somgenom
gällerledningshavaren. frågatrafikleden och Iförvaltar vågrättom

inte upphävas eller begränsasregler. Vägrätt kansärskilda genom
ledningsrätt.får rubbasexpropriation och inte heller vågrätt genom

vägområde skallelektrisk ledning inomvill dra framDen ettensom
allmänhettillstånd Tillstånd iha till detta.enligt 44 § väglagen ges av

för den skall utföraregel gällerväghållningsmyndigheten. Samma som
ledning. Enligt vårtidigare framdrageninom vägområdetarbete på en

ellagen ingripasker i 5 §finns inte skälmening det sättatt asom
skyldighettillståndi avtal elleri vad kan bestämt attomsom vara

ledning.flytta eller ändra
tillståndet ochinte reglerats i avtalet ellerflyttningsskyldighetenHar

denöverenskommelsefrågan inte heller lösaskan när senaregenom
upphävaexpropriationfinns alltid möjlighetenaktualiseras, att genom

bibehålla ledningen.eller begränsa rätten att

5 15-1192
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ledningsrätthar tillkommit med stöd villVad gäller ledning avsom
anföra följande.vi

framstarkströmsledningar i princip inte drasfårSom förut nämnts
avvägning mellanskernätkoncession. koncessionsärendetIutan en
för linje fastställsdet nätkoncessionintressen. Gällerolika motstående
föreskrivits isträckning. Vad harhuvudsakligaledningens ettsom

sträckning gäller vidi fråga ledningensnätkoncessionbeslut omom
andra fall skerledningsrättslagen. Iledningsförrättning 11 § enen
vid förrättningenmotstående intressenförhållande tillavvägning i

gällerupplåtelse ledningsrättersättning förfråga6-10 §§. I avom
expropriationslagen.4 kap.

alltsåledningsrätt har detbyggts med stödledning harNär aven
ledningshavarens intressentrafikledens ochavvägning mellanskett en

intrångersättning för skada ochbetalatoch ledningshavaren har som
skälfinns det då inteEnligt vår meningåsamkas trafikleden. att ge
§ ellagen.fallet enligt 5så stark ställningtrafikleden är asom nuen

ledning bör, vi, kunnaeller ändringflyttningBeslut menarav enom
eller enskild synpunktfördelarna från allmänfattas bara övervägerom

olägenheterna.
huvudregeln principenkostnadsreglerna striderVad gäller mot om

pågående markanvänd-intrång sker iersättning skall betalasatt om
regeringsformen i dessockså 2 kap.l8 §ning. Den strider mot

utgå bl.a. tillEnligt denna skall ersättninggällande lydelse.numera
användningen mark ellerdet allmänna inskränkerden för vilken av

markanvändningsådant pågåendebyggnad avsevärtsätt att
någrakostnadsregeln kan således inte underförsvåras. nuvarandeDen

bibehålls.förhållanden
anförda till slutsatsen 5 § och 2vår mening leder det lEnligt att a

lednings-omfatta ledningsrättsfallen. 33 §ellagen inte börmom.
ledningsrätt upplâtits inombör i stället gällarättslagen även när

trafikled.område för
ledning har dragits framåterstår då behandla det falletDet att att

detta fall itrafikområde efter expropriation. Viinom tarett upp
ellagen.vi behandlar 5 b §samband med att

år ändring i sak fråni b § fördes 1972Bestämmelserna 5 överutan
1972:109 328-330.års expropriationslag De96 § i 1917 prop. s.

har dragits fram efter expropriation.uteslutande ledningargäller som
skyldigheten ändra,Reglerna i första stycket reglerar1 attmom.
fram i ellerbort ledning har dragits bl.a.flytta eller överta som

vidaretillämpning bestämmelsen krävs detallmän plats. För attav
försvårarsig ledningen hindrar eller varaktigtvisar t.ex. att sam-

någon för samhället nödvändigfärdseln egendomen eller hindrar
uppfylldade i stycket angivna förutsättningarnaanläggning. Om är är

bekostnad ändra, flyttainnehar ledningen skyldigden att egensom
hindret ellerledningen det behövs för undanröjaeller bort attta om

olägenheten.
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stycket.fall i förstagäller andraandra stycket än1 avsessommom.
grundledningenstadgandet förutsättstillämpningFör att avav

för fastigheten.olägenhetmedför betydandeförhållandenändrade
bekostnad ändradå skyldigledningenInnehavaren är att egenav

undanröja olägenheten ochdet behövs förflytta ledningeneller attom
för ledningen.ske synnerligtdet kan utan men

fastighetsägarebehandlar det falletBestämmelserna i 2 att enmom.
flyttad för undanröja olägenhetledning ändrad ellervill få att aven

åtgärden kan länsstyrelsenfastighetsägaren vill bekostaledningen. Om
med tillutföra den, det skäligt hänsynhonom ärrätt att omge

för ledningen.uppkommerolägenheten och det men som
vattendrag inomallmän plats ellerOm egendom upphör att varaen

hamnområdedetaljplan eller inom fastställtområde för vilket finns en
inombibehålla ledningså enligt 3 inte längregäller rätt attmom.

området.
föråldrade och böri första stycket heltBestämmelserna 1 ärmom.

lagstiftningen.redan den anledningen utmönstras urav
i drag 33 §i andra stycketBestämmelsen l motsvarar grovamom.

skillnaden ledningens in-med den viktigaledningsrättslagen att
bekostnad eller flytta ledningen.skyldig på ändranehavare är att egen

detta inte medframgår 1973: 157 117Som överensstämmers.av prop.
i pågåendeersättning skall betalas, intrång skerprincipen att om

ändras denmarkanvändning. ofrånkomligt bestämmelsenDet är att
spelatFrågan emellertid inte bestämmelsenpunkten. är utnumeraom

sin roll.
förstexpropriera mark för ledningsändamål harvillDen attsom

tillstånd till expropriation. Frågan tillståndutverka prövas avom
Regeringen kan dock överlämna till länsstyrelsen eller,regeringen. när

föreligger, till myndighet frågansärskilda skäl prövaatt omannan
bestritts ellertill expropriation, ansökningen hartillstånd om

enskild synpunkt mindre vikt. Ersätt-ärendet från allmän eller är av
ningsfrågor fastighetsdomstol. Trotsprövas att expro-m.m. av

omständligtförenklats det ochpriationsförfarandet varaanses
Ledningsrättslagen har tillkommit i syfte drakostsamt. rättenatt att

behålla ledning fastighet skall kunna säkerställasfram och över genom
förfarande expropriation. träddesnabbare och billigare Lagenänett

Därefter skett övergång fråni kraft den juli 1974. har successivtl en
expropriation till ledningsrätt.

Ledningsrätten har helt slagit igenom och såvitt vi kunnat utrönanu
expropriation för elektriska ledningar. Detförekommer inte längre

någoninföra motsvarighet tillfinns därmed inte skäl i ellagatt en ny
andra stycket ellagen.5 b § 1 mom.

sagda följer vi 5 § och 2 harAv det 1ävenatt attanser a mom.
tillkommit efterförlorat sin betydelse såvitt ledningar haravser som

utgåexpropriation. Bestämmelserna kan därmed helt
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hellervår mening intebehövs enligtsagdamed detkonsekvensI
och 3till b § 2motsvarighet 5någon mom.

ellagstiftningenibestämmelsesärskildFrågan5.3.3 om en
elledningflyttning avom

frågan det itagitutredningeninomKommunförbundet har upp om
generelltbestämmelsesärskildellagstiftningen behövs mersomen

därvid bl.a. anförtKommunförbundet harelledning.flyttninggäller av
följande.

förvisst stödledningsrättslagen§omständigheten 33Den ettatt ger
kraftledning undereller ändringflyttningaktualisera fråganatt avom

säkratsmarkdragits framdenförutsättning att genomsom
in igenerell regelutesluter inteledningsförrättning, tasatt en nyen

säkrats förmarktill på vadinte hänsyn sättellag. Ellagen tar
bestämmel-föra indärförbörDet övervägaskraftledningsgator. att en

införandetskekankraftledningsintrång. Detta t.ex. avgenomse om
koncessionsbeslutvillkoramöjlighetbestämmelse att omgersomen

förutses dåkundeintepåändrasförutsättningarna sättett som
meddelades.koncession

avvägdavälledningsrättslageni ärbestämmelsernafunnitVi har att
denna lagbestämmelserna i rättskäl ändrainte finnsoch det att omatt

Våraupphävs.ändras ellerledningsrättskadaförtill ersättning när
bakgrund.dennaföljande böri detöverväganden motses

kraftledningflyttningellagenbestämmelse igenerellEn avom
till-ledningsrättslagensfrånundantaginnebäraskulle kunna ett

lämpligt eftersommindredettalämpningsområde. Vi ärattanser
sammanhållen regleringbehållasbörledningsrättslagen avensom

så lednings-utformadesställetregeln iOmledningsrättsinstitutet. att
användnings-mycket begränsatdenskullerättsfallen undantogs ett
dominerande.såledningsrätttill ärmed hänsynområde att passnu
föreliggermarkdisposition börsärskilt avtalde fall därhellerInte om

utgångspunkt gällabör i ställetHärsärskilt i ellagen.regleras som
avtal.parternas

bestämmelser i bl.a.framhållas deocksåbörsammanhangdettaI
5.1.3.i avsnittvi redovisatbygglagenplan- och som

departementschefenanfördeledningsrättslagentillkomstenVid av
117.1973: 157prop.intressehärföljande är s.avsom

främstledningsförrättning tordevidsträckning fastställtsledningFlyttning varsav
Somgenomföras.skalldetaljplansamband medbli aktuell i ettkomma attatt en

går fram, enligtkraftledningområde, där störrefalletexempel kan detnämnas att ett en
förutsätterskall bebyggas sättstadsplantillkomstefter ledningens ettantagen somen

tillofta densituationen f.n. mycket rättenfallflyttas. I sådant ärledningen attettatt
Är då förfordrasi enskildservitutsavtal. marken ägokraftledningen grundas ettett

överenskommelse medtill ståndfårmarkägarnastadsplanengenomförande att enav
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dåledningsägarensigpraktiken betingarledningen. Iflyttning enledningsägaren avom
Är § tredje stycketstöd 41medkommunenkani kommunensägomarkenersättning. av

lednings-anm.lösavårbygglagen,17 § plan- och6 kap.numerabyggnadslagen
tillsökaanledninginte någonfinns detmin mening attEnligtservitutsrätt.ägarens

ordning.ändradnågonstånd

vi deSammanfattningsvis finner atti detta synsätt.Vi instämmer
med de be-tillsammansledningsrättslagenmöjligheter gersom
lagregleringtillräckliga5.1.3i avsnittredovisat ärvistämmelser som
flyttningvidfrågoruppkommandeövrigt börIpå området. av

detolkningochöverenskommelserlösaskraftledning kunna avgenom
föreligga.kanavtal som

Övriga frågor5.3.4

och§ ellageniregleras 5frågorandravissabehandlarVi asomnu
elledning.flyttningmedsammanhänger avsom

befintligområde förfram inomdragitsledning harOm ensomen
underhåll skalltrafikledenskostnader förföranleder ökadetrafikled

kostnadsökningen.§ 3enligt 5 ersättainnehavareledningens mom.a
starkströmsledninginnehavaregäller vidareEnligt § 55 att ava mom.

skada kankostnad ochdenskallför järnvägområde ersättainom som
be-framdragande,järnvägsföretagettillfogaskomma att genom

ledningen.underhållochgagnande av
tillkommittorde haaktuellaledningar ärdel deEn som nuav

tillupplåtitfrivilligt rättentrafikledenförvaltardenatt somgenom
inteledningarelektriskavägområden gällerBeträffandeledningen. att

§44väghållningsmyndighetentillståndframfår dras utan av
koncessiontillstånd,dock intebehövs närTillstånd t.ex.väglagen.

ochförfattninglag ellerenligtmeddelatsledning, harför annan
väghållningsmyndigheten.gjorts hosanmälan har

vårenligtfinns detträffatsharöverenskommelsefrivilligNär
avtalsförhållandet.ingripa ilagstiftningskälmening inte att genom

upplåtelser inomförreglersärskildaskäl hahellerintefinnsDet att
tilltillståndmedsambandifår reglerasFråganvägområden. att

upplåtelse ges.
grundasocksåledningframdraframgått kanförut rättSom att en

sammanhang.i dettabortsesexpropriationFrånledningsrätt.
kap.4ledningsrättupplåtelse ägerförersättningfrågaI avom

§ledningsrättslagen.13tillämpningmotsvarandeexpropriationslagen
ersättningshänseendeiför ledning attärUpplåtelse utrymmeav

skallIntrångsersättningenfastighet.delinlösenjämställa med av av
ochförefastighetenmarknadsvärde påiskillnadenalltså motsvara

sådanfastställasvårtdet sigVisarledningsrättsupplåtelsen.efter att en
bestämmamotiveratkan detmarknadsvärdei attskillnad vara
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avstâddadenvärderinggrundvalpå separatersättningen avenav
orsakaemellertid ävenLedningsrättsupplåtelsen kan annanmarken.

beståkanSkadanskadaekonomisk ersättas.allskallprincipIskada.
underhâllskostnader.ökadeit.ex.

omfatta allskallersättningenföljerledningsrättslagen§13 attAv a
betalasiskall bestämmasersättningen attoch enskada pengaratt

lämpligt, sakägaredet äryrkande kan,särskiltEftergång. om
förersättningsådantalanföraförrättningsärskildvidhänvisas omatt

lednings-medsambandiuppskattasvårintrång ärskada och attsom
förrättningen.

gällervadfrånavvikeroch 5§ 3i 5Bestämmelserna sommom.a
isärregleringsådanbibehållaSkälledningsrättslagen.enligt att en

bestämmel-alltsåföreslårViinte.finns atttrañkledertillförhållande
utmönstras.serna

förområdeinomledningmedarbeteregleras annan§ 4I 5 mom.a
behållas.börbestämmelsedennaViallmäntrafikled väg. attän anser
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6 Elskador och skyddsåtgärder

Detta kapitel innehåller först avsnitt 6.1-6.4 översiktliga redogörel-
för elskador och för de skyddsåtgärder kan vidtas i syfte attser som

undvika sådana skador. Framställningen syftar till den nöd-att ge
vändiga tekniska bakgrunden för förståelse den regleringen av av
elsäkerhetsfrågorna finns i ellagen avsnitt 6.5 och för vårasom
överväganden dessa bestämmelser lämpligt utformade avsnittärom
6.6. Kapitlet härigenom också nödvändig bakgrundutgör fören
kapitel frågorbehandlar skadestånd vid elskador.som om

Inledning1

Elektrisk har inneboende egenskaper kan förorsakaström skadasom
på såväl egendom. För så långt möjligt avvärja dessaattperson som
faror utförandet och handhavandet elektriskaär anläggningar ochav
elektrisk kringgärdademateriel speciella bestämmelser. Dessaav
bestämmelser kommer framförallt till uttryck i Elsäkerhetsverkets
starkströmsföreskrifter.

För varje elektrisk anläggning och användning skall iströmmen
enlighet med föreskrifter innehålla bestämda värden i fråga bl.a.om
spänning, frekvens och form. Man söker härigenom så långtatt som
möjligt säkerhet skada och störningar i elektriska anläggningar.motge
För de elektriska anläggningarna gäller de skall beskaffadeatt vara
och placerade brukas sådant betryggande säkerhetsättsamt att ges

skadlig inverkan elektrisk ström.mot av
Elektriska anläggningar indelas enligt 1902 års ellag i starkströms-

anläggningar och svagströmsanläggningar. Eftersom frågan om en
definition och indelningnärmare elektriska anläggningar harav

särskilt betydelse för bestämmelserna skadestånd behandlar vistor om
elektriska anläggningar i kapitelnärmare

Skador inverkan elektrisk kan uppkomma påström ettgenom av
flertal sätt:

i det till följd fel,strömmen systemetgenom egna av som-
inträffat i anläggningen eller i ansluten elmaterial, felaktigt
handhavande eller avvikelser i egenskaperströmmens

överledning mellan olika elektriska systemgenom——
induktiongenom—
elektrisk influens.genom—
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Årligen statistik i medeltal 10Elsäkerhetsverketsinträffar enligt ca
följd elektriskolycksfall till200 ström.dödsfall och drygt av

året i bränder medi medeltal 5omkommerDessutom personer om
elektrisk orsak.

sjukskriv-föranlettelolycksfall 9 procenthar 16Under är 1993
fall undermånad och 134 74 procenttidunder längrening än en

strömgenomgångfallen har gälltvecka. 63högst procent aven
falletljusbågsskada. det förra harfallen Ielchock och 37 procent av

följdskada iförenade medvarit3och i det8 procentprocent senare
o.d.störtningform av

olycksfallentioårsperioden har 57Under den procentsenaste av
ljusbågsolyckorlekmän. Flertaletyrkesmän och 43drabbat procent

i elanlägg-ingreppyrkesmän,naturliga skäl gördrabbar somav
säkringsbyte,vidljusbågeoch initierarningarna tex genomen

strömförandemanövreringverktyg,kortslutning medoavsiktlig ett av
frånskiljare, etc.

tioårsperioden harunder denbrandskadordet gällerNär senaste
inträffade bränder30 000totalt drygtkunnat konstatera, att avman

elektricitet.varit orsakadei medeltal 15år har procent avcaper
antal bränderfinnsdock dä detOsäkerheten är ett stortstor,

intefastställas, därkunnatorsaken inte25-30 därprocent, ettmen
elektriskorsakatsobetydligt antal torde ha ström.av

med skadordvs. bränderstorbränder,totala antaletdetAv som
orsakatsfjärdedelomkringmiljon kr, haruppgår till minst 1 aven

elbränder har deför dessaskadekostnadenTotalaelektrisk ström.
krår.miljonertill drygt 300belöpt sigårensenaste

inverkan elektriskförst för olika slagföljande redogörsdetI avav
avsnitt 6.3 exempelDärefteravsnitt 6.2.spänningochström ges

påverkan påvanligen förekommerskadefallpå de persongenomsom
drift.funktion ellerstörning påochoch egendom genom

spänningelektrisk och6.2 Inverkan strömav

ielektrisk dentill följdSkada ström6.2.1 egnaav
anläggningen

driftför-onormalatill följdkan skadaselektrisk anläggningEn av
i övrigt intebristfällig ellerskyddsutrustningenhållanden och ärattav

fungerar sätt.avsett
medföra skador påkanskyddsutrustningenfunktion hosBristande
kortslutning iellertill följd överlastgrund översrröm, an-avav

och vidöverspänningaruppstå vid högaocksåläggningen. Skador kan
Vidare kankurvform.frekvens elleriavvikelser strömmensstörre

mellananslutningaroch dåligaslitageeftersatt underhåll, t.ex.
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skadaruppvärmning,medföra skadligelementströmförande som
driften.ochanläggningen

skadorutförligt för olika6.3 redogörsavsnittI typer somavmer
anläggning.elektriskuppståkan en

Överledning6.2.2

Överledning förs frånpå inteinnebär sätt överström ettavsettettatt
dåinträffaröverledningSådantillelektriskt t.ex.annat.system ett en

då två elektriskaelledning, ellerfaller nedelledning en annan
ledandeelektrisktisolationsfel kommer igrundpåanläggningar av

med varandra.kontakt
Överledning kortslutningbenämnesfaser imellan två systemsamma

ledare, jordslutning.jordförbundenfas och jord ellermellanoch
jordslutningsamband medöverledning ispecialfallEtt somav

följd förhöjduppstå tillhögspänningsanläggning kaninträffat i aven
markpotential.

spänningssättningtillfälligorsakasFörhöjd markpotential avav en
Vanligenledsjordslutningsströmmenden plats, därmarken kring ner.

spänningssättningentillledningsstolpe. Orsaken ärvidsker detta en
storlekSpänningenselektriska motstånd. ärresistivitetmarkens en

Spänningssättningenmarkresistansen.ochfelströmmenprodukt av
Högspänningsan-felströmmen brutits.desskvarstår endast till att

brytsfelströmmenutförda sådantskall sätt,läggningar attettvara
sekund.inom delar av en

områdekabel,elektrisk ledningmarkförlagdEn ettpasserarsom
isolation iotillräckligvisa sig hamarkpotential kanmed förhöjd

Därvid kanomgivande marken.i denförhållande till spänningen
medföra delsinträffa. kanisolation Dettai ledningensgenomslag att

dels denmåste åtgärdas,jordfel,får beståendeledningen attett som
spänning.utrustning farligt högför anslutenmedspänningssätts en

till följduppståfarlig situation kanexempel påEtt avsomen
vidtas,förebyggande åtgärdermarkpotential, inte ärförhöjd om

följande.
lågspänningsnätförtillhörande jordtag ärtransformator medEn ett
för förhöjd mark-tillfälligtområdeinom utsättsbelägen ett som

förbrukningsan-anslutendetta lågspänrmingsnätpotential. En till
området.finns utanförelutrustningmed skyddsjordadläggning

inomförbrukningsanläggningen belägenMotsvarande gäller ärom
transformatorn utanför dettamarkpotential ochförhöjdområdet med

område.
förhöjdvidjordtag spänningssättstransformatornsEftersom

transformatornfråndärigenom denspänningssättsmarkpotential, även
medförförbrukningsanläggningen. Dettaskyddsledaren tillutgående

skyddsjordadeuppstår mellan despänninghögi sin tur att en
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markpotentialenoch den lokalaförbrukningsanläggningenföremålen i
förbunden medmetalliskt kankundens anläggning,vid envarasom
stålfundamentmetallrör, diskbänkar,metallföremål,byggnads etc.t ex

maskinhåller i elektrisk kanstår marken ochEn ensomperson
maskinens höljespänning till följdför farligi detta fall utsättas attav

följdenexempelvia skyddsledaren. Ettspänningssätts annat av
uppstår mellan spis ochspänningmarkpotential högförhöjd är att en

diskbänken jordad viajordad via elnätet ochdiskbänk, spisen ärärom
jord. Enkontakt med lokalvattenledningen, har person somsom

då för farligdiskbänken kanhåller i spisen och isamtidigt utsättas
spänning.

Induktion6.2.3

magnetfält, styrkaalltid medelektrisk sig ärEn ström ett varsomger
proportionellstyrka ochproportionelldirekt omväntströmmensmot

Magnetfältet kringströmförande ledaren.till denavståndetmot en
kring växelströmstatiskt medan fältetlikströmledare med är en

ledningifrekvens. Ommedvarierar strömmenströmmens en
såledesvid jordfel,värden, ävenkortvarigt höga växerettt.ex.antar

mån.i motsvarandemagnetfältets styrka
i sinspänning,inte statiskt inducerarmagnetfältEtt är somensom

föremål, exempelviselektriskt ledandefram idriver strömtur enen
inducerade spänningens storlekeller rörledning. Denelektrisk ledning

och dess tidsderivata, dvs. hurmagnetfältets storlekberoendeär av
storlek dessutomtiden. Spänningensfältet ändrar sig isnabbt är

inomledningen belägen detberoende hur sträcka ärstor av somav
magnetfältet.påverkande

inducerar ingen spänning,från likströmMagnetfält härrörsom en
då ochoch brytningvid slutning strömmensströmmen,änannat av

förändras.fältets plötsligtdärmed storlek
för får magnetfältet högledning växelströmVid jordslutning av en

ledningen.därför hög spänning i den andrainducerarstyrka och en
medinnehållerjordslutningsströmmen dessutomOm ström storen

åskblixt, fältet och därmed den in-från kantidsderivata, t.ex. en
mycket höga värden.spänningen i den andra ledningenducerade anta

deni ledning kan själv ellerinducerade spänningenDen genomen
isolation,åstadkomma skada anläggningensden framdriverström

påanslutande ledningar och komponenterpå ledningen själv eller
medföra funktionsstörningar hoskani Spänningen ävensystemet.

utrustning.anläggningen anslutenoch
Även rörledning sådan spänning,från jord isolerad kan anta atten

kan skadas vid beröring den.aven person
långt från ställe därbeskrivits kan uppkomma detDe skador som nu

inträffade.den ursprungliga störningen
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Elektrisk influens6.2.4

från dess potential-Influens innebär påverkan anläggningen genom
spänning i förhållande till anläggning ellerskillnad annatannan

föremål. Om två elektriska anläggningar eller ledningar, detvarav ena
marken, har olika spänning, uppstårföremålet kan utgöras ettav

fält i mellan dem. Ett elektriskt ledande föremål,elektriskt rummet
elledning, befinner sig i fältet blir därvid uppladdat,t.ex. en som

spänningen oftaproportionellt i den andra ledningen. Detta kallasmot
kapacitiv spänningssättning.även

Sålunda kan elektrisk ledning bli kapacitivt spänningssatten av en
spänningssatt parallellgående ledning, denna andraävenannan, om

ledning inte för tillfället för någon ström.

elektrisk6.3 Skada till följd strömav

6.3.1 Skada på och egendomperson

åstadkommaElektrisk kan skada på och egendom.ström person
skadeverkningar kan uppstå strömgenomgång,genom genom

från ljusbågevärmepåverkan eller till sin karaktärströmmenattgenom
frånavviker det normala, ifråga spänning eller frekvens.t.ex. om

Personskada

Personskada uppstår vanligen elchock eller ljusbåge ellergenom som
sekundär skada härav.

Elchock innebär elektrisk människokroppen, därströmatt passerar
den åstadkommakan vissa skador. Redan vid strömstyrkor under 10
milliampere kan kramper uppstå, får till följd vederbörandeattsom

inte kan släppa Vid något högre strömstyrkor, särskiltettt.ex. grepp.
i utsträckning finns förhjärtat, riskströmmen störreom passerar

hjärtkammartlimmer, vilket inom kort tid leder till döden, inteom
hjärtats funktion kan återställas.

Vid storleksordningen uppstår ofta1större strömmar, av ampere,
brännskador huden och skador inre strömmensorgan genom
värmeutveckling eller kemisk sönderdelning.genom

Elchock orsakas vanligen beröring spänningsförandeav av en
Ävenanläggningsdel oskyddad, eller där isolationen skadats.ärsom

beröring höljet till skyddsjordad utrustning kan medförat.ex.av en
kan falletelchock. Detta bli skyddsledaren spänningssatts på grundom
felkopplingexempelvis eller förhöjd markpotential, eller ettav om

jordfel uppstått i utrustningen, och det avbrott i skyddsledarförbin-år
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delsen.
framföralltanläggning,elektriskpåarbeteutförOm enpersonen

finns riskluftledning,jordadomsorgsfulltfrånkopplad intepå menen
tillspänningssattsledningengrundelchock påförhan utsätts attatt av

Sådan elchockledning.influens frånellerinduktionföljd annanav
vilket medförfall,åtföljs oftaledningpåinträffar vid arbete avsom

skador.svårareän
förhöjdåtföljandemedhögspänningsledningjordfel iVid ett en

markeni seledsfelströmmenpunkt därkring denmarkpotential ner
på markytan,punktermellan olikaspänningsskillnaderuppstår6.2.2

så värdenuppgå till högakanStegspänningenstegspänning. atts.k.
skadas.kanstår på markenriskfinnsdet att personer som

jord- ellerföljduppstårvanligenLjusbågar, avsom ensom
och kangraderflerapåharkortslutning, tusentemperaturen

Ljusbågarnas verkanbrännskador.svårläktaallvarliga ochåstadkomma
brinntiden.påstorlek, änberoende pådelvis strömmensär mermen

frånkopplingstidenundvikas, börskallpersonskadorallvarligaFör att
sekund.tiondelsnågonöverstigainte

anläggning tillinträffar vid arbeteljusbâgsskadornaflestaDe
mångaochtappade verktyg ärmanövrering,felaktigföljd etc.av

elchock.medkombineradegånger
varaktig-längreströmgenomgång medmisstankarfinnsDet attom

Någonnervbanor.påkvardröjande skadororsakakanhet även
inteåtminstonegjorts,hittills intedetta harbelagtharforskning som

Sverige.i
påindikationerfunnitforskning harinternationellochSvensk ett

cancerformer,växelfält och vissamagnetiskamellansamband
fortsätter.områdetForskningen inombarnleukemi.framförallt

sjukdornsform, s.k.pågår,forskningvilken ärEn omannan
sjukdomelkänslighet. Dennakalladelöverkänslighet även anses

följdfår tillfält ochmagnetiskaelektriskasåvälorsakaskunna somav
fältsådanalokaler, därivistasinte kanöverkänsligaatt personer

rodnader,trötthet,bl.a.ärDeförekommer. symptom angessom
illamående ochyrsel,i huden,brännande känslaochstickningar en

huruvidauppfattningolikaharforskarehuvudvärk. Svenska om
fysiologiskgrund i direktsindel hartillelöverkänsligheten en

bakgrund.psykologiskenbart hardenpåverkan eller enom
klassifice-störtning,såsomelektrisktill följd ström,Följdskada av

elektriskolycksfall orsakat ström.Elsäkerhetsverket avsomras av
följdbrand tillskada vidsåsomorsak,med elektriskskadorAndra

oavsiktlig igång-grundklämskador påochelektrisk ström avav
inteklassificeras däremotfel,elteknisktmaskin vidsättning somav

elolycksfall.
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Egendomsskada

övervägandetillorsakaselektriskföljd strömtillEgendomsskada av
skadorbrand,åtföljande äveneventuelltoch avdel värme menav

olikaexempelnågraredovisasNedanvanliga.orsakerandra är
skadefall.sådanatyper av

ochkablaröverbelastningviduppstårvärmeutvecklingFarlig av
intekortslutning,elleröverlastvidexempelviselutrustning, omannan

Även normalvidtid.föreskrivenfrånkopplas inomanläggningen
lednings-uppstå vidvärmeutvecklingskadlig t.ex.kanbelastning

övergångsresistans.med höganslutningspunkterochskarvar
bristandetill följdellerkortslutningellerjord-vidLjusbågar av

glappkontakt,kopplingselement,ochledaremellankontakt t.ex.
skadaochbrandorsakavärmeutvecklingenden högagrundkan av

materiel.på
högremedelektrisktÖverledning, frånsynnerhet systemi ett

ledningarpåskadaorsakakanspänning,med lägretillspänning ett
kanomständigheterUnderövrigt.ielanläggningenoch ogynnsamma

ljusbågarföljdtillbrand,orsakasekundärtöverledning t.ex.sådan av
byggnadsdel.brännbari närhetenöverledningoch av

elektromagne-grunduppståskadormekaniskafall kanvissaI av
enledarkablarochframförallt skenorgäller somkrafter. Dettatiska

mycketpåverkas storaikortslutning magne-systemetvid avt.ex. en
ochinfästningarsinafrånslitas lossdärför kanochkraftertiska

skador.ytterligareorsakadärvidochislungas väg
plötsligahöga,mycketkanljusbågarmedsamband störreI

ordnadtryckavlastning ärinteuppstå. Omluftenitryckstegringar
allvarligamedföratryckstegringkantillfredsställande sätt, enett

inträffamedochtillkan attDetställverksfackskador m.m.
i hög-regelianordnasTryckavlastningväggarrummets raseras.

ochövertrycketslåsluckorformspänningsställverk i avuppsomav
detta.leder bort

långainduktion kanmarkpotential ellerförhöjdföljdTill av
stark-medparallelltgårrörledningar,ledande enelektriskt som

orsakatsfall denna strömdeströmförande. Ibli avströmsledning
grunduppstått attmarken,ispänningsgradienter enavsom

föråterledarejordenutnyttjarområdetilikströmsöverföring som
korrosionsskadorkonstateraibland kunnatharströmmen, man

rörledningarna.
fråninduktionförorsakasrörledningenidäremot strömmen avNär

bedömsväxelströmförhögspänningsledningparallellgåendeen
högspännings-jordfelvidkanDäremotliten.korrosionsrisken som

medrörledningenpåuppträdaspänningarinduceradehögaledningen
personskador.risk föråtföljande
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6.3.2 Funktionsstörning

Funktionsstörningar orsakas vanligen strömavbrott eller vidav
avvikelser från vad normalt iär ifrågaströmmens dessnatursom om

frekvensspänning, eller utseende, kurvform. Större eller mindre
funktionsstörningar kan förorsakasäven andra fel uppstår iav som

i de fall beskrivitssystemet, t.ex. som ovan.
Om således avviker frånströmmen vedertagna värden, kan

funktionsstörningar och skador olika slag inträffa. För högav
spänning kan medföra överslag otillåten temperaturstegring hossamt
ansluten elektrisk materiel och förkortad livslängd hos denna.
Livslängden hos glödlampa proportionellär spänningenst.ex. moten

Ävenfjortonde livslängd minskar snabbt med ökadpotens. motorsen
kan uppstå vid överspänningar längretemperatur, störresom av

varaktighet.
För låg spänning, å andra sidan, kan medföra hos vissaöverström

beroende på deras belastningsprofil, eller i andra fallmotorer,
försämrad funktion hos den anslutna utrustningen andra slagsamt av
funktionsstörningar.

Ett särskilt slag spänningsavvikelser kortvariga sådana, s.k.ärav
transienter, uppstår vid bl.a. till- och frånslag brytare, in- ochsom av
urkoppling reaktorer i ingående element med induktivtsystemetav
motstånd och kondensatorer Ofta talar här spikar,m.m. man om
kortvariga höga överspänningar, och dippar, kortvariga stora
spänningssänlcningar. Varaktigheten för transienter sigrör om
storleksordningen millisekunder. Transienter kan förorsaka överslag,
skada på framförallt elektronisk utrustning, och de kan dessutom
medföra funktionsstörningar.

Avvikelser i frekvens kan medföra funktionsstörningar och
driftavbrott hos känslig utrustning styrutrustningar för maskiner.t.ex.

Det bör framhållas processindustrier ofta mycket känsliga föråratt
avvikelser i spänning och frekvens. Sålunda kan kortvarig transienten
för pappersmaskin medföra avbrott i produktionen fleraetten
timmar med ekonomiska förluster följd.stora som

I elektriska anläggningar kan olika frekvensövertoner och styrkaav
förekomma. Hög övertonshalt kan medföra hosövertemperatur ledare
och funktionsstörningar hos utrustning, särskilt elektroniskannan
sådan.

Övertoner kan haäven störande inverkan telenätet. Dennaen
inverkan kan, därmed skada själva teleanläggningen, medförautan att

dess funktion försämras eller upphör. Exempelatt på störningar är
förvrängning Överförd information på telefax och datorkommunika-av
tion och nedsatt hörbarhet telefonförbindelser.

Liknande störningar kan uppkomma till följd s.k. frånav corona
kraftledningar. Corona partiella urladdningarär till luften från
högspända ledningar och kan uppträda vid fuktig väderlek. Urladd-
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på bl.a.störningarorsakaoch kanhögfrekventamycketningarna är
radiomottagning.

påverkaskablar intefiberoptiskaöverföring ikanDet nämnas avatt
med ljus.skeröverföringeneftersomfält,magnetiskaochelektriska

starkströmssystemelektriskaiförekommakanavvikelserAndra som
s.k.medförvilketfaserna,olikademellanspänningskillnad iär

förorsakarDessai strömmarnollföljdsströmmaroch systemet.minus-
anslutenpåstörningarorsakakanochvärmeförluster ävenextra

utrustning.elektrisk
uppstå vidvilket kanfasföljdsfel,felallvarligt ärsällsyntEtt men

anläggningen.iefter ingreppkabelanslutningfelaktig ettt.ex. av en
fåhåll, vilket kanfelmedför bl.a.felDetta roterarmotoreratt

följdfel.svåramedkonsekvenserallvarliga

anläggningarolika slagskyddsåtgärder6.4 av

skyddsåtgärderför sådanaredogörelseöversiktligavsnittdettaI ges en
motverkasyfteianläggningarolikapå attvidtaskan typer avsom

elektriskaolikamellaninverkanföljd strömtillskador an-avav
frånavseende inverkanskyddsåtgärderbehandlasVidareläggningar.

Åtgärdernarörledningar.ledandeelektrisktpåanläggningelektrisken
högspänningsanläggningar,vidtas vidde börberoendeblir olika om

anläggningar.elektriskavissa ickeeller vidlågspänningsanläggningar

förhögspänningsanläggningarpå attSkyddsâtgärder6.4.1
dessainverkanstörandeskadlig ellerförebygga av

störningsbegränsan-skade- ochkanförhållandenrådandepåBeroende
påverkadepå denellerpåverkandepå denantingenutförasåtgärderde

utföras påkanpå åtgärderexempelNedananläggningen. ensomges
störandeellerskadligundvikaförhögspänningsanläggning att

anläggning.påpåverkan annanen
sådantplacerashögspänningsanläggningenpåverkandeDen

störandeellerskadligförkananläggningar utsättasavstånd från som
förhöjdochinfluensinduktion,inverkandesspåverkan, att genom

föreskrifter,krävs iolika falliöverstiger vadintemarkpotential som
rekommendationer.ochnormer

kanställverkijordtagsresistansenminskning etc.Genom av
reduceras.jordfeluppkomnavidmarkpotentialen

reduktionbetydandefalli vissakantopplinormark- ochGenom en
ledningpåverkadochpåverkandemellankopplingeninduktivadenav

reduktionmedförtopplinoroch ävenmark-uppnås. Sådana aven
återledsfelströmmendel attutaneftersommarkpotentialer, en av
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ned eller spridas jorden.itränga
l de punkter utmed ledning där påverkad anläggnings jordtagen en
placerade påverkande anläggning,är nära utförd medären som

felströmmenträstolpar, kan hindras från i jordenträngaatt ner genom
stolparnas påverkandei den ledningen utförs isolerandeatt stag av

material.

6.4.2 skyddsåtgärder på påverkad starkströmsanläggning
för högst 0001 volt

I det följande åtgärderexempel på kan utföras på stark-ges som en
strömsanläggning för högst 1000 V lågspänningsanläggning för att
minska skadlig eller störande påverkan från anläggning.en annan

påverkadeDen lågspänningsanläggningen placeras så i förhållande
till påverkandeden anläggningen inverkan från denna inteatt
överstiger de värden föreskrivs i starkströmsföreskrifterna.som

Av den spänningshöjning vid jordfel den påverkandeettsom
anläggningen uppkommer i marken kring ställverkett etc. antar
jordtaget vid den påverkade lågspänningsanläggningens matande
transformator viss del. För denna spänningshöjningavgränsaatten
från lågspänningsanläggningen i övrigt insätts s.k. isolertrans-en
forrnator i lågspänningsledningen mellan matningstransformatorn och
elabonnentens anläggning.

De spänningsskillnader uppkommer vid jordfel i denettsom
påverkande högspänningsanläggningen kan inte förhindras ettgenom
ökat antal jordtag i lågspänningsnätet. Däremot kan attman genom
placera jordtag på lämpliga ställen och jordtagsresistansen i deavväga
olika jordtagen inbördes balansera dem uppnå lågspänningsnätetsatt
PEN-ledare den neutral- och skyddsledaren fårgemensamma en
lägre potential.

Vad gäller svagströmsanläggningar framföralltdet telenätär som
kan för frånskadlig påverkan de direktjordade högspännings-utsättas
ledningarna.

Det vanligen inte möjligt enbart flyttaär telenät tillatt att ettgenom
avstånd från påverkande starkströmsanläggning uppnåstörreett atten

inverkan från anläggningen blir oskadlig. skyddsåtgärderAndra måste
därför vidtas, installation överspänningsskydd ellert.ex. av an-
vändande kablar tål förekommande spänningspåkänningar.av som
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anläggningarelektriskapå vissa ickeSkyddsåtgärder6.4.3

uppträda påkanspänningarstorlekenUtbredningen och somav
enligt vadrörledningarmetalliskaoch andragasledningar som

avisolering rörled-begränsas6.3.1 kanbeskrivits under avgenom
isolerkopplingarutförs med s.k.Avisoleringendelsträckor.iningen

elektrisktsådantrörledningen sätt, attettmonterassom
delsträckor påsektioneras andraisolerassträckorpåverkade mot

utföratillfyllestfall detförekommandealla normalt ärledningen. I att
driftförhållandentill onormalaendastmed hänsyndessa åtgärder som

induktions-kraftledningen. Denpåverkandeinträffa på denkan tänkas
parallellgåendenormal driftunderförekommerpåverkan av ensom

mycket liten.vanligenkraftledning är
elektriskadenrörledning reducerarSektionering ävenav en

korrosion.motverkar därigenomledningen ochströmmen genom
minskaför ytterligaretillämpas strömmenmetod kanEn attsom

izinkelektroder till dennajordadevälanslutaledningen är attgenom
uppstår galvaniskt elementHärigenomlämpliga punkter. ett som

skadebring-denkompenserarriktning ochidriver ström motsatten
ande strömmen.

olika sektionermarkspänningen ikännaEn utväg är att avannan
avpassadför varje sektionoch läggarörledningenlängs en

ledningen.eliminerarmotspänning, strömmen genomsom

iRegleringen ellagen6.5

anläggning skallelektriskskall vidtasskyddsåtgärderDe ensom
Skyddpå egendom.och skadorpersonskadorsyfta till förhindraatt

dehand tredjei första ävenpersonskadormot menman,avser
underhåll måstemed desselleranläggningenarbetarpersoner som
egendomSkydd skadorbetryggandepåskyddas sätt. motett avser

egendom,övriganläggningarandra elektriskasåväl t.ex.som
anläggningen.och denbyggnadsinstallationer,byggnader och egna

finnsanläggningarför elektriskaskyddsåtgärderBestämmelser om
svagströmskungörelsen ochstarkströmsförordningen,i ellagen,

ELSÄK-FS 1994:4 ochstarkströmsföreskrifterElsäkerhetsverkets
ELSÄK-FS ellagenfinns införda ibestämmelser1994:7. De som

anläggningarelektriskamellaninverkanfrämst sikte§5 tar
förordningaråterfinns iskyddsåtgärderandrabestämmelsermedan om

starkströmsföreskrifterna.nämndaoch i de nyss
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i allmänhet6.5.1 Bestämmelser skydd elskadormotom

inledningsvis inte någrainnehållerEllagen närmarenämntssom
vid elektriska anläggningar till skyddföreskrifter åtgärder motom

Förklaringen till dettainverkan vid beröringdirekt ärström m.m.av
nödvändighet blir så detaljerade ochföreskrifter medsådanaatt

1970:139bör meddelas i lag jfrspeciella de inte lämpligenatt prop.
bemyndigande regeringen ellerinnehåller ellagen37. I stället etts.

påkallati den mån detmyndighet regeringen bestämmerden äratt,
sådana föreskrifter ellagen 15 §.elsäkerhetssynpunkt, meddelafrån

starkströmsföreskrifter finns mycket utförligaElsäkerhetsverketsI
område.bestämmelser detta

bestämmelserstarkströmsförordningen finns särskildaI om
drifttillstånd innebär starkströmsanlägg-drifttillstånd. Kravet på att en

inte får i bruk innanför meddelats linjekoncessionning vilken tas
tillståndprövning från elsäkerhetssynpunktElsäkerhetsverket efter gett

till det.

Åtgärder inverkan mellan elektriskatill skydd6.5.2 mot

anläggningar

anläggning vidtaelektriskSkyldighet för innehavare attav en
följd anläggningens inverkanskada tillskyddsåtgärder mot av

regleras i §såsom induktion m.m. 5elektrisk anläggningannan
ellagen.

ellerfall elektrisk anläggning skadatsskadeståndsskyldighet i deFör
fråninverkan elektriskvidkännas driftstörningfått strömavgenom

§ ellagen.elektrisk anläggning gäller 6annan
i detta sammanhang gällersärskild fråga börEn nämnassom

definieraskompatibilitet begreppelektromagnetisk EMC. Detta som
utrustning ellerförutsättningen för komponent, attsystemapparat,en

miljönelektromagnetiskatillfredsställande i den avseddafungera utan
har inteelektromagnetiska störningar. Detsjälv förorsakardenatt

reglera dessa frågor medfinns grund fördet attattansetts numera
därförFrågorna regleras i199293:47 18.ellagenstöd prop. s.av

kompati-1992: 1512 elektromagnetisklagstiftning,särskild lagen om
innehållertillämpningsförordning 1993:1067. Dennabilitet med

och tillämpas på kanbestämmelser krav på EMC apparater somom
funktion påverkaselektromagnetisk störning ellerupphov till varsge

i frågan. Vibaseras på EG-direktivsådan störning. Lagenav
frågor vidare.behandlar inte dessa

tidsprioritet. huvudregeli princip Lagens§ ellagen bygger5
anläggning haräldreinnebär sålunda innehavaren rätt attatt av en

för störningar frånanläggningen blidriva att utsattutan en senare
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paragrafens förstaframgår 1anläggning. Dettatillkommen mom.av
elektrisk anläggninginnehavarestycket, där det sägs att genomsomav

vålla skada påanläggning kanbefintlig sådanpå redaninverkan
sådan skada ellerför förebyggaegendomeller attsvararperson

utföraanläggningens innehavareUnderlåter denstörning. attnya
skadeståndsskyldig förblirdet hanerforderliga åtgärder är ensam som

enligt 6skadauppkommen
År frånstycket undantag§ andra1958 infördes 5 1 ettmom.genom

direktjordade starkströmsanlägg-Undantaget gällerprioritetsprincipen.
jordslutningsströmfel uppkommavid enfasigt kanningar i vilka det

högspännings-i praktikenstyrka 500 avsermed änstörre ampere
sådankV. Innehavarenspänning 100medanläggningar över av enen

första stycket,gäller enligtvad allmäntanläggning utöverär, som
anläggningför förebygga hansockså vidta åtgärderskyldig att attatt

anläggning förtillkommenpå svagströminverkan senareengenom
1000 volt medelstspänning högstmedför starkströmeller aven

ellervållar skadaförhöjda markpotentialerinduktion eller person
medförljudstörning. Bestämmelsenstörningelleregendom änannan
principhögspänningsanläggningar idirektjordadeinnehavareatt av

lågspänningsanläggningar,ochansvariga förgjorts svagströms-att
anläggas och drivastidsprioritet, skall kunnaoberoende attutanav

för högspänningsan-avståndsverkningar störningutsättas avgenom
medprioritetsprincipen motiveradesfrånundantagläggningarna. Detta
ochtekniskahögspänningsanläggningar innebar sådessa storaatt

betydande riskerjämfört med deför sinaekonomiska fördelar ägare
1958:153oskäligtkunde prop.det intede innebar att s.anses

35-36.
dock planeraslågspänningsanläggningar börochNya svagströms-

högspän-befintliga direktjordadetillutföras med hänsynoch tagen
innehavareledningensfall riskerar denningsanläggningar. I annat nya

blivitskyddsåtgärderna därigenombetala merkostnaden,fåatt om
andra stycket.dyrare 2 mom.

de fall dåförsta handii 5 § 1Bestämmelserna avsermom.
anläggningen.den störandeskyddsåtgärder kan utföras viderforderliga

utförafall billigareeller iemellertid lämpligareOfta det attär vart
videller eventuelltstörda anläggningenskyddsåtgärderna vid den en

erforderligt skydddärförstadgasanläggning. I 2tredje att ommom.
vidkan utförastill lägre kostnadverkan ellermed bättre annan

skyldiginnehavare enligtanläggning den l ärelektrisk än mom.vars
efterdess innehavareför åtgärden, ankommer det attatt svara

utföra åtgärden. Denförordnandeöverenskommelse eller rättens som
nödvändigaersättning förfall berättigad tilli såutför åtgärden är

skallAvdraganläggningens innehavare.störandeutgifter från den
vid denuppkommereventuellaför dendock göras nytta an-som

underhålls- ochminskadevidtagits,där åtgärderläggning t.ex. genom
stycket.2 andradriftkostnader mom.
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vid den prövningsammanhangkan i dettaDet nämnas, att som
drifttillstånd meddelas ingår kontrollElsäkerhetsverket innangör av

markpotentialinduktion och förhöjderforderliga åtgärder motatt
utförts.

förebygga skadorellagen skyldighetReglerna i 5 och 6 attom
ersättningsskyldighet videlektrisk anläggning och omannan

skyddsåtgärder tillämpas i sistaerforderligaunderlåtenhet utföraatt
domsto-de allmännainte kommerhand, överens,parterna avom

tvist inför domstol har detmöjligt undvikaså långtlarna. För att
frivillig samarbetsnämnd,år 1960 funnitsemellertid sedan en

har karaktärenTelestörningsnämnden, partsammansattav ensom
rekommendationer iuppgift utfärdahar tillskiljenämnd. Denna att

skador och störningarberörersättningsfrågor svag-m.m. som
frånavståndsverkanlågspänningsanläggningar till följdochströms- av

neutralpunkt. Telestörnings-direktjordadhögspånningsledningar med
januari 1994 följande huvudmän:dennämnden har lo m

medoch Kraftverksföreningenkraftsidan Svenska Kraftnät var-
sin ledamot,

sin ledamot,och Banverket medpå telesidan Telia AB var-

tvåElverksföreningen med ledamö-lågspänningssidan Svenska--
ochter

medElsäkerhetsverket adjungeratär representant.ensom-

publiceras i serie,rekommendationerTelestörningsnämndens en
TelestörningsnämndenMeddelande från’

överväganden6.6

Vi konstaterar:
för ellerbemyndigande regeringeninnehållerNuvarande ellag ett

utfärdaElsäkerhetsverketbestämmerden myndighet regeringen att
elektriska anläggningar.säkerhetsföreskrijter avseende

grunden för deförfattningsenligabemyndigande denNämnda utgör
bl stark-finns formsäkerhetsföreskrzfter idetaljerade av .a.som

Elsäkerhetsverkets starkströrns-7:601 ochströmsförordningen 195
ELSÄK-FS 1994:7.1994:4 ochföreskrifter

specialbestämmelserendast vissaEllagen innehåller i övrigt om
påanläggningens inverkanskadaskyddsätgärdermot annangenom

på tidsprioritet, dvs.byggerBestämmelsernaelektrisk anläggning.
haranläggningäldrehuvudregeln innehavaren rättär attatt av en
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frånför störningarbli senaredenna enutsattdriva attutan
anläggning.tillkommen

för högspän-praktikengäller iprioritetsprincipenfrånUndantag
innehavareSålunda är100 kV. avningsanläggningar över

och220storkraftnätethögreoch130 kVregionala samtnät av
åtgärder.erforderligavidtaskyldigaalltid400 kV att

därför:föreslårVi
regeringenförellagenbemyndigandet iskebörändringIngen av

Elsäkerhetsverketbestämmer attregeringenmyndighetdeneller
säkerhetsföreskrifter.meddela

innebördbestämmelseallmän attinnehållabörEllagen även aven
ochutförasskallanordningaranslutnaochanläggningelektrisken

elsäker-frånställaskankravdebeaktandemeddrivas somav
hetssynpunkt.

undantagmedskyddsåtgärderbestämmelserNuvarande som,om
tillförsprioritetsprincipen överpåbyggeranläggningar,för vissa

förtydliganden.ochändringarmindrevissamedellagenden nya
skyddsåtgärdervidtaskyldighetfrågaiPrioritetsprincipen attom

ochanläggningelektriskmellanförhållandetgälla iskall även en
elektrisktkannaturgasledningarrörledningar varavissa som

ledande.

allmänhetielskadorSkydd6.6.1 mot

förenadeochslagskiftandehögstkananläggningarElektriska vara av
detDefinitionsmässigt ärsäkerhetsrisker.mindreellermed större

förriskermedförakanstarkströmsanläggningar personenbart som
mednämligenförståsstarkströmsförordningenEnligtegendom.eller

spänning,sådanföranläggningelektriskstarkströmsanläggning
ellerfarlig förkanfrekvensellerströmstyrka personvarasom

egendom.
försäkerhetkravställas högamåstestarkströmsanläggningarPå

invidellerarbeteutföraskalldesåvälförebygga att somatt
anläggningarnahandharskadas,anläggningarna att personer somsom

fördemmed utsättsberöringikan kommasätteller annat
riskenuppmärksamhetsärskild attHärvid börskaderisker. ägnas

ellerdelarspänningsförandekommakanoförståndsom avpersoner,
skadas.olämpligt sätt,utrustningelektriskanvända

materiel. Kravenelektriskställssäkerhetskrav ävenOmfattande
LVDlågspänningsdirektiv,EG:sbaseradehuvudsakligenär nu

implementeraslagstiftningsvenski7323EEC,direktivrådets som
ochmaterielelektrisk1993:1068förordningenbl.a. omgenom

ELSÄK-FS 1994:9.elmaterielföreskrifterElsäkerhetsverkets
måstesäkerhetskravenolikaderegleraförBestämmelser att
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självfallet detaljerade och sikte på mängd olika situationer.tavara en
En sådan reglering sker bäst det får ankomma på regeringenattgenom
och vederbörande myndighet Elsäkerhetsverket såsom äratt, nu
fallet, utfärda generella föreskrifter. Vi dock det i lagen börattanser
finnas allmän bestämmelse innebörd elektrisk anläggningatten av en
och anslutna anordningar skall utföras och drivas med beaktande av
de krav kan ställas från elsäkerhetssynpunkt.som

Pâ grund anfördadet föreslår vi det i ellagen förs inattav en
bestämmelse elektrisk anläggning och anslutna anordningarattom en
skall så beskaffade och placerade brukas på sådant sättsamtvara att
betryggande säkerhet skadlig inverkan el. övrigtI bör denmotges av
nuvarande ordningen, innebär det Elsäkerhetsverketärattsom som
utfärdar föreskrifter på omrâdet, behållas.

6.6.2 Inverkan mellan anläggningar

Allmänt

Såvitt vi erfarit förekommer inga problem vid tillämpningenstörre av
bestämmelserna i 5 § ellagen skyddsåtgärder. De nuvarandeom
bestämmelserna kan därmed väl avvägda. Innehållet i demanses vara
bör därför i sak överföras till den ellagstiftningen. föreslårVinya
därjämte i detta avsnitt bl.a. utvidgning skyldigheten vidtaatten av
skyddsåtgärder i vissa fall i förhållande till naturgasledningar.

Prioritetsprincipen huvudregel för bestämmelserna i 5 § kansom ses
rimlig och i överensstämmelse med det allmänna rättsmedvetan-som

det. Varje elektrisk anläggning uppförs utförasskall i enlighetsom
med gällande starkströmsföreskrifter, vilket skall säkerställa denatt

betryggande säkerhet för husdjur och egendom. Iger person,
normalfallet bör därutöver inte finnas krav omfattandemer
skyddsåtgärder skada andra elanläggningar vadänmot t.ex. som
betingas då kända förhållanden.av

Om dessa förhållanden förändras anläggning skallattgenom en ny
uppföras, har den planerar anläggningen möjlighet väljaattsom
lämpligt alternativ ifråga utförande och placering och även vägaom
in kostnader för skyddsåtgärder vid alternativ kräver sådana.som
Denna princip medför också särskilda skyddsåtgärder föratt att
förebygga störning anläggning inte behöver vidtas änannatav annan

det påkallat.när är

Undantaget från prioritetsprincipeni 5 § 1 andra stycketmom.

frånUndantaget prioritetsprincipen enligt 5 § l andra stycketmom.
uttryck för avvägning mellan den anläggningsägarennyttager samten
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deochanläggningkraftfullsåharhelhetsamhället enavsom
omgivningen.förinnebärdenstörningar

starkströmsan-förebyggaföråtgärderhär atttalar attLagen enom
jordslutningsströmuppkommakanenfasigt felvidvilkeniläggning,
påinverkan svagströms-500styrkamed änstörre engenomampere,

förhöjdaellerinduktionmedelstlågspänningsanläggningeller
elleregendomellerskada påvållarmarkpotentialer annanperson

inte.spänningsgränsNågonljudstörning.störning än anges
införandetföreslårdepartementschefen1958:153, därI avprop.

35-36.följande s.bl.a.anför hanundantag,detta

kraftanlägg-direktjordadedriftenavständsverkningar,fara försärskildaDen avsom
medsakkunnigadeföranlettmedför, har att100 kVspänning änför högreningar

innehavareenligt vilkenundantagsregel,föreslåprioritetsprincipenfrångående enav
till vissaförhållandeiskyddsåtgärder ävenskall vidtaanläggning yngresådanav en

vattenkraftföreningensvenskafrämstmed kritikhar möttsFörslagetanläggningar. av
skyddsåtgärdernautförandetförordatvilkasärskilda attdessoch avrepresentanter,

störandedenanläggning ochstörd attinnehavarenåliggabörlämpligen yngreenav
ellertekniskaundantagsvis, dåendastdärtillförpliktasbörinnehavareanläggningens

högspänningsanläggningardirektjordadeDriftenföranleder.detekonomiska skäl av
ekonomiskaochtekniskasåsidanåmin meningenligtemellertid storamedför ena

förriskerbetydandesåsidanå andrainnehavare ochanläggningarsför dessafördelar
starkströmsanläggningar,lågspändaochfrämst svagströms-driftstöming åellerskada

innehavareanläggningarnasdirektjordadeålägga deoskäligticke kandet attatt anses
Ianläggningar.tillkomnapåkallasskyddsåtgärder,devidta även senareavsomatt

upptagits i 1omarbetning,efter visssakkunnigförslaget, mom.härmed harenlighet
depanementsförslaget.stycketandra av

farligastörningshänseendeideni lagtextensakkunnigförslaget hartillanslutningl
100spänningför överanläggningdirektjordadickebetecknats,anläggningen ensom

jordslutnings-uppkommajordfel kanenfasigtvilken vidanläggning, ikV, utan ensom
med hänsynvaltsharuttryckssättetDet500styrka änmed störreström senareampere.

anläggning,frågaitillämplig ävenbör varsbestämmelsentill om envaraatt
strömbegränsandemåni ringaendastjordats över organ.transformatornollpunkter

strömvärden,deklart500 överliggeranfört gränsen somsakkunnigadeSåsom ampere
jordadeblikanframdelesellervilkaanläggningar, ärjordfel ienfasigavidkan väntas

samtidigt underströmbegränsandeeffektivtellerpetersen-spole menorgan,över annat
högspänningsan-direktjordadeisådant felviduppträdakanströmvärdende som

läggningar.

departementschefenmed denuppfattning överensstämmerVår som
reglergällandeför. Eftersomuttryckciteradeenligt det gett nuovan
anförtbranschenochsmidigttillämpaskunnat attutandessutom

ändringar.principiellaföreslå någraskälvi intesvårigheter, attser
departe-anföraskanuppfattningför dennastödytterligareSom

sak:i38 denna1970:139 s.uttalande imentschefens prop.

vilketprioritetsprincipen,frånundantagetnuvarandedetframhållerVattenfallsverket att
motiveratspänning,hög ärsärskiltmedstarkströmsanläggningardirektjordadegäller

relativt högadeegendomochpåskada samtförtill riskernamed hänsyn person
åtgärder.förebyggandeförkostnaderna
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Vi sålunda den nuvarande regleringen principi bör behållas.attanser
förtydligande syftel bör dock lagtexten, de ändringarutöver som

betingas den språkligt bör moderniseras, i vissa avseendenatt rentav
utformas för närvarande.sätt änannat

I den nuvarande 5 § innehavaren1 densägs störandeattmom. av
anläggningen pliktig vidtaga erforderliga åtgärder vidär sinatt
anläggning Departementschefens uttalande direktjorda-attovan om
de högspänningsanläggningar enligt hans mening medför så stora
tekniska och ekonomiska fördelar det inte kan oskäligtatt attanses
ålägga innehavarederas vidta skyddsåtgärder måste rimligen tolkasatt

kostnadsansvaret för åtgärderna åläggs dessa innehavare.ävenattsom
Vi föreslår därför bestämmelsen formuleras på så det klartsättatt att
framgår den störande anläggningen på bekostnadägarenatt av egen
skall vidta erforderliga åtgärder.

framgårVidare det anförda de störande anläggningar,attav som
undantaget skulle omfatta, enbart högspänningsanläggningar medär
nollpunkt direktjordad eller jordadär över ärettsom organ som
endast i ringa mån strömbegränsande. l praktiken innebär detta
regionala ledningar för 130 kV storkraftnätetoch för 220 och 400 kV.

Däremot inte sådana lågspänningsanläggningar kan haavses som en
jordfelsström överstigande 500 tydliggöraFör dettaattampere.
föreslår vi undantaget från prioritetsregeln utformas så det bliratt att
tillämpligt enbart på den innehar starkströmsanläggning medsom en

spänning överstigande 000 volt.1en

Skyddsåtgärder avseende rörledningar

Den lagstiftningen behandlarnuvarande endast frågor gällersom
skyddsåtgärder störningar elektriska anläggningar.andra Sommot
framgår har det visat sig skyddsåtgärder i fallvissa ävenattovan
måste vidtas på vissa icke elektriska anläggningar. anläggningarDe
det här sig främst långa elektriskt ledande rörledningar.rör ärom
Sådana framföralltanvänds för överföring färskvattenoch samtav gas

fjärrvärmesystem.hetvatten i Bland synnerhetdem det i hos långaär
naturgasledningar skador i form korrosion upptäckts. Dennasom av

skador orsakas den elektriska anläggningen vidäventyp av av
normaldrift.

Naturgasledningar har under de årtiondena börjat förläggassenaste
utbrett i påsödra och Sverige. Avsiktenvästra ärsystemett attsom

sikt omfattabygga till åtminstone Mellansverige ochnätet ävenut att
möjliggöra anslutning för import frånledningar länderatt av gas

i öster.
Vid byggande och användning naturgasledningar och andraav

rörledningar gäller lagen 1978:160 vissa rörledningar. Kon-om
cession krävs i vissa undantagsfall. undantagDessa gällerutom
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förledningarunderstigande 20 km,sträckningmedledningar en
hamnanvänds inomuteslutandeledningarhushållenskilda samt som

villkordeförenas medkoncession skallindustriområde. Eneller som
enskildochallmänna intressen rätt.skyddaförbehövs att

påverkansträckning fördelar sinGasledningar utsätts avav
ledningarnalöpervissa fallhögspänningsledningar. Idirektjordade

kan detbåda fallenvarandra. Idefall korsari andraparallellt och
före-i detpåvisatsde riskerelimineraföråtgärderkrävas att som

gående.
byggdes,högspänningsledningarbefintligaDå huvudparten varav

möjligtdärför inteaktuell.inte Detnaturgasledningarfrågan varom
högspänningsledningarnakonstruktionenochlokaliseringenvid avatt

ochgasledningarframtidainverkantillhänsyn att genom annanta
störandereducerakunnautförandeteknisktändratplacering och en

påverkan.
befintligabeaktaskraftledningplaneringbör vidDäremot en nyav

ledningssträck-olikaexempelvisvid valetochnaturgasledningar av
de riskerförebyggaförkrävsåtgärderför dekostnadenningar attsom

Åtgärder sådanaför eliminerain.medförakan attdessa vägas
utförandetvidnaturligtbörförekommande risker steg enett avvara

anläggningsägarensdärförVikap. 3.kraftledning jfr attanser
elektriskaandrainverkan påskyddsåtgärdervidtaskyldighet motatt

naturgasledningarsådanatillutvidgasbör ävenanläggningar att avse
anläggningen.elektriskaföre dentillkommitsom

vissföreliggerdeterfaritviomvända fallet hargäller detVad att
Viåtgärder.lämpligaför attharoklarhet ansvaret anservem somom

högspännings-i närhetengasledningbyggerden av enen nysom
gällerDettaskada.förebyggaföråtgärdermåste vidtasjälvledning att

påbeskaffadochuppfördanläggningenelektriska ärdensärskilt om
gäller detVisserligenbetryggandeelsäkerhetssynpunkt sätt.ett ur

anläggningenelektriskadenför innehavarenstrikta omansvaret av
fallsådanttorde ihaninduktionviduppståskullepersonskada men

dennerörledningeninnehavarenåberopa regressrättkunna mot omav
anläggningenelektriskaden attolämpligt utanrörledningen närabyggt

avsnitt 7.8.skyddsåtgärder jfrvidta
påförbör,gasledningarkoncessionspliktiga attgällerfrågorI som

lämpligtskyddsåtgärder,frågorangivnalösasmidigt sätt omett nu
NUTEKrörledningarförkoncessionsmyndighetenmellansamråd ske

Elsäkerhetsverket.och
kanskydddäranläggningpå denutförasböråtgärderErforderliga

ekonomiskakostnad. Deteller till lägstverkanbästmedåstadkommas
förskyldighandi första ärdendock attligger svaraansvaret som

åtgärderna.
vadbakgrund attsålunda, sagtsföreslårVi ovan,mot somav

åtgärderförkostnadsansvaretgälla vadskallprioritetsprincipen avser
naturgasledningar.koncessionspliktigainverkanskyddtill mot



skyddsåtgärderElskador och154 sou 1995:108

det gällerskulle lagstiftningen tillämpasDärmed i närsamma syn
det gällerskyddsåtgärder elektriska anläggningar emellan närsom

emellanelektriska anläggningar och naturgasledningarskyddsåtgärder
i § andra stycket. Genom be-bortsett från undantaget 5 1 attmom.

endast i förhållande till naturgasledningarstämmelsen blir tillämplig
uppnås lämplig avvägning mellankoncessionspliktigaär ensom

skyldigheter och verkliga behov sådanaanläggningshavarens det av
vi erfarit föreligger.åtgärder enligt vadsom



1551995:108SOU

Skadestånd vid7 elskador m.m.

kapitel har behandlats skadligI 6 inverkan elektrisknärmare strömav
olika åtgärder till skydd sådan inverkan. harDet därmotsamt

konstaterats handhavandet elektrisk kan innebäraströmatt storaav
förrisker skador. Regler skadestånd vid elskador intar därförom en

ellagstiftningen.central plats inom
detta kapitel kommer vi behandla begreppet elektriskI även att

då detta har särskild för skadestånds-anläggning begrepp betydelse
frågorna.

Med hänsyn till allmänna bestämmelser skadestånd,ävenatt om
viktigasärskilt skadeståndslagen SkL, det gäller skadeståndär när

förvid elskador lämnas inledningsvis allmän redogörelse grund-en
läggande skadeståndsrättsliga regler. Vi redovisar också reglerna om
produktansvar.

skadestånd7.1 Allmänt om

inom kontraktsförhållanden7.1.1 Skadestånd och utom

Regler skadestånd har övergripande syfte den liditattom som ge som
ställningskada ersättning så denne i ekonomiskasättsatt samma som

inträffat.ingen skada hadeom
förekomma antingen står kontrakts-Skadestånd kan inär parterna

förhållande till inomobligatoriskt eller kontraktsmässigtvarandra
skadestånd sådant förhållande mellan deneller det inte finnsnär ett

utomobligatorisktlidit skada och den skall skadanersättasom som
skadestånd. Skadestånd mellan avtalsparter regleras i huvudsak genom
avtalet. Med skadeståndsrätt i mening brukar reglernaträngre avses
för det utomobligatoriska området.

tillDen nuvarande allmänna skadeståndsrättsliga regleringen kom
huvudsakligen år 1972 skadeståndslagen 1972:207. Dittillsgenom
hade utsträckning utbildatsreglerna skadeståndsansvar i storom som

Endasts.k. sedvanerätt domstolarnas rättstillämpning. inomgenom
vissa områden hade behov särskilt lagregleratidigt attsett avman
skadeståndsansvaret. dessa områden gällde handhavandetEtt avav
elektrisk ström.

SkLSkL central för skadeståndsrätten. Enligt kap. §l 1är är
föreskrivetlagens bestämmelser tillämpliga, inte särskiltärannatom

föranledes i följer skadeståndeller avtal eller övrigt reglerav omav
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hänvisar 1902beröravi kommeravtalsförhållanden. Somi närmare att
bestämmelser. Detta gällerskadeståndslagensfall tillellag i vissaårs
storlek.skadeståndetsbestämmandetminstinte av

culpaRegeln7.1.2 om

innebär§ SkL ochuttrycks i 2 kap. 1skadestândsrättenHuvudregeln i
ellervållarvårdslöshetuppsåtligen ellerendast den person-att avsom

allmäntDetskadan s.k. culpaansvar. ärskallsakskada ettersätta
eftersomtillämpningenledning förinte i sigochstadgandehållet ger

skallaktsamhetsnormvilkenanvisningregeln inte som manomger
vid bedömningen.påbygga

våda,olyckshändelse,skada uppkommerOm aven renaven
Det kanskadeståndsskyldighet.inteculparegelnföreligger enligt vara

Vilket beteendevårdslöst.handlandevisst ärsvårt avgöra ettatt om
från den handlingsnormavvikersådant detbedöms att somvarasom

område culpöstdvs.visst äraktsamhetsbedömningen ettstyr
handlingsmönstren.varje tidpunkt vedertagnavidoftast deberor

oftast beroendeuppfyllas i sinmåsteaktsamhet ärpåDe krav tursom
enskilda fallet.i detföreliggerrisk för skadavilken somav

blirhandlingsnormföreskrivenfall finnsmångaI som av-en
Vidvårdslöst.vadbedömningengörande för är att somsom anseav

till ihänsynske medbedömningenfall kandessa sägassidan av
sannolika skadansför skada 1, denriskenfyra faktorer;huvudsak

handlandes3 och denundvika skadamöjlighetenstorlek 2, att
för skada 4.inse riskenmöjlighet att

skadan orsakasi regelkrävsskadeståndsskyldighetFör att enav
underlåtenheträcka mediblandhandling det kanpositiv attenmen

skyldigsituation hanfarligframkallar ärharhandla. Om enpersonen
inträffar.skadahindraåtgärder förvidta attattatt en

Orsakssamband1

skadeståndsskyldighetföruppstått skadasjälvfallet hamåsteDet atten
orsakssambandskall finnasockså detkrävsskall föreligga. Det ettatt

Följandeskadan.beteendet ochvårdslösadetkausalitet mellan
illustrera detta.exempel kan

sådansin fastighet iunderhålleteftersätterfastighetsägareEn en
inträffar skadaförfaller. Detfastighetengrad attgenomatt en

undersökningskadas. Vidparkerad bilfaller ochtakpannor enner en
ellerhuvudorsakenunderhållet inteeftersattasig detvisar det att var

därförföllinträffade. Takpannornatill skadanbidrog attatt nerens
åstadkommitintill vilketfastighetengrävningsarbetenpågickdet
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oaktsammaFastighetsågarensfastigheter.i intilliggandeskakningar
skadestånds-orsakssamband med skadan ochstår alltså inte ibeteende

underhållet. Skulleeftersattagrundas detinteskyldigheten kan
bortde trasiga ochanledningenfallit denhatakpannorna att varner av

fastighetsägarensmellanorsakssambanddäremotfinnsbytas ettut
inträffade.skadaförsummelse och den som

finns, sambandetorsakssambandemellertid inte medräckerDet att
adekvat krävssamband skalladekvat. Förmåste att ett varaansesvara
insikt deför harmedför denhandlingenskadadenatt omsomsom

sannolik följdberäknelig ochframstårförhållandena,faktiska som en
i faransofta uttrycks, liggadetskall,handlingen. Skadan somav

riktning.

vållandeAnsvar7.1.4 egetutan

vållande.finnsvållandeförsidanVid utan egeteget ansvarav ansvar
skadeståndsansvar,sådanttvå formerskilja mellankanHär avman

strikt ansvarvållande ochförprincipalansvar ansvar ansvarannans
vållande.oberoendehelt av

sak-SkL skyldigenligt 3 kap. § ersätta1arbetsgivareEn år att
fel ellerorsakatarbetstagarepersonskadaeller genomensom

vidoch kommunprincipalansvar. Stattjänstenförsummelse i svarar
arbetsgivare. Vidsåsomnäringsverksamhetverksamhetprivaträttslig

omfattar ocksåochlängremyndighetsutövning går ansvaret ren
avsnitt 7.1.5.detta begreppförmögenhetsskada ang. se

såföreliggerskadeståndsskyldighetinnebärstriktaDet attansvaret
orsakssamband mellanadekvatdet finnsfastslagitsdet har ettattsnart

behöverskadan. Detansvarsområdet ochinomliggerhändelse somen
avsiktligen ellerskadanorsakatnågon haralltså inte utredas om

kostnadernastriktminskarPå detvårdslöshet. sättet ett ansvargenom
transaktionskostnaderna.rättegång, de s.k.utredning ochför

speciallagstiftningenfinns främst iStrikt transportom-ansvar
järnvägstrafiklagen1975:1410,trafikskadelagenrådet, t.ex.

enligt bl.a.1922:382luftansvarighetslagen även192 och1985: men
1986:225.miljöskadelagenellagen och

skadeståndsregler åläggergällerdrag detgenomgåendeEtt när som
situationerspeciellasikte närdessastrikt ettnågon är att taransvar

skadelidandesdenför tillgodoseotillräckligtför culpa attansesansvar
säkerstäl-föralltså främstStrikt åläggsersättning.behov attansvarav

harreparationshänsyn. Detersättningskadelidande fårdenatt
effektivastrikt det sättetemellertid hävdats är attmestatt ett ansvar

Ompreventionshänsyn.skadorförhindraskadeståndsreglergenom
tillbörligiakttagit allskadeståndsskyldigblir trots att manman

försiktighetbara iakttaskäl intestarkaförsiktighet har utanattman
Således kanskadeförebyggande. ävenaktivtarbetaäven preven-att
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tionsskäl tala för strikt skadeståndsansvar. Sådana preventions-ett
kan tillsammans med reparationshänsyn ligga bakomsägasresonemang

reglerna produktansvar.om
I detta sammanhang kan också det s.k. presumtionsansvaretnämnas

fanns enligt 2 § bilansvarighetslagen 1916:312 enligt vilkensom
bevisbördan kastades så förareneller fordonägarenatt ettom av var

föransvarig skador uppkom trafik med fordonet detsom genom om
inte kunde visas skadan bristfällighet påvarken orsakatsatt genom
fordonet eller förarens vållande. Här åstadkom ettgenom man
skadeståndsansvar bevisbördans placering blev mycketsom genom

i det lika striktsträngtsträngt närmaste som ansvar.-
har anförts olika skäl till varför skadeståndsansvar förDet ett

vårdslöshet i vissa fall inte räcka till. Uppfattningen att ettanses om
strikt behövs ofta föreställningenbygger på konkret riskansvar om en
för skada i viss verksamhet. typiskt farligEn verksamhetsetten som

tolererasändå vanligen förknippad med särskilda fördelar allmänär ur
synpunkt också för den bedriver verksamheten. Oftast ärmen som
fördelarna fördelar fannsekonomiskt slag. Om dessa inte skulleav
samhället med sannolikhet förbjuda verksamhet orsakarstor som
många bakgrund rimligt denskador. Mot denna det attanses som
bedriver farlig verksamhet och inte den drabbas skadasom av enen
skall den skada har uppkommit. Det motiverar skade-ersätta som
ståndsregler innebörd skador verksamheten upphov tillattav som ger

någon oaktsamhetskall oberoende det har förekommitersättas, av om
vid verksamhetens bedrivande. Skadekostnaderna kost-ses som en
nadspost för verksamheten.

strikt kan också nödvändigt där verksamhetEtt ansvar anses en
åstadkommer skador visserligen inträffar sällan,ganskasom men

slumpartat drabbar enskild skadelidandemycket och skadorna en
hårt läkemedelsskador särskilt omfattandesärskilt t.ex. eller t.ex.är

vissa miljöskador. kan då lämpligt spridaDet atttyper av anses
risken för skador kollektiv, påoch kostnaderna ettett t.ex.
kundkollektiv priser, i stället för låta den enskildehögre attgenom
drabbas. bedriver verksamheten kan således striktDen ettgenomsom

primärt få bära kostnaderna för skadorna och sedan genomansvar
prissättningen på överföra risken till sina kunder. Det striktavaror

förlusterna.skadeståndsansvaret sprider pulvriserar på det sättet
typiskt inom försäkringsområdetEtt det slaget ärresonemang av men

funktion skadeståndsansvar fylla. Inom kon-kan striktettsamma
konsumentkollektivet skalldet bärande tankesumenträtten är atten

risken förbära risken för enskild konsument drabbas alla bäratt en -
måndagsexemplaret.köperatt en

vissa fall med längre gåendeI kan det önskvärt änett ansvaranses
förför vårdslöshet det skälet det svårtendast ärett att enansvar av

uppkommitenskild skadelidande visa skada haratt att en genom en
till vill skärpaoaktsam handling eller underlåtenhet. Skälet att man an-
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kan alltså den skadelidande har mycket besvärligattsvaret envara
önskemålenbevissynpunkt. Särskilt starka kansituation ettomur

bli skadefallen samtidigt framstår ömmandeskärpt ansvar om som ur
synvinkel. diskuteras främstpsykologisk Ett exempel där skärpt ansvar

svårtfrån utgångspunkter vid s.k. patientskador. Det kandessa är vara
skada uppkommitför patient i skadeståndsprocess visaatt att enen en

Sammapå fel eller försummelse i samband med behandling.grund av
förekomma verksamhetbevissvårigheter kan inom ärannan som

komplicerad och svårbedömd och där orsakssambandentekniskt är
svåra utreda.att

Även striktekonomisk hänsyn vid bedömningartas av om ansvar
avgörande betydelse striktskall åläggas. Det nämligenär att ansvarav

skadeståndsansvar där denpå lämpliga kostnadsbärare. Ettläggs
för deninte förmår betala givetvis inte tillansvarige äratt stor nytta

strikt skadeståndsansvarskadelidande. Vid bestämmelser somom -
den skadelidandes behovfrämsta syfte säkerställahar att avsom

skadeståndsskyldigadärför vanligt kretsen deersättning detär att av-
det för dentill fåtal kapitalstarka subjekt. Främst skerbegränsas attett

för denskall förmå bära Men flera skäl talaransvarige att ansvaret.
flera håll ochbl.a. risk inte behöver försäkraslösningen, att samma

regressförfaranden undviks.kostsammaatt
förutsätts planera sin verksamhet medstrikt ansvarigaDe ärsom

frågatäcka det ansvarsförsäkring. Ihänsyn till ochansvaret omgenom
för få bedriva verksam-kan det kravvissa verksamheter ett attvara

försäkringskon-finns ansvarsförsäkring. Blandheten detatt en
miljöskadeförsäkringentrafikförsäkringen ochstruktioner kan nämnas

patientförsäkringen.frivilligadensamt
ligger ilärnplighetsöverväganden viktiga detEkonomiska är men

någon på grundstrikt skadeståndsansvar bör åvilasakens natur att ett
särskildarisken eller andrarelation till den föreliggandehansav

i första hand åvila denomständigheter. Skadeståndsansvaret bör som
möjlighet påverka risken för skada.har att

Vilka skador ersätts7.1.5

betydelse.skada i något varierandeskadeståndsrätten används ordetI
inträffat. PersonskadorOfta konkreta förändringden ärsomavses

psykiska skadorfysiska skador på mänskliga kroppensåledes den samt
och lösa saker.fysiska skador fast egendommedan sakskador är

Även tillfällig, behandlasegendom, både ochförlust permanentav
sakskada.som

ekonomiska kostnader elleremellertid med skada deIbland avses
till, dvs. denförluster eller sakskada upphovgersom en person-

för med sig. Deförändring skadanegativa ekonomiska som en
förmögenhetsskada ellerföljderna brukar benämnas allmänsistnämnda
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inkomstförluster iexempel kanekonomisk skada. Som nämnas
reparationskostnaderpersonskada eller deanledning som enav

med sig.sakskada för
skada. Med ideell skadaekonomisk och ideellskiljer mellanMan

lidande, obehag ochföljderekonomiskasådana icke men.somavses
skada lenbart ekonomisksvensk ersätts.Huvudprincipen i rätt är att

i vissaideell skada barautomobligatoriskt skadeståndfråga ersättsom
SkL vidi 5 kap. 1 §särskilt lagstöd,då det finnsfall t.ex.som

personskada.
sambanduppkommerskadaförmögenhetsskada ärRen utansom

exempelvisoch kaneller sakskadanågon lidermed att avseperson-
och andra rörelseidkare. Renför företagrörelseresultatförsämrat

i principutomobligatoriska förhållandeniförmögenhetsskada ersätts
SkL. Sådan skadakap. 4 §brott 2den vållatsenbart genomom

försummelse förfel ellerskadan orsakatsdockersätts varsgenomom
§ SkL. Ren3 kap. 2eller kommunenfullgörande staten svarar

i speciallag-enligt bestämmelserförmögenhetsskada kan ersättasäven
1986:225miljöskadelagen ärårs ellag1902stiftning. ävenmen

exempel detta.
finns i kap. SkL. Dessaskadestånd 5bestämmandeRegler avom

år 1975. I 1 §lagändringarhuvudsaktill iregler korn genom
personskada och i 2 §tillfogatsdenersättning tillbehandlas som

vaddöden. § reglerashar lett till l 7personskadaersättning när som
sakskada.vidersätts

ledadriftstörningar o.d. kanmedföri elektriskAvbrott ström som
ersättningsskyldighetföranledasålundaskada ochekonomisktill

-sakskada-ledningskada elektriskföljdskada tillsåsomantingen
skada,med fysisksambanduppståttavbrotteteller, utan rensomom

598också 1972210, jfr NJA1966förmögenhetsskada NJAse s.s.
personskada, SvJTochvid sak-Ersättning till tredjeHellner,och man

ekonomiskaorsakatdå strömavbrottf.. falloch 357 I3321969
sakskadatill följduppkommitavbrottetnågonförluster för utan att av

ekonomiska förlusternakan deförlustendrabbashos den varaavsom
tredjemansskada.ochförmögenhetsskadaatt anse som ren

försäkringskadestånd ochSamordning mellan7.1.6

gradpåverkas i högersättningsformskadeståndetBetydelsen somav
sakskada,ellerSärskilt vid ärförsäkring.frågor somperson-omav

utomobligatoriska skades-i denreglerasfrämstskadetyperde som
både denavgörandeförsäkringsfrågan ofta dentåndsrätten, är ur

perspektiv.skadeståndsskyldigesoch denskadelidandes
personskadorvid ersättsoch förlusternakostnadernadelenStörre av

kost-SkLredan 5 kap. 3 §följersocialförsäkringen. Det attavgenom
skadevållaren.inte belastarinkomstförlustersjukvård ochförnaderna
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SkL innebär avräkning skall skeBestämmelserna i 5 kap. 3 § näratt
skadelidande medför inkomstförlust bestäms, denersättningen om

ersättning utgår på grundanledning förlusten har tillrätt som avav
enligt 1962:381 allmän försäkringobligatorisk försäkring lagen om

arbetsskadeförsäkring, ellergrund lagen 1976:380eller omav
pension betalas arbets-likartad förmån. Sjuklön eller som avannan

också avräknas.anställningsavtal skall Detsammagivare på grund av
tjänstepensionsförsäk-utgår grund kollektivgäller pension som av

sådanutgår på grund olycks-periodisk ersättningring samt avsom
kollektivav-har meddelats på grundfalls- eller sjukförsäkring avsom

tal.
förkap. 3 § SkL uttryckmetod för avräkning 5Den är ettsom

skadeståndet till skillnadenkallas nettometoden. bestämsbrukar
de förmånerden totala skadan ochmellan beloppet motsvararsom

alltså förmånernafå. Det innebärden skadelidande har rätt attattsom
skadevållaren. Förmånernaskadeståndsskyldigheten förminskar

aktuella skadeståndet bestäms. Detmed de beloppavräknas närärsom
förmånernaspåverkas därefter inteskadeståndsbeloppetfastställda om

nettometodenavräkning enligtPrincipenstorlek skulle ändras. om
i fråga, det beloppskadestånd enbart kan kommainnebär att om som

avräkningsförmåneröverstiger detotala skadandenmotsvarar som
har till.skadelidandeden rätt

nettometoden huvudprincip. DenskadeståndsrättsvenskI är anses
eftersom den innebärväsentligtskaderegleringen högstunderlätta att

beräkna skadeståndetssäkerhet kanredan från början medparterna
nettoavräkningFöljden regressrättstorlek. är gentemotattav

förmånerna ochfinns för denskadevållaren inte attutger ensom
förarbetena tillskadeståndet. Ialltså inte påverkaruppräkning dessaav

f. framhålls1975:12 128 regressrätten§ SkL prop.5 kap. 3 atts.
förekonomisk betydelseoftast har ringaförmånerbeträffande dessa

förmånen.den betalar utsom
skadeståndet tillförmåner frånför avräkningmetodEn avannan

dåSkadeståndet bestämsbruttometoden.skadelidande den s.k.den är
det föreskrivshela skadan, ochtill belopp attmotsvararett som

skadeståndet till denfrånskall räknasförmån betalas ut avsom
skadelidande.

Solidariskt7.1.7 ansvar

tvåför skadeståndetsolidarisktSkL gällerEnligt 6 kap. 3 § omansvar
mån följerskada, i denflera skalleller ersätta attannat avsamma

någonåvilarskadeståndsskyldighetbegränsning gäller i den avsom
helaskadelidande kan krävadenregel innebärdem. Denna utatt

Självfalletansvariga.helst defrånskadeståndsbeloppet avvem som
hela beloppet.sammanlagt inte krävaskadelidande ändenkan ut mer

6 15-1192
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deslutliga fördelningen mellan skadeståndsskyldigaDen är en
angelägenhet i inte angår den skadelidande.settstortsom

finns inga bestämmelser hur skadeståndsansvaret slutligenI SkL om
fördelas mellan de skadeståndsansvariga och rättsläget inteskall är

principen bedömningalldeles klart. Den allmänna attanses vara en av
grunden för skadeståndsskyldighetenskäligheten skall Här kangöras.

huvudregel kan denbetydelse och sägas att som svararvara av som
grund regler strikt har denenbart regressrätt motom ansvarav

för vållande. Detta kan uttryck försägas att ettegetsom svarar vara
grundat vårdslöshet traditionellt har sitt iursprung enansvar

moraluppfattning skuldprincip.och vilar en

Skadelidandes medverkan7.1.8

avsiktligt eller vårdslöshet medverkat tillHar den skadelidande attav
skadeståndet jämkas. det gällerskadorna uppkommit kan När

personskador huvudregeln enligt 6 kap. § första stycket SkL1är att
skall jämkning krävs den skadelidandejämkning inte ske. För att

skadan. Viduppsåtligen eller vårdslöshet har medverkat tillav grov
enligt 6 kap.sakskador eller vid förmögenhetsskada kan jämkningren

skadelidandes sida harstycket ske vållande på den§ andra1 om
skadorJämkning kan således vid dennamedverkat till skadan. typ av

medverkatnågon den skadelidande harske på grund änattav annan
står idå fråga någontill skadans uppkomst. Det är ettom person som

skadelidande det motiveratså speciellt förhållande till den är attatt
skadelidande själv varit vårdslös.bedöma situationen densom om

produktansvar7.2 Allmänt om

produktför skador orsakarproduktansvarMed ansvaret som enmenas
produktskador har under desjälv. Sådananågot produktenänannat

såväl internationelltuppmärksammats alltmerdecenniernasenaste som
första hand de före-för produktsäkerheten iavgörandehär. Det är

och utformaarbetet med konstruerabyggande åtgärderna, dvs. att
också och kontrollsammanhang har provningprodukter. I dettasäkra

förUtvecklingen har inneburitmycket betydelse. att ansvaretstoren
iutsträckning läggs företagen självai alltproduktsäkerhet större

särskiltPå vissa områden där det ställsför myndigheterna.stället
i och utformatskyddet dock reglerat lagkrav säkerhethöga är som

vad gällerstatlig myndighet,obligatorisk kontroll t.ex.av enen
läkemedel.

produkter inommycket utbudpå marknadenfinnsDet stortett av
rimlig möjlighethar inte någonområden. Konsumenternade flesta att
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produkterna kanbedömningar de riskerhand säkrapå göra avegen
uppfyller dedessamåste i praktiken förlita sigmedföra attutan

god ochkontrollenskäligen kan ställas. Oavsett ärkrav omsom
skadebringandedet oundvikligtallmänt högsäkerheten är är attsett

drabbasinte rimligt deförekommer. Detprodukter är att som av
för destarka skäl talarstå ersättning,skador skallsådana attutanutan

bäratillhandahåller produkterna börframställer ochnäringsidkare som
för riskerna.ansvaret

produktansvar.särskilda lagreglersaknades längeSverigeI om
beträffandeområden bl.a.fanns vissalagstiftningSärskild
övrigt till-oljeskada till sjöss. Iföratomansvarighet och ansvar

harproduktansvarsområdet. Somskadeståndslagens regler pålämpades
skadeståndsskyldighetavsnittet förutsätterdet föregåendeframgått av

vårdslöshet.uppsåtligen ellerskadan orsakatsenligt SkL att genom
i rättspraxis,dock högtaktsamhet för producenterpåKravet sattes

personskador.särskilt vad gäller
från år 1985 85374produktansvarEG-direktivfinnsDet ett om

mellanskillnadernadirektiv bl.a.ingressen till dettaEEC. I sägs att
kanrörande produktansvarlagstiftning störamedlemsländernas

varuhandeln inom denpåverkaochkonkurrensen gemensamma
produktskadorskyddtill varierande gradledamarknaden motsamt av

ansåghälsa eller egendom. Manavseende hansför konsumenten
markna-för den inreharmoniseringsbehovsåledes det fanns attatt ett

säkerställas.förbättras ellerfunktion skulledens
orsakatsför skadorföreskriver striktDirektivet som avansvar

s.k.direktiv intebör observeras dettadefekta produkter. Det är ettatt
totalharmoniserande direktiv.s.k.i ställetminimidirektiv. Det är ett

längrenationella lagstiftningendenalltså inte tillåtetDet är ettatt ger
uttryckligenfall direktiveti de därkonsumentskyddgående änannat

EG-direktivetartikel 13 ikandetta. Detmedger nämnas attatt anger
haskadelidande kanrättigheterinverkar på dedirektivet inte som en

elleravtalsförhållandeni ochrättsreglerenligt de utomom ansvar
meddelas.direktivetansvarsregler gällerde särskildaenligt närsom

i kraft den1992:18, träddeproduktansvarslagenGenom som
lösa saker till dettavad gälleranpassades svenskjanuari 1993, rätt1

EG-direktiv.
sådan produktockså elektricitetEG-direktivetEnligt utgör somen

vilket innebär dettillämpningsområde,dess ävenomfattas att avserav
har därförprodukt. I ellagenelektricitetorsakatsskador somavsom

skador orsakadeförbestämmelser produktansvarinförts avom
jfrenlighet med direktivetb §§ ioch 4elektricitet 4 prop.a

1992:668. reglerSFS Dessa199192:NU31,1991922135, bet.
skiljerproduktansvarslagenbestämmelserna itillansluter nära men

Bestämmelsernaskadeståndsansvarig.beträffandenågot ärsomvem
i elektricitetensäkerhetsbristförgäller enbarti ellagen somansvar
används i elektriskautrustningför densådan och inte somansvarom
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anläggningar.
kan orsakaåtskilliga produkteranläggning ingårelektriskI somen

tillupphovsålunda kanfelaktiga ochdeskador är gesomom
felkonstruerad ellerkabelExempelvis kanproduktansvar. varaen

fel meddärmed ledatillverkningsfel och strömmenbehäftad med ett
skadelidande kunnatorde den göraföljd. det falletIskador som

produktansvarslagen.enligtersättninggällande tillrätt
ersättningsskyldighetföreliggerproduktansvarslagenEnligt oavsett

strikt. Dedvs.vårdslös eller inte, ärvaritnågon ansvaretom
gällastrikt bör över-till slutsatsenlett att ansvarsomresonemang

föregående.redovisats i detmed vadväsentligti alltensstämmer som
produktansvarmed reglernasyftet ärgrundläggandeDet attom

produktskador.drabbasenskildes skydddenstärka mot att av
för personskadautgår därförproduktansvarslagenSkadestånd enligt

föravseddvanligentill sinegendom ärsakskadaoch för typsom
ocksåför skadavid tidenskadelidandeändamål, denenskilt om

påändamål. Skadasådantförhuvudsakligenegendomenanvände
produktansvarslagen.inte enligtproduktensjälva ersätts

uppstår tillskadoremellertid tillbegränsasProduktansvaret som
säkerhetsbrist, dvs.behäftad medprodukt varitföljd attatt enenav

Vadförväntas.skäligen kunnatvarit så säkerden inte avsessomsom
egenskapskall ha någonproduktprincipdetta imed är att pro-somen

orsakargrund detinte har ochnormaltdetta slagdukter avav
skada.

skall hänsynerforderlig säkerhetvadbedömningenVid ärsomav
marknads-den haranvänd, hurförutses blikanhur produktentilltas

omlopp ochitidpunkt produktendenbruksanvisningar,förts, sattes
så säkerkniv inteexempelvisOm äromständigheter.övriga moten

förvänta sig kananledningkan haanvändarenormalskada attsom en
Attproduktansvar.skall bäratillverkarenanledningdetta attenvara
inteinses ochemellertidfarlig produkt börkniven i sig är geren

Bedömningenhärskadeståndsansvartill sådantanledning avses.som
användningförutsebarmeningi rimligutifrånskall ske aven

produkt påkonstrueraomöjligtmånga fall detprodukten. I är att en
fall måstesådantskada.orsaka Iinte kandensådant ettsätt attett

produkten påmarknadsföraproduktansvarför undvikatillverkaren att
riskerna.blir medvetnakonsumenternasådant sätt attett om

skadorsystemskador, dvs.s.k.omfattar intestriktaDet ansvaret
riskerdessaprodukterskaderisker hoskändaorsakas trotssomavsom

skaderisker-såledesproduktersamhället. Dessa ärgodtagna trotsär av
biverk-kändabl.a.defekta. Vad ärinte att som avsesanse somna
mycketkäntockså fall där detläkemedel ärningar attmenav

omöjligtdetfall däruppstå i enstaka ärallvarliga skador kan attmen
drabbas.kommerförutse attvem som

skadeorsakandedenskadeståndsansvarförutsättning för ärEn att
den isäkerhetsbristdefekt, dvs. hade närprodukten sattesenvar
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uppstår efterför säkerhetsbristerTillverkaren inteomlopp. somsvarar
ibestämning begreppet sattestidpunkt. Endenna närmare av

dendärmed i huvudsakomlopp kan inte göras attavsesmen
vidare så han inteavsiktligen lämnar produktenproduktansvarige att

tillverkarensförfogar den. Kommer produktenlängre över t.ex.ur
inte ansvarig.hans medverkan hanbesittning ärutan

påverka risken föri första hand den kandetSynsättet äratt som
förskadeståndsansvaret grundläggandeskall bäraskada ärsom

till normalt börproduktansvarslagstiftningen och leder ansvaretatt
ofta19. Då konsumenterjfr 199091:197åvila tillverkaren s.prop.

gällande utländska tillverkare harsvårt sina kravkan ha göraatt mot
förprodukter i omlopp striktimportörerdock även satt ansvarsom

ansvariga. Om detpekar andradessa. Produktansvarslagen även ut
skadeståndsskyldigdenfråga produkteranonyma ärärt.ex. om

inte inom viss tid anvisartillhandahåller produkten han annanomsom
ansvarig.

orsakas sådanabegränsat till skadorstriktaDet äransvaret som av
tillhandahålls inom förtillverkas ellerprodukter ramen ensom

åvilar deninnebär strikt intenäringsverksamhet. Detta att ansvar som
samband medprodukter det hartillhandahåller skadebringande utan att

bedriver.näringsverksamhet hanen
fritt åberopa andra grunderstår det skadelidande änI Sverige atten

skadestånd, i fråga skadorför sitt anspråk påproduktansvaret även om
tillämpningsområdet för produkt-och för sig faller inomisom

skadelidande har möjlighetregler. innebär denansvarslagens Detta att
eventuellaregler regler isåväl skadeståndslagensåberopaatt som

skade-gäller tillämplighetensådan överlappning vadavtal. En av
förmedföra särskild olägenhet och harinteståndsregler har ansetts
förfördel. Oftast det förmånligastskadelidandeden äransetts vara en

rättsregel stadgarskadestånd enligtskadelidande krävaatt somenen
dock förekommaför någon skada. Det kanstrikt ersätta attattansvar

självriskmedvållande ellerregler jämkning vid ärdet på grund omav
förmånligt åberopa SkL.attmer

förElektrisk anläggning centralt begrepp7.3 ett-
skadeståndsfrågan

föreslår:Vi
behålls.elektrisk anläggningBegreppet

med därianläggningelektrisk definierasEn anläggning som en
överföring eller användningföremål för produktion,ingående av

el.
svagströmsanlägg-starkströmsanläggningar ochIndelningen i

behålls.ningar
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våra direktiv skall vi bl.a. utvärdera de nuvarande skadestånds-Enligt
i ellagen lämna förslag till hur dessa bör moderniseras.reglerna samt

för ellagens skadeståndsregler begreppet elektriskAv betydelse är
anläggning. vi går in på skadeståndsreglerna i ellagen måsteInnan

elektrisk anläggning klargöras.därför begreppet

Nuvarande innebörd

gällandeförsta stycket ellagen enligt dess lydelsel l § attnu anges
däri ingående särskildaelektrisk anläggning anläggning medär en

omformning, överföring,föremål för produktion, upplagring,
elektriskdistribution eller nyttjande elektrisk Begreppetström.av

kraftfunnits lagen trädde i år 1902.anläggning har i ellagen sedan
finns i ellagen infördes år 1971.definition begreppetDen av som nu
förarbetena 1970:139definitionen infördes uttalades i prop.När s.

den språkliga innebörden begreppetdefinitionen bygger54 att av
omfattningenstationärt tillanläggning såsom något uppbyggt och samt

sådana elektriska anläggningaralltför obetydligt. Som exempelinte
telestationertransforrnatorstationer,kraftstationer, samtangavs

till elektriska anläggningarledningar olika slag. Vidare attangavsav
och mobila radiosta-få räknas elektriska lok, hamnkranartorde även

tioner.
överföring,omfatta helt förelektrisk anläggning kanEn ett system

vattenkraftsta-för elkraftfrån anläggning generering t.ex. enaven
Omfattningen elektriskenskilda byggnader.tion ända tillut av en
faktiska innehavet,anläggning bestäms i första hand det oavsett omav

olika delaräganderätt eller nyttjanderätt. Omdetta beror sammaav
innehavare skall enligt § andraelektriska anläggning har skilda l

anläggning. Dettadel särskildstycket ellagen varje sådan anses som en
från tekniskomfattningen också måste bedömasutesluter dock inte att

syfte. kraftverktill anläggningens Ettutgångspunkt med hänsyn samt
och lokalastorkraftnätet ocheller i de regionalaledningar ingår isom

deskilda anläggningarkan därför ärävennäten omanses som
särskildinnehavare. Entill varandra och haranslutna samma

tillnödvändig med hänsynavgränsningsregel har dock ansetts
för anläggningsin-bestämmelserna skyldighettillämpningen omav
skadeståndsansvar.för skyddsåtgärdernehavare samtatt omsvara

elektriskaolika delarinnebär denSom attsagts sammaom avnyss
delvarje innehavaresanläggning har skilda innehavare som enanses

omfatta lösaanläggning inte deanläggning. elektrisksärskild En anses
0.d.,hushållsmaskinerföremål och dvs. handverktyg,apparater, som

rättstillämpningenhar lämnats tilltill anläggningen. Detansluts att
någrafinns dock knapptinnebörd. Detbestämma begreppets närmare

rättsfall området.
tredje stycket ellagendelas enligt §anläggningarna lelektriskaDe
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starkströmsanläggningar och svagströmsanlägg-i tvåin grupper -
starkströmsanläggningarfarlighet, dvs.sker efterIndelningenningar.

medanfarliga för och egendomkansådanaär personsom vara
ofarliga.svagströmsanläggningar sådana ärär som

ledningstarkströmsförordningenvagströmsledning definieras iS som
eller radio eller förtelefon, telegraf,telekommunikationför
dylikt ändamål, i vilkenmätning ellersignalering, manövrering, annat

strömstyrka ellersådan spänning,elektriska icke harden strömmen en
egendom. Starkströmsan-farlig för ellerfrekvens kan personvarasom

för sådan spänning,sidan anläggningdefinieras å andraläggning som
ellerfarlig förfrekvens kanellerströmstyrka personvarasom

egendom.
§används begrepp i 4för starkströmFörbrukningsanläggning som

frånelektriska anläggningarvissastycket ellagen för undantatredje att
förbrukningsanläggningomrâde. Medskadestândsansvaretsstriktadet
avsedd möjliggöraanläggningför starkström är attsomavses

bl.a. de ledningarHärmed tordeelektrisknyttjande ström. avsesav
anläggningen ochelektrisk inomför fördelningfinns strömavsom

elektriskmöjliggör nyttjandeinstallationer strömövriga fasta avsom
andra I och medochströmbrytare,såsom vägguttag uttag. att en

apparaterföremål ochomfatta de lösaanläggning inteelektrisk anses
innefattar inteanläggningtill elektriskavsedda anslutasär att ensom

Innebördensådana föremål.förbrukningsanläggningheller aven
något oklar.förbrukningsanläggningbegreppet anses

Överväganden

i generellamening inte möjligtenligt vårDet är att termer mera
preciseringanläggning. Denelektriskprecist bestämma begreppet som

iredovisatsutifrån nuvarande definition har närmastkan göras
krävabestämning skullebegreppetavsnitt. Enföregående närmare av

uppräkningar börSådanauppräkning teknisklång natur.aven
så flexibelt hänsynbör vidareBegreppetundvikas i lagtext. attvara

utvecklingen. Begreppettekniskakan till denvid tillämpningen tas
i lagenbehållas. bör dock dendärför Detelektrisk anläggning bör nya

förföremålingående särskildaanläggning med däridefinieras som en
skälfunnitel. Vi har inteöverföring eller användningproduktion, av

ändamåldistributionomformning ochupplagring,särskiltatt somange
fåromformningUpplagring ochanläggning.för elektrisk ansesen

distribution kan inteöverföring ochproduktion ellerantingeningå i
betydelseförändringNågonrelevant begrepp.längrehär ettanses vara

avsedd.anläggning inteelektriskbegreppet ärav
i fortsätt-anläggning inte hellerelektriskDet sagda innebär att en

anslutsföremållösa ochomfatta deningen kommer apparateratt som
fastanordningarsådanadet gäller äranläggning. Närtill somen
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anslutna får det fortsättningsvis överlåtas rättstillämpningenäven att
sådana anordningarnärmare avgöra är attom anse som en egen
ingårelektrisk anläggning, i sådan eller inte alls elektriskären en

anläggning.
finns skäl i lagen behålla indelningen iDet starkströmsan-även att

läggningar och svagströmsanläggningar. terminologi fastDenna är
fortsättningsvis fyllaetablerad och kommer väsentligäven att en

funktion.
ingående föremålMed elektrisk anläggning med däri för produk-en

tion, överföring eller användning således såväl starkström-av avses
sanläggningar svagströmsanläggningar. Framställningen i dettasom
kapitel inledningsvis, skadestånd vid elskadornämntsavser, som m.m.
Sådana skador kan definitionsmässigt endast uppstå inverkangenom

därförfrån starkströmsanläggningar. Vi saknar anledning attav
in på begreppet svagströmsanläggning. När vi i dennärmare

följande framställningen produktionsanläggningar,talar över-om
anläggningar för användningföringsanläggningar och avsedda av

vi endast starkströmsanläggningar.avser
förståsMed produktionsanläggning bör elektrisk anläggningenen

avsedd för produktion elektrisk kraft med alla anordningarav som
i driften exempelvis ställverk, transformator, kontroll-ingår generator,

hjälpsystem. Avgörande för avgränsningen produktions-och av en
överföringsanläggning.anläggning bör anslutningspunkten tillvara en

kraftproducentenför gränsdragningen bör den därPunkten anses vara
dvs. ielektrisk för överföring elektrisklevererar ström,ström av

praktiken alltid i inmatningspunkten till anläggningen innehassom av
bedriver nätverksamhet.den som

förstås anläggning förMed överföringsanläggning bör enen
till anläggning för användningöverföring elektrisk ström avav

självständigtkommer i viss mån blielektrisk Begreppetström. att
omfatta de anläggningar finns mellaneftersom det kommer att som

anläggningar för användning elektriskproduktionsanläggningar och av
komma till deoch används för elektrisk skallströmström att utsom

överföringsanläggning ingår ledningar, ställverk,sistnämnda. I en
utrustning för styrning ochtransformatorer, mätutrustning, över-

i olika innehavares händer börvakning Om delar nät ärettetc. av
skilda anläggningar. princip kommerdessa, liksom betraktas lnu, som

ingårsådana anläggningaröverföringsanläggningar alltid att somvara
i nätverksamhet.en

i 4Förbrukningsanläggning för starkström används begrepp §som
oklartgällande ellagen. hartredje stycket i den Begreppet ansettsnu

torde i normalfallet anläggning bortom leverans-avse enmen
intedel den elektriska anläggningenpunkten, dvs. den somav

inte har någon kontrollinnehas strömleverzmtören och hansomav
sådan anläggning vi valtSOU 1991:94 60. En harseöver atts.

förelektrisk anläggning avseddfortsättningsvis benämna an-en
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vändning el. Den bör enbart omfatta ledningarna och samtligaav
övriga fasta installationer avsedda möjliggöra nyttjande elektriskatt av

innefattar de ledningar finns för fördelningDetström. som av
elektrisk inom anläggningen, skydds- och mätutrustning,ström ström-
brytare, och andra Som tidigare omfattarvägguttag nämntsuttag. en

anläggning inte föremålelektrisk anslutna lösa och apparater.Vad
gäller till elektrisk anläggning fast fåranslutna anordningar deten
överlämnas till rättspraxis bestämma begreppets innebörd.närmareatt

strikta vid7.4 Det elskadoransvaret

Gällande7.4.1 rätt

överföring har verksamhetProduktion och kanansettsav som som
innebära risker för såväl arbetar inom förden verksamhetensom som

drabbas skador från elektrisk Bestämmelsernaström.attannan av om
skadestånd intar därför viktig plats i den nuvarande ellagen.en

Skadeståndsregleringen i ellagen i allt väsentligt oförändrad sedanär
lagen tillkom år 1902. Den omfattar skador antingen uppstårsom
omedelbart direkt inverkan den i anläggning användagenom av en

farligaeller medelbart denströmmen strömmenattgenom genom
tillfälliginduktion eller överledning, till följd kontakt,t.ex. av

anläggning, avseddkommer in i elektrisk inte är atten annan som
spänningen.motstå den högre

Vid sidan dessa regler finns produktansvarsbestämmelser i §4av a
och 4 b § ellagen. Produktansvaret omfattar skada på och vissaperson

elektriska i har bristersakskador orsakats den sigströmmenattsom av
i kvalitet, vilket i detta sammanhang benämns säkerhetsbrist. Därmed

elektriska så säker skäligenden inte kanströmmen ärattavses som
förväntas.

Alltsedan ellagens tillkomst har huvudregeln varit innehavarenatt
elektrisk starkströmsanläggning ellerhar generatorav en som egen

transformator strikt tredje för skada,har gentemot somansvar man
elektrisk från anläggningen. Som förebild vidorsakas strömav

tjänade 1886 års järnvägsansvarighetslag.tillkomsten bestämmelsenav
infördesAtt strikt markerade den rådande uppfattningenett attansvar

förenad faror föranvändningen elektricitet ansågs med särskildaav
skada eller egendom och allmänheten måste skyddas iattperson
anledning därav.

framhölls i förarbetena särskildaVid lagens tillkomst denatt
ersättningsskyldigheten i allmänhet mäste inskränkas till omfattaatt

använda elektriskaden skada, den i anläggningensom genom
Vidare anfördes det krävdeskraftens verkan åstadkommes. att

uppståreglerade de förhållanden kanbestämmelser närsomsom
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eller ianläggning tillfrån nårgåttelektrisk kraft över annanenen
denanläggning därin i elektriskkraft kommerfall elektriskannat en

40.1904,användas NJAavseddinte att nr s.var
innehavaretill ellag bar allaförslagetursprungligadetI av

dockansågdomstolenstrikt Högstaanläggningarelektriska attansvar.
sittieller hyresgästlåta husägareför långtskulle föradet att somen

ljusledning ha striktelektriskinföravåning låtiti sinhus eller etten
regelskulle inte godkännarättsmedvetandetallmännaDet enansvar.
frånundantogsDärför43.1904,innehåll NJAmed detta nr s.

byggnad elleranläggning inominnehavarestriktadet ansvaret av
detpå förslagbegränsades sedan46. Ansvaretinhägnad gård s. av

anläggning harinnehartill den52särskilda utskottet s. somensom
transformator.ellergeneratoregen

Skäletår 1970.gård slopadesinhägnadför attUndantaget var
otillfredsställande resultattolkningssvårigheter ochtilllettundantaget

1970:139 48-49.skadelidande prop.för den s.
skadabegreppetlagstiftaren inteanvändeellagenVid tillkomsten av

Såledessakskador.egendomsskadorellerskadorför andra än person-
skador omfattasskador sådanaandravarit inga änavsikten hatorde att

4 § ellagenBestämmelserna itillämpningsområde.paragrafensav
elektricitetsverk-sakendvs.tredje rätt, utomatt trygga enmansavser

50. Ersätt-jfr 1904,skadelidande NJAståendesamhet s.nr
4 §omfattas inteemellananläggningarelektriskaavseendening av

i 6reglerasellagen utan
förbruknings-bristfälligaanvändningorsakasSkador avgenomsom
förbruknings-Sådanadet striktaomfattas inteanordningar ansvaret.av

i ställetoch omfattassakerlösaelektriska äranordningar, apparater,
och538jfr 1977bestämmelser NJAproduktansvarslagens prop.s.av

199091:197 14.s.
ellerinträffatskadadäranläggningen trans-Saknar generatoregen

förseddadärmeddeninnehavarenfallerformator ansvaret av
innebäranläggning Dettaförstnämndatillfört ström.anläggning som

inträffar vidskadoransvarig förbliranläggningsinnehavare somatt en
bestämmelsernainnebärpraktikenanläggning. I ansvaretattannanen

nätföretagen.dvs.distributionsanläggningar,drabbar innehavare av
orsakatsför skadorfall striktflestai de ävensåledesDessa somsvarar

isådaneftersomlågspänningsanläggning,vanligfrånström enenav
transformator. Deteldistributörensnätföretagetskraften viaregel får

självahögspänd ochindustrier köperemellertidförekommer att
åvilar dåstriktalämplig spänning. Dettillden ansvarettransformerar

vederbörande företag.
stycketfjärdeenligt 4 §transformatorellerMed generator avses

ianvändningförelektriskofarlig strömalstrarinte apparat som
frågadetdvs.anläggning, ärdylikellertelegraf-, telefon- omannan

innehavareinnebärsvagströmsanläggningar. Det att av enenom
inte bärtransformatorellermedanläggningelektrisk generatoregen
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strikt sådant ofarligt slag. innehavareär Attapparaternaansvar om av
svagströmsanläggningar undantagna från strikt innebärärav ansvar

emellertid inte skador inverkan frånströmatt svagströmsan-genom av
läggningar undantagna från tillämpningsområdetär för § ellagen.4
Sådana anläggningar tillförs ibland olyckshändelse frånströmgenom
starkströmsanläggningar. Har så innehavarenskett starkströms-är av
anläggningen strikt ansvarig för skador uppkommer vidsom en
svagströmsanläggning. Som motiv till denna begränsning det striktaav

ligger uppfattningen i första hand bör liggaansvaret att ansvaret
elektriskaden anläggning från vilken den skadegörande gåttströmmen

och skada vid svagströmsanläggning endast kunde uppkommaut att
sådan tillförts farliganläggning från starkströmsanlägg-strömom en

ning jfr NJA 1904, 51. Regeln ansågs också säkerställanr s.
den skadelidande kunde vända sig sådant håll, där kanatt man

påräkna ekonomisk vederhäftighet.
striktaDet mildras skador uppkommitansvaret attgenom som
händelse högre hand undantas från skadangenom av ansvar, om

inte kunnat avvärjas iakttagande föreskrivna skyddsåtgärder.genom av
Enligt förarbetena till ellagen syftar undantaget på olyckor som
uppkommit övermäktiga naturkrafter orkaner i vårtgenom som av

oberäkneligklimat sällspord styrka, jordbävningar eller åskslag av
intensitet.

Ett undantag från striktadet har betydelse äransvaret storsom
iundantaget 4 § tredje stycket ellagen, för skada uppkommitsom

inom byggnad och orsakats med spänningströmsom av som en av
högst 250 volt mellan ledare och jord eller vid inte jordat system

två förbrukningsanläggningmellan ledare tillförts för starkström.
Begränsning för husinstallationer har funnits sedan tillkomst.ellagens
Skälet för sådan begränsning strikt i sådana fallatt ettvar ansvar
skulle verka avskräckande användningen och husin-attav
stallationerna inte farligare gasledningar, fotogenlampor ochänvar
dylikt. Undantaget innebär elskador uppkommer vid in-att som
stallationsanläggningar i vanliga bostadslägenheter, kontor, hantverks-
lokaler o.d. inte omfattas det strikta gällerHär i ställetansvaret.av
SkL:s regler.

Överväganden7.4.2

Vi konstaterar:
Nuvarande huvudregel förstrikt innehavare elektriskom ansvar av
starkströmsanläggning med eller transformator ärgeneratoregen
anpassad till de regler för elmarknaden gäller år 1995.t.0.m.som
Elmarknadsreformen innebär det den I januari 1996 görsatt en
boskillnad å försäljningmellan sidan produktion och el, ochena av
å andra sidan överföring nätverksamhet. På elmark-denav nya
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uteslutande sysslar medfinnas företagdetnaden kommer attatt som
elektrisk anläggning.innehar någonel, intesälja sommen

ochreglernaElmarknadsreformen nödvändiggör att om ansvar
skadestånd vid elskador övervågs.

föreslår:Vi
likhet medbehålls huvudprincip. IstriktmedSystemet ansvar som

elektrisk stark-innehargäller skall endast denvad ensomsom nu
orsakadeför skadoråläggas striktkunnaströmsanlåggning ansvar

el.av
skallstarkströmsanlåggningelektriskinnehavareVarje svaraav en

starkströmsanlågg-denInnehavarenför anläggning.endast sin av
skadan.kommit skallvilken elenfrån ersättaning senast

skall hastarkströmsanläggningarför produktionInnehavare avav
produktions-undantag för sådanaskadeståndsansvar medstrikt

högst 50mdrkeflekthardär elgeneratornanläggningar omen
kilovoltampere.

skall haför överföringstarkströmsanlåggningarInnehavare avav
skadeståndsansvar.strikt

för användningavseddastarkströmsanlåggningarInnehavare avav
skall250 voltöverstigermed spänningtillförsoch somensom

skadeståndsansvar.striktha
för användningavseddastarkströmsanlåggningarInnehavare avav

undantas250 volthögsttillförs med spänningoch en omsom
skadeståndsansvar.striktfrån

tillkommitför skadorfrån det striktaUndantaget ansvaret som
hand slopas.händelse högreavgenom

Inledning

oförändrade sedanvaritellagen har iSkadeståndsreglerna i stort sett
utveckling skettskadeståndsrättsligaår 1902. Denkom tilllagen som

skadestånds-förbi.delen gått ellagenalltså tilldärefter har största
måsteDärvidtill utvecklingen.ellagen börreglerna i anpassasnu

regler bör gällagenerellaskadeståndslagensutgångspunkten attvara
bärutifrån de hänsynmöjligthänseenden där deti alla de är som upp

innehålla så få skade-börellagochi ellagenregleringen att en ny
fråganförsta och ärmöjligt. Den störstasärreglerståndsrättsliga som

denalltjämt börskadeståndsansvarstriktprincipen varaomom
grundläggande.
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striktPrincipen om ansvar

dentillkomst varitlagenshar alltsedanHuvudregeln i ellagen att som
ellerstarkströmsanlåggning medelektriskinnehar generatoregenen
frånorsakatsför skada strömstrikthartransformator avsomansvar

anläggningen.
skadeståndsregleri ellagensändringarvissasamband medI att

huvud-bibehållandefråganövervägdesår 1970,gjordes även avom
anfördedepartementschefenFöredragandestriktregeln ansvar.om

obe-skadeståndsansvar1970:139 47därvid bl.a. prop. att etts.
striktInförandetbehov.fyllervållande alltjämt ettroende ett avav

produktionuppfattninglagstiftarensmarkeradeellageni omansvar
farlig verksamhet.utpräglatelektriskdistribution strömoch som enav

Även förändringdrastiskbidragit tillutvecklingteknikens avenom
tillförändring lettoch dennatillkomstlagenssamhället sedan en

verksamhet,farligbegreppetuppfattningnyanseradbetydligt avmer
någonanledning hadepartementschefen ingenenligtfanns det att

Uttalandenalagens tillkomst.vidinställningväsentligt änannan
tredjesida bet.från riksdagensnågon erinranföranledde inte

1970:LU84 27.lagutskottet s.
förändring-sådanaår 1970 skettsedandetFrågan närmastär omnu

Härvid måstemotiverad.ståndpunktändradsamhället äri att enar
frågaskett iinternationelltställningstagandedetbeaktas även omsom

produktansvar.
elolycksfall harAntaletalltblivit bättre.med tidenElsäkerheten har

användningen Anledningenkraftigt.ökatharminskat trots att av
stigitharanläggningarnaelektriskadekraventorde främst attvara

anlägg-elektriskadeförtrogenhet med hurallmänhetensoch att
ökat.användas harskallningarna

Även god, måstesåledes allmäntSverige ärielsäkerheten settom
fortfarandeelektrisköverföring strömproduktion och varaansesav

Elsäker-inträffar enligt6i kapitelverksamhet. Somfarlig nämntsen
cirka 10elolycksfall,200omkringstatistik årligenhetsverkets varav

mängdocksåorsakarElektricitetenutgång.dödligmed storen
för 20elektricitetenmedräknar procentManbränder. att avcasvarar

storleksordningenuppgår tillvärdetdet årligabrandskador ochalla att
elektriskföljd strömtillVid brändermiljoner kr.300drygt om-av

medeltal femiårligenkommer personer.
skadestånd verkarreglerframhållasbrukatTraditionellt har att om

reparativt.ochpreventivttvå sätt -
frammanarreglernauppståreffektenpreventivaDen att engenom

Över-skador.förebyggatillbidrardärigenomförsiktighet ochviss att
tillskadaanledningioch förlusternakostnadernaflyttningen enavav

antaletpreventionsteorinenligtmedförskadeståndsskyldige attden
förutsättningunderuppnåseffektenavhållandeminskar. Denskadefall

villfall deniellerflertalet manvart personergruppatt personer -
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påverka undviker handlande eller underlåtenhet kanett en som-
medföra de får betala skadestånd och det risken för skade-äratt att
ståndsskyldighet förmår dem bete sig så skador inteatt attsom upp-
står. måste således finnasDet orsakssamband mellan risken bliett att
skadeståndsskyldig och beteendet, den enskilde kanske inteäven om

medveten detta samband. Ett motverkarär system attom som
förlusten flyttas på den orsakat skadan skulle kunna ökaöver som
risken för skador uppstår. fallI vissa har också skadeståndsregleratt
motiverats med viss placering det slutliga kostnadsansvaretatt en av

medföra färreför skador kan antal skador inträffar. Det gälleratt ett
bl.a. reglerna i produktansvarslagen. Produktansvarslagens regler är
utformade så skadeståndsskyldighet kan drabba dem kanatt som
påverka och skadeståndsansvaretprodukternas säkerhet förutsätts leda

skadeförebyggandetill intensivt arbete l99293:8prop.ett mer s.
f.. Olika uppfattningar råder frågan25 i hur den preventivastor

effekten Det har hävdats skadeståndsansvar obe-är. äratt ett som
roende vållande har särskilt stark skadeförebyggande effektav en
eftersom bär strikt måste till skador inteden attsom ansvar se
inträffar för få betala skadeståndundvika det räcker inteatt att att-

strikta ocksåvisa all möjlig aktsamhet. Det markeraransvaret
elektrisksamhällets på produktion och överföring ström ärattsyn av

farlig verksamhet. På det kan företagens attityder till elsäker-sättet
heten påverkas.

skadeståndsreglernas effektI svensk ersättningsrätt har reparativa
framhållits viktigaste. Skadestândsreglerna tillsammansden skallsom

andra ersättningssystem medföra faktiskt inträffade skadormed iatt
möjlig mån ekonomiskt. Här spelar det striktaersätts ansvaret
fortfarande viktig roll. Som har framväxten det modernasagtsen av
välfärdssamhället och den svenska ersättningsrätten gjort skade-att
stándsrättens betydelse för skadelidande har minskat högstersättaatt
betydligt. Enligt kap. SkL omfattar skadestånd till den5 §1 som
tillfogats personskada ersättning för bl sjukvårdskostnader och andraa..
utgifter, inkomstförlust sveda och värk och lyte och Harsamt men.
personskadan till utgår enligt kap. SkL ersättning förlett döden 5 2 §
bl.a. förlust underhåll. Avräkningsreglerna i SkL innebär emellertidav

skadeståndsersättning oftast inte betalas för inkomstförlust elleratt ut
för förlust underhåll. i SkLBestämmelserna 5 kap. 3 § innebär attav
avräkning skall ske ersättningen för inkomstförlust bestäms,när om
den skadelidande med anledning förlusten har till ersättningrättav

utgår obligatorisk försäkring enligt lagen 1962:381grundsom av
allmän försäkring lagen 1976:380 arbets-eller grundom av om

förmån. eller pensionskadeförsäkring, eller likartad Sjuklönannan
ocksåbetalas arbetsgivare grund anställningsavtal skallsom av av

avräknas. gäller pension utgår på grund kollektivDetsamma som av
tjänstepensionsförsäkring periodisk ersättning utgår på grundsamt som

sådan olycksfalls- eller sjukförsäkring grundhar meddelatsav som
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kollektivavtal.av
ifrån betydelselöstlångtemellertidstriktaDet äransvaret

förhållandena år 1970medjämförelsepersonskadesidan och geren
betydelseskadeståndsrättensdet kanhandenvidnärmast antas attatt

första har Sverigesskäl. detfrämst två Föröka. Dettakommer att av
anledningfinnssig det änfört med störrei EUmedlemskap att

främstoch då denutvecklingeninternationellabeakta dentidigare att
internationellSveriges itveksamtkaneuropeiska. Det omanses
upprätthållas.kanfulltersättningsrättsärprägladejämförelse ut

utsträckningi sådan litenoacceptabeltInternationellt har det attansetts
effekter.preventiva Detskadeståndsrättensbeaktahar gjortvisom
skadestånds-visastudier kanempiriskaingavisserligenfinns attsom

vedertagendetbraskador ärförebygger sättett enmenansvar
har detSärskilt stötandeeffekt.preventivfinnsuppfattning detatt en

förkostnadernasä delbärsocialförsäkringen storansetts att aven
farlig verksamhetvad gällerinriktningenkanEUpersonskador. Inom

skall haverksamheten strängtbedriverden ettsägas att somvara
haskyldighetmedi kombinationeventuellt attskadeståndsansvar en

skadeståndsrättensvarförtillandra skäletansvarsförsäkring. Det
statsfinansielldetökaantagligen kommer ärbetydelse attatt ur

allmännamed sådanaräknarealistisktsynvinkel inte längre är att
1970-talet. Detlagstiftaren under ärföresvävadetrygghetssystem som

alltidframtidenisocialförsäkringarnarimligtknappast att tro att
detiställetTendensenskadelidande fullt är attkommer ersätta ut.att

införsdetsocialförsäkringssystemenisjälvriskerinförs s.k. attgenom
tordesakskadorVad gällersänks.ersättningsnivåernaochkarens

försäkringsvägen.väsentligt reglerasalltgälla de i1970liksom år att
för den s.k.betydelsestriktahar detsakskadornaFör ansvaret

försäkringsgivarnas regressrättkanaliseringen ansvaret somgenomav
utnyttjas.sällanmycketemellertid

organisatio-elkraftbranschensföreträdare förutredningsarbetet harI
företagmedkontakterdirektahaft delocksådeltagit. Vi har enner

företagenframkommitinte änharelkraftbranschen. Det annat attinom
sakskadorför ochstriktberedda bäraalltjämt är att ett person-ansvar

kraftföretagenoch medkan tillel. Det sägasorsakats attavsom
striktabibehållande detförordar ansvaret.ett av

frångåskälfinnsdet intevianfördatill det attMed hänsyn attanser
sakskada på el-ochförskadeståndsansvarstriktprincipen person-om

strikthittills byggaliksomalltsåHuvudregeln bör ettomrädet.
vidpåkalladeändringarvilka ärbör övervägasDäremot somansvar.

till denhänsynsärskiltellagstiftningen,modernisering avaven
förestårelmarknadkonkurrensutsatttillövergång mensom nuen mer

denochutvecklingen rätts-internationellatill denockså hänsynav
år 1902.sedanskadeståndi frågaskettutveckling omsom

år 1966Ellagstiftningsutredningen,tidigareEnligt den avgavsom
1966:39,SOUanläggningarelektriskaLagstiftningbetänkandet om
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varje skallden allmänna regeln anläggningsinnehavareborde attvara
striktför sin anläggning. Uppkom skadan inomhus bordebära ansvaret

volt.endast spänningen högre 250 Utomhusgälla änvaransvar om
innehavaren alltid strikt ansvarig och undantagetborde däremot vara
inhägnad gård slopas.för skada inom

uppfattninganförde till stöd för sin principiellaUtredningen om
för åläggasfördelningen det strikt skulleatt att ettansvaret ansvarav

rimligt krav denne hade någorlundaeldistributör ett attsyntesen vara
avvärja skaderiskerna. Vid anläggninggoda möjligheter att annans var

regel mycket begränsade. Enbart dendessa möjligheter om-som
eldistributören tillhandahöll i vissaständigheten att en vara, som

ansåg tillräckligsituationer kunde farlig, utredningen inte varavara
inträffade. låta skade-för motivera varhelst skadan Attatt ansvar,

ståndsskyldigheten uppbäras endast hänsyn till den skadadesav
erhålla ersättning ansåg utredningen inte hellerintresse att vara

lågspändtillfredsställande. Installationsanläggningar för ström var
sträckning förlagda inomhus, varvid risken förvanligen till hela sin

ledning fick betydligtolycksfall ansågs liten. En utomhus anses
farligare.

före-Ellagstiftningsutredningens förslag prövades anfördeNär
dragande departementschefen inte borde läggas ledatt ansvaret ett

mindre genomsnittlig bärkraft eldistributörerna.har Ansvaretänsom
borde därför i fortsättningen knytas till innehavet anläggningäven av

eller transformator 1970: 139 48.med prop.generator s.egen
från strikt inom inhägnad gård bordeUndantaget principen om ansvar

vidareenligt departementschefen slopas. Det strikta bordeansvaret ut-
spänningenssträckas till omfatta alla inomhusanläggningaratt oavsett

höjd. Riksdagen biföll propositionen i sistnämnda del bet. tredjeutom
lagutskottet 1970:LU84 27--30.s.

elmarknaden kraftBestämmelserna den träder i den 1nya somom
januari 1996 kommer medföra bl.a. det boskillnadgörsattatt en

sidanmellan å sidan produktion och försäljning och å andraavena
överföring nätverksamhet. bedriver nätverksamhetDen somav
skall ha skyldighet ansluta anläggningar till sina ledningar och nätatt

överföra elmarkna-och på skäliga villkor På denatt annan. nya
den kommer det finnas producenter, innehavare säljare ochnät,att av
kunder förbrukare.

På den framtida elmarknaden kan det förekomma företag ute-som
slutande sysslar el. Eftersom kommer ha någotmed sälja de inte attatt
direkt inflytande sig produktionsanläggningarna elleröver vare
överföringsanläggningarna vår mening inte motiveratdet enligtär att

säljer.ålägga dem strikt för skador orsakas den desom avansvar
Det strikta bör vi det fortsättningsvisävenansvaret varasom ser

också medknutet till innehav anläggning. Detta överensstämmerav
den grundläggande principen strikt inte bör åläggas denatt ansvar som
inte kan påverka risken för skada.
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elektrisk anläggninginneharendast densåledesVi att ensommenar
orsakade el. Fråganskadorstrikt föråläggasskall kunna omavansvar

anläggningelektriskskall åläggas innehavarestrikt av enenansvar
elektriskpå vilkenolika beroendeemellertid bedömasbör typ an-av

fråga i det följande.behandlar dennafråga Videtläggning är om.

Produktionsanlággningar

frågakomma ikan det inteproduktionsanläggningarVad gäller annat
närvarandeföranläggning liksomsådaninnehavarenän att enav --

anläggningen.frånskadorförskall ha strikt strömprincipi avansvar
liknandeemellertidsiganläggningarsådanagäller görNär det

striktfördedomstolenHögstagällande de omsom somresonemang
med ellageni sambandhyresgästellerför husägareenvar attansvar

funktionrimliginte fyllaför långtskulle förainfördes. Det samt en
används förföreträdesvisproduktionsanläggningar,ålägga småatt som

småanläggningarsådanaExempel ärstriktbruk,privat ett ansvar.
solenergianläggningarvind- ochreservkraftaggregatportabla samt som

deendastföreslår därförVienstaka hus.försörjaavsedda attär att
harelegeneratornproduktionsanläggningar därinnehar ensom

förstriktskall hakilovoltampereöverstiger 50märkeffekt ansvarsom
produktionsan-mindreövrigainnehavareanläggningar. Försina av

tillämpas.bör SkLläggningar

Övedöringsanläggningar

Även i verk-striktbör bäranätverksamhetbedriverden ansvarsom
bl.a.ledningsnätetförutom självanätverksamhet hör,Tillsamheten.

anslutningföranordningartransformatorerochställverk samt av
börjarenergi. Näteteffekt ochÖverfördmätningochanläggningar av

fråninmatningspunkternaellerinmatningspunktenii princip pro-
uttagspunkten ellervidoch upphörduktionsanläggningar uttags-

mån detel. I denanvändningföranläggningartillpunkterna av
börnätverksamhetreguljärsidanöverföring vidförekommer avav

innehavareåvilabör såledesStriktgälla.också strikt avansvaransvar
överföringsanläggningar.

anläggningarandraomfattarStrikt somansvar

produktionsanläggninginnehardenFrågan närmastär ensomomnu
skadaförha striktskall ävenöverföringsanläggningeller ansvaren

denfråntillförsanläggninginträffar vid egnasomannansom
inneharfrämst denfråganpraktiken gällerIanläggningen. ensomom
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överföringsanläggning skall ha strikt för skador inträffaransvar som
vid anslutna anläggningar till vilka överför el.nätägaren

principfrågan viI böjda ansluta till den tidigareär närmast att oss
Ellagstiftningsutredningensuppfattningattvarjeanläggningsinnehavare
bör bära för sin anläggning. Elsäkerheten i huvudsakäransvaret en
fråga hur anläggningarna utformas och underhålls. Ansvaret förom
skador bör främst ligga på den har reellt inflytande överettsom
anläggningarnas underhåll och således kan påverka risken försom
skada.

Den innehar överföringsanläggning har i praktiken intesom en
någon möjlighet ha tillsyn anslutna anläggningar till vilkaöveratt
överförs. elen tillförs anläggning från överföringsanläggningenAtt en
kan inte, då den kvalitetsmässigt god, tillräckligtär ettanses vara
motiv för innehavaren överföringsanläggningen skall bäraatt av

Inte heller den omständigheten innehavare överförings-ansvaret. att av
anläggningar allmänt har ekonomisk bärkraft innehavarnastörre än av
sådana anslutna kan motiveraanläggningar detta.

Vår mening således innehavare anläggning förär att en av en
användning i princip själv förbör de skador orsakasav ansvara som

elektrisk från den anläggningen. Frågan dåström ärav egna om
bör strikt eller allmänna skadeståndsregler bör gällaansvaret vara om

för skador uppstår inverkan från sådanströmsom genom av en
anläggning. principI innebär det ersättning för skada utgårattsenare

vårdslöshetendastnär från anläggningsinnehavarens sida kan styrkas.
Frågan strikt eller inte bör bedömas olika beroende påom ansvar
vilken användaranläggning det frågaärtyp av om.

voltEl med högre spänning 250än

Innehavare anläggningar för användning köper olikaav av av
spänning. finns iFör närvarande landet drygt 000 elkunder7 som
köper med högre spänning 250 volt. iAvgörande dettaän är
sammanhang vilken spänning elen har i leveranspunkten, dvs. isom

mellan anläggningarna. Kunder köper med högregränsen som
spänning 250 volt torde undantagslöst företag. Omkring 50än vara

sådana leveranser sker till tillverkningsindustrier. Deprocent av
aktuella köparna såhar undantag transformatorergott utansom egna
och därmed i princip strikt enligt gällande regler. finnsDetansvar nu
enligt vår mening inte skäl någon ändring i detta hänseendegöraatt

kopplingen till innehav transformator bör slopas. I ställetmen av egen
bör det avgörande anläggningen används för medattvara en

‘Dar i följande spänningdet det 250 volt 250 mellanvolt ledareanges avses om en
jord vid icke direkt jordatoch eller mellan två ledare.system
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gällerstriktsåbör dras250 volt. Gränsenspänning över att omansvar
spänning i leverans-vidanläggningen skertillleveransen somen

sådan anläggning kanvolt. Till250högrepunkten änär varaen
haranvändsanläggningar, därandrafleraelleranslutna somen

haranläggningarnaOmspänning 250 volt.lägreeller änhögre samme
anläggning. Detochbetraktasbör deinnehavare, sammasom en

gällasålundahuvudanläggningen börgäller förstrikta somansvar
det gälleri frågaskillnad näranläggningen. Atti hela göra om ansvar
kanvadinträffar vidlikartadeheltkanskeskador ansessomsom--

komplikatio-betydandemedföraskulleanläggningoch sammasom en
obestämdaundvikastarka skälfinnsskaderegleringen. Detvid attner

regler.svårtolkadeoch

250 volthögstspänningEl med om

medelleveransermiljonernärvarande drygt 5förskerTotalt en
iför användningtill anläggningar250 volthögstspänning avav

inomhusan-sådanaFörhantverkslokalerbostäder, kontor, m.m.
volt gällerhögst 250spänningmedtillförsläggningar avensom

vårdslöshet.orsakasför skadorhuvudregelidag ett avsomansvarsom
reglernapå grundförekommadockkanStrikt om pro-avansvar

utomhus belägnagällerdetavsnitt 7.5. Närseduktansvar an-
spänningtillförs medanvändningförläggningar avensomav

för distributörenskadeståndsansvarstriktvolt gäller250högst ettnu
anläggning.sådantillav

huvudregelngäller börnärvarandeförmed vad attI likhet varasom
har striktinomhusanläggningar intenämndainnehavare ansvarav nu

helleranläggningen. Inteelektrisk frånorsakadeför skador strömav
vid250 volthögstgrund strömuppstårskadorför omavsom

finns detanvändningföranläggningarbelägnautomhus av
förflera skälfinnsDetstriktanledning stadgatillräcklig att ansvar.

sådanainnehavarnamedhängerskäldet. Ett att an-avsamman
inteenskilda ärprivatpersoner;övervägande deltillläggningar är som

striktskäl åläggasstarkamycketbör intenäringsidkare ansvar.utan
så mycketskaderiskerna störrei fråga ärocksåkanDet sättas om
för personskada,främstrisken,Avgörande förinomhus.utomhus än

tillsynvilkenunderanläggningentillgänglig är,huri ställettorde vara
Önskemåletvidtagits.skyddsåtgärdervilka attstår ochden som

för skador strömbeträffandegällaregler börenhetliga ansvaret av
förenklingrättstekniskavikt. Denvissockså tillmätasmåste av

förenskildaförstärker deuppstår härigenom argumentensystemet som
lösning.denna

inte kommervårt förslagenligtstriktdäranläggningarDe ansvar
ianvändningavsedda föranläggningarsåledesgälla är somavatt

volt.högst 250spänningmedtillförsleveranspunkten aven
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Svagströmsanläggningar

Enligt nuvarande regler har inte innehavare svagströmsanläggningarav
strikt sådant åvilar endast innehavare stark-utanansvar ansvar av
strömsanläggningar. Svagströmsanläggningar kan i princip inte orsaka
skada inverkan det inte såström är strömmenattgenom av om
inkommit från starkströmsanläggning. Enligt vår mening bör ävenen
fortsättningsvis innehavaren den starkströmsanlåggning från vilkenav
svagströmsanläggningen tillförts strikt för skada iström svara som
sådant fall kan uppkomma.

förUndantaget händelse högre handav

Sedan ellagens tillkomst har gällt anläggnings innehavare inteatt en
föransvarig skada tillkommit händelse högreär som genom av

hand. Undantaget gäller dock endast under förutsättning före-att
skrivna skyddsåtgärder vidtagits. förarbetenaEnligt till ellagen syftar
undantaget på olyckor uppkommit övermäktiga naturkraf-som genom

orkaner i vårt klimat sällspord styrka, jordbävningar ellerter som av
åskslag oberäknelig intensitet.av

Undantag för force majeure finns, förutom ellagen,i bl.a. i §11
atomansvarighetslagen 1968245, § andra3 stycket oljeansvarighets-
lagen 1973:1198, och kap. § andra stycket järnvägstrafiklagen5 1
1985: 192. två förstnämndaDe lagarna grundar sig internationella
konventioner.

Undantaget i ellagen ålderdomligt och såhar begränsadär en
räckvidd det helt saknar praktisk betydelse. Frågannästan äratt

det i den ellagstiftningen bör finnas bestämmelsenärmast om nya en
föreskriver förundantag force majeure efter vadmönstersom av som

stadgas i lagstiftning skadestånd. Då i svensk irättannan om man
allmänhet varit restriktiv till för forceundantag majeure har stannat
för det förnuvarande undantaget högre hand inte någonersättsatt av

bestämmelse.ny

Försäkringsersättning och skadestånd

Att skadelidande har skadeståndtill till föga för honomrätt är nyttaen
den skadeståndsskyldige inte förmår betala skadeståndet.attom

Bristande betalningsförmåga kan ofta finnas hos enskilda och mindre
företag. Om skadeståndsbeloppet mycket kan det givetvisär stort
förekomma företag har svårt betala det. Dessaäven störreatt att
problem gäller vilken grund skadeståndsskyldigheten vilar.oavsett

skadeståndsansvarStrikt föreskrivs dock främst för tillgodose denatt
skadelidandes behov skadan och därför otill-det äratt ersatt
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för denonyttigasigvisarstriktreglernafredsställande ansvaromom
betalasinteskadeståndet ut.anledningendendrabbade attav

denbådeskyddasyftetdubblafyller det attansvarsförsäkringEn
riskensistnämnde ersättsdenFörskadevållande.denskadelidande och

skadeståndsanspråkförödandeekonomiskt enavdrabbas ettatt avav
deninnebärförsäkringEn attpremier.betalaskyldighetjämn att

ersättning.påräknakansäkerhettotalmedskadelidande nästan
harallmänhetde imedräknakunna attbörföretaggällerVad man

enligt lag, oavsettskadeståndsansvartäckeransvarsförsäkringar som
före-flestaingår i deförsäkringsådanEndettaför är.grundenvad

anledningfinnsdet attfråganhar övervägtVitagsförsäkringar. om
närings-iför denskyldighetstadgarbestämmelser ensominföra som

främst nät-elektrisk strömöverförellerproducerarverksamhet
striktadettäckeransvarsförsäkringtecknaverksamhet somatt
iansvarigadebefarasdet kanske att merbörSåansvaret. om

Viförsäkringsskydd.erforderligtsaknaromfattning anserbetydande
strukturelkraftbranschenstillhänsynmeddetinteemellertid att

tecknabenägenhetdessbärkraft och attochstorlekföretagens
gällerdetNärskyldighet.sådaninförapåkallatförsäkring är att en

företagdelämplighetsprövning somskernätverksamhet även aven
desäkerställatordeprövningen attDenkoncession.ansöker om

seriösa.nätverksamhet ärbedriverföretag som
hemförsäkring.formnågon95harhushållen procentAv avca

endastemellertidtordeDessabland hyresgäster.lägreAndelen är
Enskildaanläggningar.elektriskainnehaundantagsvis kunna anses

striktbäraföreslårvireglermed dealdrigprinciptorde ihushåll som
hasamtligaså etttordeSmåhusägare gottelskador.för somansvar

utomståendedrabbarför skadorförsäkringsskyddtillfredsställande som
skadelidandeDeutomhus.inomhussåvälfastigheteninom som
försäkrings-ersättningfåutsträckningmycketialltsåkommer storatt

fall hani destrikt ochersättningsskyldigedenbåde när ansvararvägen
kunnaskadoruppkomnatordeVidarevårdslöshet.förhar ansvar

sida.skadelidandespå denförsäkringarersättas genom

elskadorvidProduktansvar7.5

Gällande rättl7.5.

produktansvarsbe-ochproduktansvarslagenträdde1993januariDen l
dåändringarkraft. Deiellagenb §och 4§i 4 somstämmelserna a

EG-direktivetnänmdatidigarei detgrund omsingenomfördes har
7.2.avsnitt85374EEC,produktansvar se

produktan-begränsadessvensktill rättanpassningdirektivetsVid
sedanellagenEftersomsaker.till lösatillämpningsområdesvarslagens
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tidigare innehöll regler skadestånd för skador orsakadeom genom
inverkan elektrisk ansågs lämpligastström också föra inattav
bestämmelser produktansvar avseende elektrisk i den. På såströmom

skulle skadeståndsreglernasätt angående elektrisk bli samladeström
i författning. Detta innebar vissa preciseringar begreppenatten av
krävdes för bestämmelserna produktansvar i ellagen skulle bliatt om
begripliga. Därvid iakttogs försiktighet för bestämmelsernastor atten
inte skulle avlägsna sig från direktivets innebörd. Vidare lades
produktansvarslagens regler, så långt möjligt, till förgrundsom
bestämmelsernas utfomming.

I det lagstiftningsärende ledde till införandet produktansvars-som av
bestämmelserna i ellagen konstaterades förslaget innebaratt en
provisorisk reglering i avvaktan på ellagstiftning och atten ny
bestämmelserna skulle arbetas in i den ellagstiftningensenare nya som
skulle utarbetas.

§ ellagen4 enbart skador orsakats den elektriskaatta avser som av
i sig har bristerströmmen i kvalitet, vilket i detta sammanhang be-

säkerhetsbrist.nämns Därmed den elektriska inteströmmenattavses
så säker skäligen kan förväntas.är Begreppets innebördnärmaresom

har inte preciserats och vid bestämmelsens tillkomst prop.
göra1991922135 f.7 ansågs inte heller lämpligt det eftersomatts.

menade försiktighet måste iakttas för inte avlägsna sig frånatt attman
direktivets EG-rättsliga innebörd. Departementschefen anförde
emellertid de för skälig kvalitetsnivå på levereradatt ström,normer

under utveckling, kunde förväntas få betydelse i dettasom storvar
sammanhang vidare vissa brister i kvalitet hängersamt att samman
med s.k. systemfel, vilket innebär sådana risker godtasatt av
samhället s. 20 nämnda prop..

Som redan bör det observerasnämnts elektriska lösaäratt apparater
saker, dessa infogatsäven eller på blivitsätt beståndsdelannatom en
i lös eller fast egendom, och produktansvaret beträffande sådanaatt

Ävenregleras i produktansvarslagen. skadorapparater som upp-
kommer till följd felaktigheter i elektrisk anläggning kan mycketav en
väl falla under produktansvarslagens tillämpningsområde. Det bör
observeras elektrisk anläggning endast i undantagsfallatt tordeen rena

lös sak. Begreppet lös sak används i produktansvarsla-anses vara en
i dess vedertagna juridiska betydelse, dvs. varje slag rörligtgen av

fysiskt föremål. För något skall elektrisk anläggningatt anses vara en
krävs i princip det något uppbyggtär och stationärt inteatt tillsamt
omfattningen alltför obetydligt. Produktansvarslagen torde dock kunna
tillämpas produkt infogats i elektrisk anläggning ärom en som en
defekt har säkerhetsbrist inte anläggningen sammanfogatsen men om

i och för sig säkra produkter byggts ihop på sådant sättav ett attsom
anläggningen blivit farlig. Följande exempel kan illustrera detta. En
tillverkare elektriska kablar och kraftledningsstolpar ocksåav som-
åtar sig på entreprenad uppföra kraftledningar levereraratt antalett-
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upphängnings-ochkablarkraftledningtillbeståndsdelardefekta en
undermåligadegrundblirKraftledningenanordningar. av

det. Igrundorsakasskadaochfarligbeståndsdelarna nuaven
produktansvarslagenåberopakunnaskadelidandetordefallanfört en

kablarnahossäkerhetsbristgrundskadestånd attoch begära enav
kanskada. Däremotorsakatupphängningsanordningarna enoch en

tillverkarenproduktansvarslagen,åberopainteskadelidande avom
tillbeståndsdelarsäkrabeståndsdelar levererarandraochkablar

anläggningenbygger ettentreprenörenkraftledningen men
skador.orsakaranläggningenocholämpligt sätt

skyddenskildesstärka denför mottillProduktansvarsreglerna är att
Skade-produkter.hosbristerorsakasskadordrabbas avatt somav

skallproduktansvarslagen,enligtliksomellagen,§4enligtstånd a
till sinegendompåsakskada typpersonskada ochdärför ersätta som

tidenskadelidande vidändamål, denenskiltavsedd förvanligen är om
för sådanthuvudsakligenegendomenanvändeocksåskadaför

denfel påorsakassällandocktordePersonskadorändamål. av
egendompåskadordet gällerNärsådan.elektriska strömmen som

harnäringsidkarebl.a.enskilt bruktillbegränsningen attinnebär som
för uppkomnaersättningfåinte kanutrustningmaskinellkänslig

produktansvarsregler.ellagensenligtskador
ellagen§4 ärenligtskadeståndsansvar attförförutsättningEn a

ellermedanläggningfrån generatoromloppiströmmen egensatts en
produktansvaretinnebärapraktikentorde i atttransformator. Detta

imåsteStrömmen satteldistributören.faller påregel anses varasom
Även kraftenanläggning.hanslämnardendenneomlopp när omav

transformatordistributörensidenomvandlasproducentfrånköps en
börinte. Detfinnsidentifiera noterasströmmöjlighetnågonoch att

innehavareförinte görsproduktansvaretfrånundantag avatt
transformator.ellermedsvagströmsanläggningar generatoregen

näraliggandesärskilt närinteuttryck äromloppiSätta är ett som
produktansvarslagenfråntagitsharelektricitet. Begreppetgällerdet

intoEG-direktivet, putfrånbegreppettagitsin överi tursom
principenfår attsakergäller lösadetcirculation. När varaanses

produktensläpperansvarigedeninträderprodukt närföransvaret en
ellertillverknings-led itillden nästaöverlämnafrån sig attgenom

gällerdetNäranvändaren.slutligetill denellerdistributionskedjan
denbegreppettolkningenrimliga atttorde denelektricitet varaav

elektrisklämnatden hari omlopphar närelektriska strömmen ensatts
till-påden sätteller närtillförts annatochanläggning annanen

anläggningen.frånhandahålls
undantaghara§ ellagen4enligtSkadeståndsskyldigheten som

bi 4anges
b § ellagenenligt 4skadeståndsskyldighet är attförförutsättningEn

Tankennäringsverksamhet. är attii omloppströmmen satts en
betalaförmårkostnadsbärare attkanaliseras tillskall somansvaret
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ersättningsbeloppen och kan pulvrisera kostnadensom attgenom
behandla den kostnad i rörelsen. Vad torde krävassom en rentsom
allmänt för tillverkare skall undgå produktansvaratt denneären att
visar produkten varken framställtsatt honom för försäljning ellerav

form distribution i ekonomiskt syfte eller framställts ellerannan av
distribuerats honom inom för näringsverksamhet.av ramen en

Skadeståndsskyldighet enligt 4 § föreligger inte hellera om
innehavaren den anläggning sannoliktgör säkerhets-av attsom avses
bristen inte fanns hannär iströmmen omlopp. Vadsatte härsom
torde innehavarenär för undgåatt mästeavses att göraansvar
sannolikt strömmen så säker skäligenatt kan krävas dennärvar som
lämnade hans anläggning.

Vidare föreligger inte skadeståndsskyldighet det visas attom
säkerhetsbristen beror den elektriska måsteströmmenatt stämma

medöverens tvingande föreskrifter har meddelats myndig-som av en
het eller det omöjligt upptäcka säkerhetsbristenatt med hänsynattvar
till det vetenskapliga och tekniska vetandet då iströmmen sattes
omlopp. Dessa båda undantag torde dock sakna praktiskstörre
betydelse och berörs inte närmare.

Regeln i a§4 ellagen har inte gjorts exklusiv i förhållande till
huvudregeln i §4 strikt Eftersom 4 § ellagen i princip ärom ansvar.
tillämplig på skadoräven orsakas bristande kvalitet i densom av
elektriska strömmen sådan kan de båda bestämmelserna i principsom
bli tillämpliga på skada. Utom i de fall där undantag från detsamma
strikta stadgas i 4 dvs. undantaget för inomhusansvaret belägna
förbrukningsanläggningar tillförs medström spänningsom en som
understiger 250 volt, bestämmelsenär i 4 § ellagen förmånlig förmer
den skadelidande eftersom bestämmelsen i 4 § ellagen förutsätter atta
den elektriska inte såströmmen säker skäligenär kan förväntas.som
Detta får innebära standardavvikelse visst mått krävs.attanses en av

överväganden7.5.2

Vi föreslår:
Produktansvaret skall åvila innehavare elektriska anläggningarav
för produktion och överföring el.av

Som i det föregåendenämnts avsnittet finns det EG-direktivett om
produktansvar från år 1985. Detta direktiv ligger bakom produktan-
svarsbestämmelserna i ellagen och produktansvarslagen. I artikel 13
i EG-direktivet stadgas direktivet inte inverkar på de rättigheteratt

skadelidande kan ha enligt de rättsregler i ochsom en utomom ansvar
avtalsförhållanden eller enligt de särskilda ansvarsregler, gällersom

direktivetnär meddelas. I Sverige kan vi således behålla och moderni-
det gällande strikta på elområdet till skydd för skadeli-sera ansvaret
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lämpligt.alltefter vaddande, som anses
tolka EG-lagstiftarensvenskainte på denankommerDet att

svenska reglernadeBedömningenproduktansvar.direktivet omavom
emeller-uppställda förutsätterkravenöverensstämmelse med destår i

slutligaidentifieras. Denmåstekraventolkning, eftersomtid en
dockoch tillkommerinnehåll åvilarEG-rättensuttolkningen av

till produktansvars-förarbetenaiEG-domstolen. Somexklusivt anges
aktuelladetl99l92:l35 7 äri ellagen prop.bestämmelserna s.
varmedvanlig mening,iinriktning på produktermedskrivetdirektivet

Direktivetsaker.hand lösaförstås i förstaspråkbruk tordei gängse
mening där detelektrisk äninnehåller ingenting strömannat enom

egentligNågonelektricitet.innefattasproduktbegreppetiattanges
elektrisktillämpasdirektivet skall strömledning för hur ger

således inte.lydelsedirektivets
betonade departe-infördes i ellagenproduktansvarsreglernaNär

påprovisorium i avvaktanregleringen utgjordementschefen ett enatt
i denarbetas inskullebestämmelsernaellagstiftning och att nyany

får produktansvars-huvudsakutarbetas. Iskallellagstiftningen som
EG-direktivetkravmed dereglerna i ellagen överensstämmaanses

föremålhar varitsäkerhetsbristbegreppetskallställer. Det nämnas att
dock enligtlåter sigförsöka tolka begreppetkritik. Attför närmare

departementschefenvadbakgrundvår mening inte göras mot av
olämpligheten närmarelagstiftningsarbetetvidanförde attavom

begreppet.innebördenförsöka tolka av
i detlämnatsförslagbakgrund dedock,Det bör mot somav

möjligtsåregleringenbeaktandemed näraföregående och att somav
subjektvilkaEG-direktivet,med övervägasskall överensstämma

principgrundläggande ärdirektivetsEG-skall ligga.produktansvaret
tillverkarnäringsverksamhetförinomden enatt ramen ensom

defektorsakasskadoransvarig förstriktskallprodukt enavsomvara
tilli första handkanaliseratsåledesstriktaprodukten. Det äri ansvaret

kanposition hansådanibefinner sigtypiskt attden sett ensom
ekonomiskaofta harochbeskaffenhetproduktensbestämma över som

produktansvaret,syfte medEttskadestándsansvaret.bäraattresurser
såledesskada,ersättning förskall ärskadelidande attförutom att en
höjasåsäkerhetsarbete förför sättincitamentskapa att pro-

fårelektriskgäller närmastdet ström,Deduktsåkerheten. närsom,
ochförutsättningarnämndauppfyllerde somnusomanses vara

innehavaresådant nämnts ärbör bärasåledes avett som nuansvar
iel, dvsöverföringochproduktionanläggningar förelektriska av

dessaHosmednäringsverksamhetbedriver ström.deprincip som
haroch depåverka riskernamöjlighetendentorde finnas största att

förutsättningfårbärkraftenekonomiskadenäven enanses varasom
innehavareproduktansvaretläggaGenomför produktansvar. avatt

EG-direktivets kravöverföringsanläggningar tordeproduktions- och
innehavtillkopplingensåledesslopasuppfyllas. Härigenombäst av
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för skadeståndsansvar, någoneller transformatorgenerator menegen
jämfört med gälleromflyttning skadeståndsansvaret vad som nuav

inte innebära.torde detta
inte omfattassvagströmsanläggningar kommerInnehavare att avav

orsakaeftersom svagströmsanläggningar inte kanproduktansvaret
Svagströmsanläggningar enligt definition anläggningarskada. är

egendom.ofarliga för ellerär personsom
begreppet i omlopp slopas. SomVidare bör sätta ström nämnts
främmande det gäller elektrisk Med uttrycketbegreppet ström.är när

den lämnar elektrisk anläggningtorde vad gäller ström attavses en
tillhandahålles från anläggtillförs elleroch sättannaten annan

ningen.
andraskadelidande fritt åberoparedan framgått står detSom atten

skadestånd, iför sitt anspråk pågrunder produktansvaret ävenän
tillämpningsområdet föroch för sig faller inomfråga skador iom som

gäller till-sådan överlappning vadproduktansvarsreglerna. En
inte medföra särskildskadeståndsregler harlämpligheten ansettsav

skadelidande fördel.och har för denolägenhet rent ansettsav vara en
för skadelidande krävaregelDet är attmest gynnsamt ensom

för någonskadestånd enligt rättsregel stadgar strikt attansvaren som
säkerhetsbrist ilidit skada på grundskada. Denersätta avsom

villmöjlighet välja vilken grund hanelektrisk har såledesström att
kvarstå.skadestånd. valmöjlighet böråberopa för till Dennarätt

Vissa frågor7.6 gemensamma

Skadeståndets7.6.1 bestämmande

ändring.Vi föreslår ingen

Gällande rätt

för skallregleras hur ersättning skadaförsta stycket ellagenI 8 §
enligt huvud-uppkommit skallbestämmas. Har skada ersättassom

produktansvarsregeln 4 §eller enligtregeln strikt 4 § aansvarom
tillämpas kap. SkL.5

ersättning försjälvrisk vid bestämmandesärskild regelEn om av
ellagen. Dåellagen finns i 8 § andra stycketsakskada enligt 4 §a

sinBestämmelsen, harskall belopp 3 500 kr räknasett somav.om
EG-direktivetproduktansvarslagen, har sin grund imotsvarighet i om

tvistersyfte undvikafrån år 1985 och harproduktansvar attsom
skador.rörande smärre

allmäntvid skadeståndsberäkning kangrundläggande principenDen
skadelidande iskall denskadeståndet sättasägas att sammavara
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ställning ingen inträffat. förutsätterekonomiska skada Dettasom om
bedömning ställningen skulle ha varit ingen skadahuren av om

uppståttinträffat och sedan jämförelse med den situation somen
skadan, differensbedömning. Regleringen i kap. SkLs.k. 5genom en

denna princip.bygger
bl.a. vilka vid personskada sjuk-Där ersättsposteranges som -

inkomstförlust och värkvårdskostnad och andra utgifter, svedasamt
vidstadigvarande olägenheter § ocheller lsamtannat men -

reparationskostnad och värdeminskning,sakskada värde eller annan-
inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet 7 §.kostnad samt

skadeståndskadeståndslagen finns också bestämmelserI 5 kap. närom
för inkomstförlust eller förlust underhåll skall påverkas denattav av

förmåner grund skadan 3 §.skadelidande uppbär andra av

Överväganden

skadeståndanledning beräkningDet finns vi det ingen attsom ser av
efter principer de nuvarande. Någon ändring börskall ske andra än

alltså inte ske.

7.6.2 Skadelidandes medverkan

föreslår:Vi
6 kap. § SkL skall tillämpas den skadelidande har medverkat1 om

huvudregelntill sakskada uppkommit, vilken skall enligtersättasatt
striktom ansvar.

Övriga tillden skadelidandes medverkanregler inverkanom av
skadans uppkomst behålls.

Gällande rätt

skadestånd anledning personskadaEnligt 6 kap. § SkL kan medl av
skadelidande själv uppsåtligen ellerjämkas den genom grovom

medverkat till skadan. personskada lett till dödenvårdslöshet har Har
skadelidandeskadeståndet till de efterlevande jämkas denkan om

dödsfallet. efter vaduppsåtligen medverkat till Jämkning sker ärsom
ochvållande på sidorskäligt med hänsyn till graden ömseav

skadestånd med anledningomständigheterna i övrigt. Vad gäller av
föreskrivs bestämmelse skadestånd kan jämkassakskada i attsamma

sida har medverkat till skadan.vållande på den skadelidandesom
beträffande personskada.Jämkning sker efter grundersamma som

tillämpas i§ första stycket ellagen skall 6 kap. 1 § SkLEnligt 7
strikt enligtfråga personskada skall ersättas när ansvarsomom
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sakskadadet gällerföreligger. Närellagenhuvudregeln i 4 § som
anläggningselektriskbestämmelseenligt ärskall ersättas ensamma

skadelidandeskadeståndsskyldighet, denfri fråninnehavare genomom
självvårdslöshetföreskrifter ellergällandeöverträdelse annan grovav

underlåtitföranletts hanskadanellervållat skadan attattavom
elleranläggningenselektriskaskyldigheter den ägaresinafullgöra mot

innehavare.
ellagenproduktansvarsbestämmelsen i 4 §skadestånd enligtVid a

efter vadsådant jämkasstycket ellagen ärenligt § tredjeskall 7 som
tillmedverkatsida harskadelidandesvållande denskäligt, om

§stadgas i 10med vadskadan. Detta överensstämmer pro-som
EG-direktivet. kanDetoch med nämnasduktansvarslagen att

produktansvarslagförslag tillpropositionen meddepartementschefen i
regler med-anförde SkL:s61-641990912197prop. att oms.
borde gällaför skadelidande, ävenvållande, är gynnsammamersom

artikelEG-direktivetshänvisade då tillochfråga produktansvari om
ansågs emellertidförslagetriksdagsbehandlingenVid13. attav
från EG-direktivetborde avvikaproduktansvarslagstiftningen inte

punkt.denna

Överváganden

enligt regelnskallsakskadagäller och ersättasdetNär somperson-
liksommedvållandebestämmelsen,produktansvar bör nu,om

medkorresponderaEG-direktivet och såledesmedöverensstämma
produktansvarslagen.i 10 §motsvarande bestämmelse

bör gälla vidmedvâllandebestämmelserna i SkLvidareVi attanser
för produktansvar.särregleringeninte omfattaspersonskada avsom

punkt bör alltså inte ske.Någon ändring denna
försärregleringeninte omfattasgäller sakskadaNär det avsom

antingen utgårprincipengäller enligt 7 § ellagenproduktansvar att
inte skallHuruvida skadestånd elleralls.skadestånd eller ingetfullt

förekommitvårdslöshet harvilken gradberoendeutgå är somav av
skadelidande handlatsida. denskadelidandes Harden grovt

Vid vårdslöshetersättning överhuvudtaget.vårdslöst erhåller han ingen
rättsfalletsärskilt yttrande iutgår full ersättning. Iinte är ettgrovsom

sin tids främsteanförde justitierådet Karlgren1948 182NJA s.
iintet uttrycks be-principen allt ellerskadeståndsexpert att som

kritiseradesotillfredsställande. Bestämmelsenmåstestämmelsen anses
Skadestånd V SOUSkadeståndskommittén i betänkandetockså av

bestämmelsenanförde 250Kommittén s.1973:51. syntesatt
inställningkommitténs allmännadet stämde inte väl meddiskutabel;

frånvårdslöshetmedverkan,den skadelidandestill verkan att grovav
föllheltmedföra skadeståndsansvaretsida skulleden skadelidandes att

överträdelseralla fallsärskilt därmed jämställdesbort, avavom
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utanföremellertid det lågansågföreskrifter. Kommitténgällande att
i denna del.föreslå någon ändringutredningsuppdraget att
föreslår 6 kap. §bestämmelsen och 1kritikeniVi instämmer attav

beträffande sakskada.ocksåtillämpligSkL görs

anläggningarelektriskaSkadeståndsansvaret7.7

emellan m.m.

föreslår:Vi
eller desselektrisk anläggning skadatsSkadeståndsansvaret när en

sådan anläggningfråninverkandrift störts annanav engenom
för vårdslöshet.grundas påfortfarandeskall ett ansvar

ellagstiftningenregleras iskadeståndsansvarskall inte längreSådant
förmögenhetsskada vidförskall gälla. ErsättningSkLutan ren

utgå.skall dock kunnadriftstörning
skall inte hastarkströmsanlåggningelektriskinnehavareEn av en

vilken koncessionnaturgasledning fördetstrikt är enansvar om
skadatsrörledningar1978:160 vissaenligt lagenkrävs somom

den elektriska anläggningen.inverkan frångenom av

Gällande rätt

striktskadeståndsreglerellagensHuvudregeln enligt är att ansvar
elektriskSkadaelektriskorsakadeföreligger för skador ström.av

elektriskorsakatsdrift strömeller störning dessanläggning som avav
striktdvs.egendom,såsom skadadock inteersätts ansvarannans

syftardrift störtsinte. Uttrycket närmastenligt ellagen gäller4 §
inteStörningen förutsätterteleanläggningar.iinduktionsstörningarpå

föremål.någotellerledning,uppståttskada annatmotoratt enen
driftenskadats ellerelektrisk anläggning störtsHar genomen

elektriskfråninduktionöverledning ellerinverkan ström annanenav
innehavarenförsta stycket ellagenenligt 6 §anläggning gäller att av

utgåttskadegörande äranläggning från vilken denden strömmen
skyddsåt-underlåtit vidta deskadestånd, hanskyldig betala attatt om

ellerjfr § ellagenankommit på honom 5gärder om annarssom
utförandet hansvårdslöshet vidföranlettsstörningenskadan eller avav

vid dess skötsel.anläggning eller
uppstår på denstörninginträffa skada ellerocksåkanDet att

skadan eller störningengått från. Omanläggning strömmen utsom
ellerutförandeandra anläggningensvårdslöshet vid denföranletts av

skadan elleranläggningens innehavareskall den ersättaskötsel,
förlusten.

utförandebåda anläggningarnasförekommit vidvårdslöshet harOm
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förlusten skallskadan ellerbestämma hureller skötsel, kan rätten
6 andra stycket ellagen.vardera sidan §drabba

således alltid vårdslöshet. Ersätt-förutsätterSkadeståndsansvaret
egendomsskador vid driftstör-både och,ningsskyldigheten omfattar

förmögenhetsskada.ning, ren
utgår endastanläggningelektriskersättning för skadaAtt annan

frånanläggningshavaremedförakanvid vårdslöshet att varsen
skadeståndsskyldig bådeutgått kan bliskadegörandeanläggning ström

och enligt reglernai 4 § ellagenreglerna striktenligt omansvarom
frånexempelvis inverkani 6 § ellagen. Har strömvållande enav

anläggningelektriskorsakat skadaelektrisk anläggning en annan
anläggningden elektriskaindustrianläggning, i vilkenoch somen

elektriskaskall denbrinner nedfinns, grund häravskadats
strikt kanvållande medanendast vidanläggningen ersättas ansvar

industrianläggningen.föreligga för
med1958 i sambandjämkades åri 6 § ellagenBestämmelserna att

skyddsåtgärder ändradesbekostavidta ochskyldighetreglerna attom
sedan år 1902.oförändradei övrigt varitharmen

förhållandet mellan starkströms-strikt iinföraFörslag att ansvarom
1958åren 1938 och prop.svagströmsanläggningar prövadesoch

förslag50-53. Ettoch 70 och 1958: 15365-671938: 137 52, s.s.
1970. Enligt detEllagstiftningsutredningen prövades årtidigaredenav

högreanläggningar medhögspänningsanläggningar, dvs.skulle
elektris-till andrai förhållandestriktspänning 250 volt, haän ansvar

framgått harredan139 50-52. Som1970:anläggningar prop.ka s.
årändring i dei någontillfällenvid dessaprövningen attutmynnat

anläggningarelektriskaför skadeståndprinciperna1902 antagna
genomförts.emellan inte

Överväganden

års lag1902vid tillkomstenframgått ansågs redanSom attav
byggaemellan bordeanläggningsinnehavareersättningsskyldigheten

införai och för sigvårdslöshet. Det kanför övervägas attett ansvar
skadornasärskilti dessa fall,striktbestämmelser även omom ansvar
dockel. Viför användninganläggninguppstår på attanseraven

vårdslöshet.hittills grundasböransvaret som
starkströmsanlägg-skadeståndsansvaret elektriskafrågaNästa är om

ellerellagstiftningenregleras ifortfarande skallemellanningar om
regler skall gälla.SkL:s

betänkandeanförde i sittEllagstiftningsutredningentidigareDen att
olägenhet kundevårdslöshetgrundadesersättningsanspråk utansom

grundsatserskadeståndsrättsligaallmännatillämpningmedregleras av
därförföreslogUtredningenoch 114.1966:39 87SOU atts.

anläggningarskada mellanersättning förspecialbestämmelserna om
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skulle utgå lagen Departementschefen framhöllersättas.utan attur
emellertid 1970:139prop. 52 för vårdslöshet vidatt ansvarets.
anläggningens utförande eller skötsel ’ innebar för anställdasett ansvar
vållande gick långt det principalansvar dittills erkäntsutöversom som

skadeständsrättsligi praxis. bordeDetta komma till uttryck iansvar
lagen.

Vid tiden för 1970 års lagstiftningsärende torde ha gällt att
arbetsgivaren ansvarade för arbetstagares vållande bara denom
vållande tillhörde drifts- eller arbetsledningen eller hade frånen
risksynpunkt särskilt ansvarsfull befattning. Numera enligt 3 kap.är

§ SkL arbetsgivare1 generellt ansvarig för arbetstagares vållande.en
Enligt den bestämmelsen skall nämligen den har arbetstagare i sinsom
tjänst eller sakskada arbetstagaren vållarersätta person- som genom
fel eller försummelse i tjänsten. Det finns alltså inte det skälav som
departementschefen anförde år 1970 anledning bibehålla special-att
regleringen.

I 1958:153 50 framhölls den innehar elektriskattprop. s. som en
anläggning för sådan ovarsamhet vid anläggningensävenansvarar
utförande eller skötsel, förekommit innan han tillträddesom an-
läggningen. Vi vill med anledning härav påpeka den inneharatt som

skyldigbristfällig anläggning, bristen uppkommitnär äroavsett atten
tillse den åtgärdas.att

Enligt 6 första§ stycket ellagen utgår vid driftstörning ersättning
för s.k. förmögenhetsskada. Som tidigare redovisats medren avses
sådan skada förlust uppstår ha förmedlats ellerutan attsom av person-
sakskada. Huvudregeln i innebärSkL förmögenhetsskadaatt ren

bara den vâllats brott 2 kap. 2 § SkL. Ellagen gårersätts om genom
alltså i detta hänseende längre skadeståndslagen. Viän attanser

förersättning förmögenhetsskada vid driftstörning i fortsätt-ävenren
ellagstiftningen.ningen bör kunna utgå enligt den övrigt finnslnya

inte anledning särskilt reglera skadeståndsansvaret elektriskaatt
anläggningar emellan i den ellagstiftningen SkL bör gälla.utannya
Med hänsyn till vad angående för arbetstagaresagtssom nyss ansvar
och skyldighet tillse brister avhjälps innebär intedetta någonatt att
egentlig ändring i sak.

Vad gäller jämkning skadestånd grund medvållande 6 §av av
andra stycket ellagen vi 6 kap 1 § SkL olägenheter kanatt utananser
tillämpas.

I detta sammanhang bör skadeståndsansvaret för skador påäven
koncessionspliktiga naturgasledningar beröras. Vi har i kapitel 6
föreslagit innehavare elektriska anläggningar skall vidtaatt av
skyddsåtgärder koncessionspliktiga rörledningar förgentemot transport

tillkommit före den elektriska anläggningen. Omnaturgasav som en
elektrisk anläggning uppförs bör således innehavaren anläggningenav

skyldig vidta skyddsåtgärder såväl andra elektriskaatt gentemotvara
anläggningar redan befintlig sådan rörledning. Dågentemotsom en



elskadorvidSkadestånd 1995:108192 SOUm.m.

anläggningar inteelektriskaelektriskorsakade strömskador av
förbör,SkL:s reglerenligtstrikt attersättsomfattas utanansvarav

orsakadeför skadormöjligt,enhetliga regler ävensåerhålla avsom
in-Skulletillämpas.SkLnaturgasledningarbefintligaström

erforder-vidtaunderlåtaanläggningenelektriskadennehavaren attav
fårrörledningen,uppkommerskadaochskyddsåtgärderliga
blioch såledesvårdslöstförfarithaanläggningsinnehavaren anses

skadeståndsskyldig.
anläggningar börelektriskagäller mellanmed vadlikhetI som

rörledningaraktuellaförhållande tillistriktfrånundantaget nuansvar
elektriskaefter denföre ellertillkommitrörledningengälla oavsett om

anläggningen.

Regressrätt7.8

föreslår:Vi
ireglerasskall längreinteorsakadevid skadorRegressrätten av

lagfästa,ickeallmänna,följa deskall ställetiellagstifmingen. Den
principerna.

Gällande rätt

för skadaersättningharinnehavareanläggningselektriskOm utgetten
vållat skadan.denellagenenligt 12 § regressrätthanhar mot som

9 ellagen.föranledes §ingetgällerbestämmelseDenna annat avom
betalatharinnehavaredenellagen harstycket§ förstaEnligt 9 som

sökainnehavareanläggningsskadaersättning för rätt att annanav en
orsakatsskadanförutsättningunderbetalat,vad hanåter att genom

åsyftateljestöverledning ellerinduktion ellerström som genom
vålladskadananläggningen ochandrakommit in från densätt var

ellerutförandeanläggningenssistnämndavid denvårdslöshetgenom
skötsel.

vid denförekommitskötseleller ävenutförandevårdslöshet vidOm
medskadeståndsskyldig får rätten,primärtanläggning ärsom

med hursidor, bestämmabådabegåttsfel stortavseende de som
sidan.varderaskall betalasslutligenersättningenbelopp av

deersättningbetalaskall bådavårdslösvaritingen sidaOm som om
sådant fallföreligger iErsättningsskyldighetvållat skadan.gemensamt

svagströmsanläggningar. Hurinnehavareinte föremellertid av
föreslagitsharklart. Detheltske inteskallfördelningen är en

Lagrådet1958:153 57.fördelninglika prop.regeluttrycklig s.om
finnesefter vadskeskullefördelningenförordade i stället somatt

anläggningarnassåvälbeaktaskunnaHärvid skulle78.skäligt s.
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särskilda fallet.beskaffenhet felets i det Slutet blevnatur attsom
ingen ändring gjordes i avvaktan på allmän lagenöversynen av
s. 81.

särskild regressregel finns i 9 § andra stycket för det fallEn att
efter utförandet elektriskskada föranletts någon detatt attav av en

påbörjats, innehavarens samtycke vidtagit åtgärdanläggning utan som
för uppkomst. vederbörandeväsentlig mån ökat faran skadans Hari

faran, anläggningens innehavareinsett inse haneller bort är gentemot
åsyftar enligtför skada uppkommit. Bestämmelsenansvarig den som

fall då i omedelbar närhetförarbetena till ellagen t.ex. en person av
erforderligahögspänningsledning uppfört byggnad vidtaattutanenen

beröring ledningen.skyddsåtgärder, varigenom någon kommit i med

Överväganden

mellan solidariskt ansvarigadet gäller inbördesNär äransvar
Någon reglering finns inte i skadeståndslagen.rättsläget delvis oklart.

skälighetsbedömningallmänna principen kanDen sägas attvara en
för berördaVid denna bör beaktas grunden deskall göras. parternas

omständigheter, bl.a. graden vållande. När detoch övrigaansvar av
uppfattningen i svenskstrikt den traditionellagäller rättär attansvar

alltid har den harden har sådant regressrätt motett ansvar somsom
vållat skadan.

striktskall här uppmärksammas den inte bärDet motatt som ansvar
ansvarig enligt de allmännaskadelidande enligt ellagen dockden är

vårdslöshet föreligger, således skyldigreglerna i SkL och, attom
med denskada. således solidariskt ansvarigHanersätta ärsamma

strikt ansvarige.
i § ellagen angående denHuvudregeln 12 regressrätt gentemot som

allmänt gäller vid striktvållat skadan med vadöverensstämmer som
ansvar.

vienligt 9 § ellagendet gäller det inbördesNär attansvaret anser
innebörd i allt väsentligt tordenuvarande regeln harden somen

principerna för mellanmed de allmänna regressrättöverensstämma
emellertidframgått gällersolidariskt ansvariga. Som redan som

betalat skadestånd grund strikthuvudregel denatt av ansvarsom
finns därför inteden vållat skadan. Detskall ha regressrätt mot som

till fallenligt 9 begränsaskäl såsom sker regressrättenatt, av
eller skötsel. allmännavårdslöshet, vid anläggnings utförande Den

enligt vår mening kunnagrund vållande börregeln om regress av
fall.tillämpas i dettaäven

för-varit vårdslösa skeranläggningarnas innehavarebådaNär
fel.sidor begångnabeskaffenheten de åefterdelningen ömseav

sidor. Dettaåsyftas vållandeHärmed torde graden ärömseav
medvållande andravid börsjälvfallet viktig faktor liksom ävenmenen

7 154192
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principerenligt allmännaSå torde skekunna beaktas.omständigheter
och det1975:103 52--53119-120 och SOU1972:5se s.prop. s.

härifrån.skall avvikaellagstiftningenfinns inte skäl att
torde enligtnågon sidaförekommitvårdslöshet inte harNär

föreligga. då saknasinte Detsolidarisktallmänna regler synesansvar
strikt ersättnings-bärdengrund ålägga änatt ansvarsomannan

förhållande saknasoch vid sådantskadelidandeskyldighet denmot
ansvarige skall haför den strikt regressrätt.bärande skälockså att

innebörd ochoklar till sini § ellagennuvarande regleringen 9 ärDen
enligtbehandlassituationen böregendomlig. Vinärmast attanser
tordeutgå, vilket i allmänhetbör därförregler. Regelnallmänna

innebärStriktansvarigeden striktinnebära att ansvarsvarar ensam.
inte stötandevållande och det tordeoberoendejust att varasvara av

primärtnågon inte bärövervältrasintedet ansvaretatt annan, som
vållat skadan.inte hellerstrikt ochansvar

stycket ellageni 9 § andrasärskilda regressregelnDen avser en
uttrycklig regleringNågot behovsärpräglad situation.mycket av en

mening inte.finns enligt vårskadefallmycket speciellasådanaav
kunna tillämpas.olägenhetför börprinciperAllmänna regressrätt utan

försäkerhetsavståndnågon inomdet falletVad särskilt gäller att en
påpeka ledningensbyggnad vill viuppförtstarkströmsledning atten

enligt 4få särskild handräckningtorde kunnai allmänhetinnehavare
betalningsföreläggande och1990:746stycket lagen§ första om

rättelse.för fåhandräckning att
orsakadevid skadorframgått vår mening regressrättenSom är att

principerna,följa allmännafall bör dei samtligaelektrisk strömav
ellagstiftningendå mellan i denValet stårlagfästa.inte är att nyasom

överlämnahärmed ellerfrågorna i enlighetreglerauttryckligen att
Vårprinciper.allmännamed ledningrättspraxisfrågorna av

Ett skälenlösningen bör väljas. ärdenuppfattning attär att avsenare
och tyngandesituationertämligen ovanligadet sigrör att enom

bestämmelserundvikas. Om allmännadetaljreglering bör om regress-
hänvisa till dessa.ellagstiftningendeninförs i SkL börrätt nya
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Preskription7.9

föreslår:Vi
preskriptionslagen till-de fall SkL:s regler skall tillämpas blirI

lämplig.
Preskriptionstidernai behålls.övrigt

Gällande rätt

Enligt § ellagen skall talan elektrisk anläggnings eller11 ägaremot en
skadeståndinnehavare enligt huvudregeln strikt i 4 §om ansvarom

två år från skadan inträffade. gällerväckas inom det Detsamma om
driftdet elektrisk anläggning skadats eller dessär störtssom omen

produktansvarsbestämmelsen6 §. Den vill ha ersättning enligtsom
i skall enligt § väcka talan inom är från det han fick eller4 § 11 trea

fått fordringarborde ha kännedom kunde gällande. Talangörasattom
måste i sådant fall väckas inom tio år från påståsdock det denatt som

skadeståndsskyldig den elektriska i omlopp. Denströmmensattevara
inte väcker talan i tid har inte till ersättning.rättsom

överväganden

på EG-direktivet ochPreskriptionsregeln vid produktansvar grundas
med motsvarande bestämmelse i produktansvarslagenöverensstämmer

föreslår därför ingen ändring. Vidare bör preskriptionstidernaoch vi
behållas vid skador skall enligt huvudregeln striktersättas omsom

vid förmögenhetsskada driften vid elektrisknärsamt enansvar ren
anläggning störts.

förVi har SkL:s regler skall tillämpas i stället huvud-ansett att
strikt i vissa fall, bl.a. det elektriskregeln är en an-om ansvar om

koncessionspliktig naturgasledning har skadats.läggning eller en som
SkL.s regler skall tillämpas skadan uppkommitäven om genom

från förinverkan antingen starkströmsanläggning avseddströmav en
användning och tillförs med spänning högst 250omav som en
volt eller starkströmsanläggning för produktion el, där elgene-en av

märkeffekt högst 50 kilovoltampere. skadeståndskravharratorn en om
följer fordringspreskriptionen i preskrip-enligt SkL den allmänna

fall preskriptionslagenstionslagen. Således blir i dessa regler om
tioårig preskriptionstid tillämpliga.





1971995:108SOU

till ellagFörslag8 m.m.ny

ellag8.1 En ny

utformninginnehåll ochallmännaLagens

ellag ochi 1902 årsbestämmelsernavi förordatavsnitt 2.4. harI att
lag.tillsammanförsmed el,handellagen gemensamenm.m.om

bestämmelsersamtliga grundläggandeerhålls därHärigenom lagen
handel medanvändningöverföring ochproduktion, samtavom

nuvarande ellagendenföljande talasåterfinns. När i det avsesom
januari 1996.får denellag lydelse lagen 11902 års i den

be-nuvarande ellagensutgår från densamordnade lagenDen nya
nättariffer, skyddsåt-nätverksamhet ochnätkoncession,stämmelser om

fortlöpandedendet gällertillsyn Närskadestånd,gärder och m.m.
elsäkerhetsât-vidtagandeochelektrisk anläggningdriften avav en

gällandeElsäkerhetsverket enligttillsynsmyndighetengärder har nu
föreskrifterdetaljmässigade oftameddelabefogenhetregler att som

före-mängdbetydandefrågaerforderliga. Detkan är enomanses
Vadfortsättningen.gälla iförutsättsskrifter. ordning ävenDenna

den lagendärförbyggerfrågan elsäkerhet ävengäller attnyaom
föreskrifter.Elsäkerhetsverket utfärdar dessa

utsträckning förtshar i överi den lagenBestämmelserna stornya
gällerinnehåll.oförändrat Dettamedlagstiftningenfrån den äldre

fåelmarknaden. Förs.k.bestämmelser densärskilt rör attsomnyare
och längrekapiteldelats in ihar lagenöverskådlighetbättreen

paragrafer delats upp.

definitionertillämpningsområde ochLagens

definitionervissatillämpningsområdelagensBestämmelser samtom
finns i kap.l

ochöverföringproduktion,tillämplig vidlagenDen är an-nya
där denhandel medtillämplig vidvidarevändning el. Den ärav

el,handel medsärskilda lagennuvarandedenersätter m.m.om
producenterförförförutsättningarskapaSyftet med lagen är ettatt

ochproduktions-utnyttjanderationellt och säkertoch konsumenter av
såvälförgrundsåledes tjänaskallLagenöverföringsresurserna. som

elsäkerhet.godelmarknadeffektiv ensomen



198 Förslag till ellag SOU 1995:108ny m.m.

Grundläggande för lagens tillämpning begreppen elektriskär an-
läggning och nätverksamhet.

Elektriska anläggningar indelas i den lagennuvarande i starkströms-
anläggningar och svagströmsanläggningar. Denna indelning behålls i
den lagen. Inte heller i övrigt innebär någonden lagennya nya
ändring i sak i fråga begreppet elektrisk anläggning. Våra närmareom
överväganden gällande elektriska anläggningar iredovisas avsnitt 7.3.

härefterVad gäller begreppet nätverksamhet med sådanavses
verksamhet ställa elektriska starkströmsledningar till förfogande föratt
överföring el. Till nätverksamhet hör också byggande och underhållav

ledningar Som i 199394:l62 ingårs.l44 allsägsav m.m. prop.
verksamhet behövs för det möjligt överföra pågöraatt attsom
ledningarna. Begreppet har i sak överförts oförändrat från den
nuvarande lagen.

Tillståndspliktig koncessionspliktig verksamhet

2 kap. innehåller bestämmelser koncessionsplikt närmaresamtom
föreskrifter nätkoncession.om

Den nuvarande ellagen innehåller endast i avseende direktett en
lagbestämmelse krav på tillstånd vid verksamhet lagen.enligtom
Denna bestämmelse finns i § och byggande2 1 mom. avser av
elektrisk starkströmsledning. Härför krävs särskilt tillstånd, nätkon-
cession. I övrigt uppställs i lagen krav på tillstånd vid t.ex.
uppförande, innehav eller utnyttjande elektrisk anläggning. Vadav en
särskilt gäller elsäkerheten finns dock ivissa bestämmelser stark-
strömsförordningen bl.a. drifttillstånd utfärdas Elsäker-om som av
hetsverket. Vidare har Elsäkerhetsverket med starkströmsför-stöd av
ordningen elmaterielförordningen föreskrifteroch meddelat om
utförande och skötsel elektriska starkströmsanläggningar.av

l den lagen behålls den ordning gäller enligt den nuvarandesomnya
tillståndellagen avseende krav tillstånd nätkoncession. Särskilt

enligt lagen kommer således i princip endast behövas gällerdetnäratt
byggandet elektriska starkströmsledningar och meddelas somav
nätkoncession. Nätkoncession skall för år gällermeddelas 40 detom
nätkoncession för linje år nätkoncession föroch 25 det gällerom
område. Föreligger tid fårsärskilda skäl eller begär sökanden kortare
sådan meddelas. En nyhet det finns särskilda bestämmelserär att om
förnyelse nätkoncession. innebär tidenDessa bestämmelser närattav

förnyas vilket då kanför kraftledning löpt kan nätkoncessionenuten
förenklad form. Under vissa förutsättningarske prövning igenom

möjligt frånträda nätkoncession. Möjlighetenskall det attattvara en
behålls oförändrad. Omåterkalla nätkoncession i huvudsak enen

återkallas skall nätmyndigheten undernätkoncession staten engenom
förfoga det ound-begränsad tid kunna anläggningöver ären om
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elförsörjningen. Våraförnödvändigt närmaregängligen att trygga
kapitelredovisats inätkoncessioner hardet gälleröverväganden när

4.3 och

vid ÖverföringndttarzfierNätverksamhet och avgifter strömavm.m.

lagen samlatsi dennätverksamhet harbestämmelserNärmare nyaom
elmarknadsreformen bärandeden för helaHär stadgasi 3 kap.

påskyldignätkoncessioninnehavareprincipen är attatt av enen
juridiskföreskrivsVidareöverföraskäliga villkor att enannan.

produktioninte får bedrivanätverksarnhetbedriver avperson som
kapitel reglerasundantagsfall. dettai vissa Ihandel medeller utom

koncessionshavarensrevision,nätverksamhet,redovisningäven av
ledningen, mätninganläggningar tillandrasskyldigheter anslutaatt av

huvudsak oför-förts iBestämmelserna harÖverförd överm.m.
från den äldre lagen.ändrade

föroch övriga villkoravgifterbestämmelsernagällerDetta även om
nättariffer. Dessatill ledningoch anslutningöverföring av

kap.samlats i 4bestämmelser har
visammanhangi detta övervägtDet kan nämnas att annanen

lagförslagEnligt detnättariffer.regelverk gällerstruktur det som
bestämmelserdel deriktar sigvårt arbete bygger storen avsom

hurnätmyndigheten ochnättariffer tillhandlar angeromsom
nättarifferna.skälighetsbedömningenförfara vidskallmyndigheten av

självständigtnätföretagen beslutarUtgångspunkten att omsynes vara
de kriterierbeaktanderimligen undernättarifferna, somavmen

skälighetsbe-aktuellt meddet bliranlägganätmyndigheten har att om
bestämmelser-inte denättarifferna. Det kandömning övervägas omav

direkt hurnätföretagen ochvända sig tillstället bordei angena
någonbehöva betydaskulle inteskall utformas. Dettanättarifferna

lagförslag i enlighetutforma vårtvaltsak. Vi har dockändring i att
1996.kraft den januariträda i 1lagstiftning kommermed den attsom

skulle kunnainom elbranschenosäkerhetskäl till dettaEtt är att
innebörd.ändringarnas sakligauppstå om

Leveranskoncession

bestämmelsertagits in delagen hari denSom 5 kap. omnya
handel med el,finns i lagenleveranskoncession m.m.omsom nu

199495:222ianförsoförändrade. SomBestämmelserna i sakär prop.
trygghetskapaleveranskoncessionersyftet meddet främstas.47 är att

elmarknad.friövergången tillvidför mindre konsumenternade en
leveranskon-medutvärderaefter fem årAvsikten är systemetatt

eventuellt avveckla det.ochcessioner
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Utlandshandel

finns i handelutlandshandel med lagenBestämmelser nu omom
ingår avtal,innebär bl.a. denel, Bestämmelsernamed att somm.m.
pågå underkommerimport ellermedför ström attexportatt avsom

det till denmånader skall anmälanminsttid göra omsexen av
med oförändradbestämmelser harmyndighet regeringen Dessautser.

ellagen 6 kap.överförts till deninnebörd nya som
med för närvarande iutlandshandelBestämmelserna enrymsom

direktiv Dir.har i augusti 1995 beslutatparagraf. Regeringen om
för organiserad handel medför utredning regler1995:112 omen
förslag till den regleringingår lämnaI uppdraget att avm.m.

säkerställanödvändig förutrikeshandeln med kan bli attsom
bli resultatet denlagregler kanförsörjningstryggheten. De avsom

ellagens 6 kap.torde arbetas in i denutredningens arbete kunna nya
kapitlet kommer utvidgas.således förutsesDet kan attatt

elföretagKommunala

kommunalelverksamhet innebär bl.a.för kommunalSärreglerna att
privaträttslig formmed drivs iproduktion och handel somav

verksam-principer. För sådanfrån vissa kommunallagensundantas av
drivasVidare skall verksamhetenlokaliseringsprincipen.het gäller

självkost-för med iakttagandeaffärsmässig grund i ställetpå av
likställighetsprincipen.nadsprincipen och

harfinns i lagen handel med el,Bestämmelserna, m.m.,som nu om
bildar där kap.till ellagen och 7oförändrade förts denöver nya

och balansansvarSystemansvar

1995 ijanuariingår sedan den lBestämmelser systemansvarom
övergripandeMed detellagen 15 §. ansvaretsystemansvaret avsesa

så balans inomsamverkar driftsäkertför elektriska anläggningar attatt
produktion ochkortsiktigt upprätthålls mellanhela eller delar landetav

Kraftnät. Be-ligger Svenskaförbrukning el. Detta ansvarav
bestämmelserna balansansvarhar, tillsammans medstämmelserna om

förtsi huvudsak oförändradei handel med el, överlagen m.m.,om
8 kap.till den ellagennya som
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skadeståndSkyddsâtgärder och

elektriskamellanskyddsåtgärderregleras endastlag1902 årsI
föreskrifterenligtreglerasi övrigtelsäkerhetmedananläggningar av

bestämmelsegenerellförs inlagendenElsäkerhetsverket. I omennya
sådantbeskaffad sättskallanläggning bl.a. attelektriskatt varaen

el. Deninverkan närmareskadligsäkerhetbetryggande mot avges
Elsäkerhetsver-fortsättningen skeiskall dockregleringen även genom

huvudsakhar iskyddsåtgärderBestämmelsernaföreskrifter.kets om
fåttutsträckningi vissdockDe harlagen.till denförts över nya

anlägg-elektriskaföreslårvieftersom äventillämpningutökad att
omfattas lagensskallrörledningarvissainverkanningars av

bildar 9 kap.bestämmelsernanämndabestämmelser. De nu
striktbestämmelsernuvarandeenligtskadestånd gällerfrågaI om

dengälla enligtkommer ävenhuvudprincip. Detta att nyaansvar som
anläggningelektriskför innehavarenstriktalagen. Det ansvaret enav

anläggningför sinendastdock så dennebegränsas att menegensvarar
ellermedanläggningarendastlängreinte generator trans-egenavser

principenfrånundantasanläggningarformator. Vissa omtyper av
Även skadestånd harbestämmelser övervägtsövrigastrikt omansvar.

förslag idessaredovisarutformning. Videlvisoch fått nyen
kapitel

och tillsynMyndighetsansvar m.m.

utgår frånjanuari 1996krafti den 1träderlagstiftning attDen som
Uppgiftenmyndigheter.myndighetsfunktionerna ligger atttre

koncessionshavar-ärendenkoncessionsärenden ochbl.a.handlägga om
iefterlevnadellagenstillsynskyldigheter utöva utomsamt att avnas

särskildpåårs ellagenligt 1902elsäkerhet läggsfrågor rör ensom
NUTEKNUTEK. ävenregeringentill vilkennätmyndighet, utsett ges

handelföljer lagenmyndighetsuppgifterför deansvaret av omsom
påelsäkerhet liggergällerfrågorförAnsvaretmed el, somm.m.

fungerarnationella elsystemetdetförElsäkerhetsverket. Ansvaret att
driftsäkerhettillfredsställandemedsammanhâllet systemettsom

Kraftnät.Svenskajanuari 1995sedan denligger lsystemansvaret
myndig-uppdelningenändringinnebär ingenlagenDen avavnya

systemansvarigadenLagbestämmelsernahetsfunktionerna. om
myndighetsan-övrigtBestämmelser iingår i 8 kap.myndigheten om

i kap.förts 11tillsyn haroch sammansvar
får möjlighetmyndigheternasåstärks påTillsynsfunktionen sätt att

ochbristfälligreparationåtgärder,utföra vissalåta t.ex. enatt av
bekostnad.försumligelledning,farlig nätägaresen
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Övriga bestämmelser

I 12 kap. har samlats bestämmelser överklagande,om ansvar, m.m.
Talan bl.a. nätmyndighetens beslut i frågor nätkoncessionmot om
skall föras hos allmän förvaltningsdomstol.kunna

Övergångsbestämmelser

föreslår den lagen i kraftVi träder den 1 januari 1997.att nya
Övergångsbestämmelser följdBehovet begränsat. Dettaär ärav en

lagförslaget i åtskilliga avseenden inte innebär ändringar i sakattav
i förhållande till den lagstiftning enligt 199495 :222 kommersom prop.

Äventräda i kraft januari 1996. för fall där föreslagitden l de viatt
ändringar emellertid behovet övergångsregler förhållandevis litet.är av

allmänna tillämpas sålunda skadeståndsreglerEnligt principer nya
skadefall inträffar efterendast ikraftträdandet. Någon särskildsom

därförövergångsbestämmelse skadestånd behövs inte.om
frågorFör vissa behöver dock den lagen innehålla särskildanya

frågaÖvergängslösningar. En i övergångsbestämmelsernatassom upp
bl.a. vilka bestämmelser skall tillämpas ansökanär närsom en om

nätkoncession gjorts inte innan vårt lagförslag träder iprövatsmen
kraft. Vidare behandlas i övergångsbestämmelserna vilka bestämmelser

kostnadsansvaret vid flyttning ledning förskall gällaom av som
ledningar byggts före ikraftträdandet.som

8.2 Vissa förordningsfrågor

våra direktiv det finns behov moderniseraI starktatt ett attanges av
de förordningar anknyter till 1902 års ellag, bl.a. förordningensom nu
1957:601 elektriska starkströmsanläggningar.om

Vi föreslår förordning elektriska starkströmsanlägg-nu en ny om
Innehålletningar. i denna framgår författningsförslaget. Denav nya

starkströmsförordningen bör sålunda innehålla bestämmelser tarsom
sikte elsäkerhetsfrågor. bestämmelser iDessa har huvudsak
överförts i sak oförändrade från starkströmsför-den gällandenu
ordningen. förslagetI till starkströmsförordning ingår inte, iny

till vad för närvarande fallet, vissa bestämmelserärmotsats som om
nätkoncession vi i stället finnas elförordningen.bör i Detsom anser
gäller bl.a. bestämmelserna undantag från koncessionsplikt. Vidareom
har vi funnit de bestämmelser i 1957 års starkströmsförordningatt

reglerar frågor starkströmsledning inom område för krono-som om
egendom ledningsrättslagengrund har spelat rollsin ochutav
därför bör upphävas. Vår slutsats grundas samrådpå med bl.a.
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bestämmelser gällerdeviVidare harAssiDomän AB. ansett att som
utgå dåhelt börför allmänområdestarkströmsledningar inom väg

författningar.finns i andramotsvarande reglering
finns behovdetharfråga vi inte övervägt ärEn närmare avom

Vi lämnarstarkströmsförordningen.denövergångsregler till nya
för för-tidpunktförutom vitill sådana,förslagdärför inga att anger

starkströmsförordning1957 årsochikraftträdandeordningens att
upphävs.

överväganden.följandevi gjortelförordningen hargällerVad
elförordning SFS1994utfärdade höstenRegeringen en ny

elmarknadsreformen skötsanledning1994: 1250. I att genomuppav
i kraft,intehar dennadecember 1994 trättbeslut i ännuriksdagens

kraft denträda ikommerutgår från dendel. Vii viss attattutom
januari 1996.1

elförord-måsteellagföreslår heltföljd viSom att en nynyenav
förslag till sådan.dock valt inte lämnautfärdas. Vi harning ettatt ny

199495:222föreslog iföljande. Regeringentill detSkälen är prop.
handel med el,1902 års ellag lagenändringar i såväl m.m.som om

lagändringarDeenligt propositionen.har beslutatRiksdagen somnu
medföra ändringar i densannoliktkraft kommerträder i att nya

funnit det menings-bakgrund inteVi har dennaelförordningen. mot
fr.0.m denelförordning gällaförslag tillfullt lämna attettatt en

januari 1997.l
framgår bl.a. vårainnehållaelförordningen börVad den avnya

beviljande och förnyelsekapitel 3och förslag iöverväganden avom
nätkoncessionförnyelseSärskilda bestämmelsernätkoncession. om av

också bestämmelsererforderliga. Som redan börblir nämntst.ex. om
starkströmsled-koncessionsplikt för vissafrånundantag kravet

fördel hafåringå i elförordningen. Detningar attanses vara en
nätkoncession samlade.bestämmelserna anknyter tillsom

finnsfrågan detvi inte hardockDet bör övervägtattnoteras om
starkströmsför-årsbestämmelser i 1957i sak ändra debehov attav

alltsåkoncessionsplikten ochundantag frånordning reglerar somsom
återfinnas i elförordningen.bör

nätmyndig-elförordningen börframhållas iSlutligen bör ävenatt
från påfall meddela undantag kravetför särskildaheten rätt attges

ellagvi i vårt förslag tillföljdkoncession. Detta är att gernyaven
medgebemyndiga nätmyndighetenmöjlighetregeringen attatt

kankoncessionsplikt i den utsträckning detfrånundantag kravet
åsidosätts.grundläggande syften med lagenske attutan
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författningarFöljdändringar i8.3 andra

förslag till ändringar iEnligt våra direktiv bör vi bl.a. lämna de annan
Våralagstiftningen.lagstiftning behövs i anledning denav nyasom

föranleda något behovförslag i betänkande torde intedetta av
följer hänvisningföljdändringar andra lagar dei utöver attavsom

sådanSåvitt vi kunnat finna börskall till den ellagen. hargöras ennya
särskildai naturresurslagen och lagen 1942:335ändring ske om

Motsvarandeför vissa kraftanläggningarskyddsåtgärder m.m.
nämligen imåste i antal förordningar,ändringar även göras ett

elinstallatörsförordningenradiostörningsförordningen 1985:625,
för-elabonnentavgift,1990:806, förordningen 1993:560 om

förordningen1993:1068 elektrisk materielordningen samtom
för elektrisk1994: 1806 ström.systemansvaretom
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Författningskommentar9

ellagtillFörslag ny

bestämmelserInledandekap.1

tillämpningsområdeLagens

användningochöverföringproduktion,vid avgällerlag§ Denna1
el,medhandelvid m.m.samt

saknarDentillämpningsområde.lagensparagrafDenna anger
allhäranvändningMedellag.års1902 avsesimotsvarighet av

anslutningsan-iskeranvändningsådandvs.användning, även som
materiel.elektriskeller iordningar

användsel,medhandellagen somochellagårs m.m.1902I om
valtVi harel, attochströmelektrisksåväl ström m.m.begrepp som

el.begreppetanvändai lagengenomgående oss av
kap.i 7bestämmelsernasyftar närmasti lagtextenOrden m.m.

anläggningarElektriska

anläggninglagförstås i dennaanläggningelektriskMed en§2 en
elleröverföringproduktion,förföremålsärskildaingåendedärimed

el.användning av
innehavare,skildaanläggning ansesdelarolikaHar sammaav

Är anläggningtillanläggning.särskild somdelsådan envarje som en
sådanaandrafleraeller an-användningavsedd för enär av
innehavaresianläggningardessaochanslutna är sammeläggningar
anläggning.ochbetraktasanläggningarnaskall sammahand, ensom

istycketandraochförsta§imotsvarighet 1sinparagraf harDenna
definitionenstycketi förstainnehållerBestämmelsenellag.års1902

medskallVadanläggning. enelektrisk avsesbegreppet somav
motiveringenallmännai denhar övervägtsanläggningelektrisk

denmediöverensstämmer stort nuDefinitionen som7.3.avsnitt
begreppetgällande rättmedjämförtförändringnågon avochfinns nu

omfattaranläggningsådanEnvi inteharanläggning avsett.elektrisk
tillanslutsochföremål an-enapparaterlösadealltså inte som

tillanslutnafastanordningar ärsådanagällerdetNärläggning. som
rättspraxis avgöraöverlåtas att omfår detanläggningelektrisken
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sådana anordningar är elektrisk anläggning,att ingåranse som en egen
i sådan eller inte alls elektriskär anläggning.en en

I denna paragraf har begreppet användning inskränktav en mer
betydelse i 1 då begränsningän här tillgörs användning iav en
elektrisk anläggning.

Vi har valt inte längre upplagring,att omformning och dis-ange
tribution i lagtexten. Upplagring och omfornming får ingå ianses
antingen produktion eller överföring och distribution kan inte längre
här relevant begrepp.ettanses vara

Enligt 1902 års ellag gäller olika delar anläggningatt om av samma
har skilda innehavare, skall varje sådan del särskildanses som en
anläggning. Denna avgränsning ansågs behövas förtydligandei syfte
med hänsyn till tillämpningen bestämmelserna skyldighet förav om
anläggningshavare för skyddsåtgärder ochatt skadeståndsan-svara om

En motsvarande avgränsningsregel har tagits i andrasvar. stycket.upp
I detta stycke finns bestämmelseäven fallet fleraen ny som avser om
anläggningar för användning innehas och subjekt.ettav av samma
Är sådana anläggningar anslutna till varandra skall de anses som en
anläggning. Regleringen har sin betydelse det gällernär skadestånd
och behandlas undernämnare 10 kap. 1 En specialbestämmelse som
endast har betydelse för skyddsåtgärder finns i 9 kap. 5

3 § Elektriska anläggningar indelas i starkströmsanläggningar och
svagströmsanläggningar.

Närmare bestämmelser starkströmsanläggningaroch svagströrns-om
anläggningar meddelas regeringen eller den myndighet regeringenav
bestämmer.

Denna paragraf 1 § tredje stycket i 1902motsvarar års ellag. Jämfört
med den bestämmelsen har ändringar i förtydligande syfte gjorts. Att
indelning skall ske med hänsyn till farlighetsgrad behöver inte anges
i lagen.

Nätverksamhet

4 § Med nätverksamhet ställa elektriska starkströmsledningarattavses
till förfogande för överföring el. Till nätverksamhet hör ocksåav
projektering, byggande och underhåll ledningarna, ställverk ochav
transformatorstationer, anslutning elektriska anläggningar, mätningav

Överförd eflekt och energi verksamhet behövs förav samt annan som
överföra på det elektriskaatt nätet.
Med anslutning elektriska anläggningar också återin-av avses

koppling befintlig anläggning och höjning avtalad eflekt iav en av
inmatnings- eller uttagspunkt.

Denna paragraf § fjärde1 och femte stycketmotsvarar i 1902 års ellag
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harbestämmelsenmed denJämfört1994:617.SFSenligtlydelse eni
gjorts.redaktionelländring artav

Nättariffer

överföringförvillkorövrigaavgifter ochnättarijjferMed av§5 avses
ledningsnät.ellerledningtillanslutningoch för etten

iåterfinnsnättarifferdefinitioneninnehållerparagrafDenna somav
lydelseiellag1902 årsimeningenförstastyckettredje2 § 7 mom.

ändringarharbestämmelsendenmedJämfört1994:617.enligt SFS av
gjorts.redaktionell art

Nätmyndighet

skallnätmyndighetenmyndighetskallRegeringen§ som6 utse en
regeringensenligtellerlag,dennaenligtfrågordepröva som

myndigheten.påankommerbemyndigande,

lydelseiårs ellag1902stycket i§ sjätteparagraf 1Denna motsvarar
redaktio-harbestämmelsenmed denJämfört1994:617.SFSenligt en

gjorts.nell ändring

Nätkoncessionkap.2

Koncessiønsplikt

användasellerbyggasfär inte utanstarkströmsledningelektrisk§ En1
bemyndigafärRegeringenregeringen.nätkoncessiontillstånd av

nätkoncessionfrågor avsernätmyndigheten pröva somatt om
utlandsfärbindelse.tilltillstånd en

skogsavverk-schaktning,räknasledning ävenbyggandetTill enav
ledningen.förbereda platsföråtgärderliknandeeller attning

iårs ellagi 1902stycketförsta§2 1Paragrafen motsvarar mom.
vissaEndasttvâ stycken.iuppdelat1994:617,SFSenligtlydelse

gjorts.ändringar harochförenklingarspråkliga

bestämdhuvudsakmed iledningskallnätkoncession§ En2 avse en
visstinomledningsnäteller ettlinjeförnätkoncession ettsträckning

område.förnätkoncessionområde

imeningenförstastycketandra§ l2Paragrafen motsvarar mom.
bestämmelsenEftersom1994:617.SFSenligti lydelseellagårs1902

paragraf.itagits indengrundläggande har egenär en
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3 § En transformator- eller kopplingsstation skall anslutas tillsom en
eller flera ledningar för vilka krävs nätkoncession för linje får intenya
börja byggas förrän nätkoncession har meddelats för byggande av
minst ledning.en ny

Bestämmelsen 2 § 1 tredje stycket i 1902 års ellagmotsvarar imom.
lydelse enligt SFS 1994:617. I denna bestämmelse spänningenangavs
40 kV. Syftet med detta begränsa bestämmelsen till linjekon-attvar
cessioner. Detta uppnås i lagtexten det skallatt attnu genom anges

fråga ledning för vilken krävs nätkoncession för linje. Fråganvara om
undantag från bestämmelsen kommer regleras med stödom attnu av

4 Vi har förutsatt detta inte kommer innebära någon ändringatt att
nuvarande ordning.av

4 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten
får föreskriva undantag från bestämmelserna i 1 § första stycket och
3 i den utsträckning det kan ske grundläggande syften medutan att
lagen äsidosätts. Ett sådant undantag får ledningar elleravse
stationer för utlandsförbindelser.

Bestämmelsen de bemyndigandenersätter tidigare fanns i 2 §som
1 fjärde stycket och 2 § 8 i 1902 års ellag i dess lydelsemom. mom.
enligt SFS 1994:617. Bemyndigandet har fått liknande utformningen

förekommer inom lagstiftning, strålskyddsla-som numera t.ex.nyare
och lagen brandfarliga och explosivagen om varor.

Den viktigaste ändringen förhållandei till 1902 års ellag är nät-att
myndigheten kan bemyndigas meddela undantag från koncessions-att
plikten. Avsikten möjliggöraär nätmyndigheten i särskilda fallatt att
skall kunna medge sådant undantag. Ett sådant bemyndigande får
utformas i elförordningen.närmare

NUTEK har inom utredningen aktualiserat vissa fall där en ny
undantagsbestämmelse utformad enligt vårt förslag borde kunna
tillämpas. Ett exempel industriär inom sin anläggning haren som
ledningar omfattas undantag från koncessionsplikten enligtsom av nu
gällande bestämmelser i starkströmsförordningen. Om industrin läggs

och företagaren i stället hyr friställda lokaler till utomståendeutner
innebär detta företagaren bedriver eldistribution inte omfattasatt som

det nuvarande undantaget i starkströmsförordningen. En liknandeav
situation gäller den distribution Banverket i del fall bedriver.som en
Hjälpkraften används normalt för förse stationshus, banvaktstugoratt

behövs för tågdriften med el.etc. Husen har i vissa fallsom senare
sålts till utomstående därefter fått sin Banverket. harSJsom genom
också tidigare åtagit sig leverera till utomstående vilkasatt
fastigheter legat vid järnvägen kanske miltals från närmastemen
reguljära distributionsnät. För ledningar utanför trafikområdet krävs
koncession distributionen har hävd fortsatt koncession.utanmen av
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Den föreslagna bestämmelsen bör kunna tillämplig iav oss vara nu
nämnda situationer. vissa fallI kan det dock olämpligt dispensattvara

med hänsyn till elkonsumenternas långsiktiga intressen. Förhållerges
sådet sig bör dispens från koncessionsplikten underendast ges en

övergångstid. fallI andra det uppenbart ekonomiskt orationellt medär
hänsyn till nätbilden föra tillanslutningsskyldigheten detöveratt
lokala nätföretaget. Dispens bör då medges tills vidare.

Allmänna förutsättningar för meddelande nätkoncessionav

får5 § En nätkoncession meddelas endast anläggningen lämpligårom
frän allmän synpunkt.

nätkoncession utlandsförbindelse får meddelasEn intesom avser en
förbindelsen allvarligt skulle försämra långsiktigtmöjligheterna attom

elförsörjningenupprätthålla i landet.

första års ellagFörsta stycket 2 § 2 stycket i 1902motsvarar mom.
enligt SFS 1994:617.

årsAndra stycket § fjärde stycket i 1902 ellag2 2motsvarar mom.
i lydelse enligt 199495:222.prop.

6 § En nätkoncession för linje får endast finns särskilda skäldetom
meddelas för ledning avsedd för spänning inteär somen som

högsta tillåtna för för områdeöverstiger spänning nätkoncession etten
berörs ledningen.som av

års ellag iBestämmelsen 2 § 2 andra stycket i 1902motsvarar mom.
redaktionelllydelse enligt SFS 1994:617 med vissa ändringar art.av

nätkoncession för får detaljplan eller7 § En linje inte strida mot en
syftet eller bestämmelserna inteområdesbestämmelser. Om med planen

fårmotverkas, mindre avvikelser göras.
frågor för linjeVid prövning meddelande nätkoncessionav om av en

skall lagen 1987.-I2 hushållning med naturresurser m.m.om
tillämpas.

Paragrafen sjunde styckena2 § 2 sjätte ochnärmastmotsvarar mom.
vadenligt SFS 1994:617. Bestämmelserna till skillnadär mot som

nätkoncession förgäller enligt 1902 års lag endast tillämpliga vid
motiveringen ilinje. Skälen till detta har utvecklats i den allmänna

kapitel

området8 § nätkoncession för område får meddelas endastEn om
nätkon-med hänsyn till nänerksamheten lämplig enhet. Enutgör en

får meddelas område delviscession inte för helt ellerett samman-som
koncessionsområde.faller med ett annat
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redaktionellmed mindre ändringBestämmelsen art,motsvarar, en av
i 1902 års ellag.tredje stycket2 § 2 mom.

från allmänendast denfår meddelasnätkoncession9 § En som
förnätkoncessionnätverksamhet. Försynpunkt lämplig utövaär att
denfår meddelaskoncession endastvidare sådanområde gäller att

området.begärdanätverksamhet inom detbedrivalämpligär attsom

ellag1902 årsfemte stycket i2 § 2Bestämmelsen motsvarar mom.
redaktionelländringmed mindre199495:222enligt art.avenprop.

nätkoncessionVillkor för m.m.

förbehövsmed de villkorskall förenasnätkoncession10 § En attsom
förde villkormedoch enskildskydda allmänna intressen rätt samt

från allmänbehövsnyttjandeutförande ochanläggningens som
synpunkt.

års ellagi 1902andra stycket§ 3Bestämmelsen 2motsvarar mom.
nätmyndighetenvillkorfråga de1994:617. Detenligt SFS är somom

omfattarnätkoncession. Villkorenvid meddelandeutfärdar av
för sådanaElsäkerhetsverketeftersom detelsäkerhet är svararsom

säkerhetsskäfdetta böroklarheterundvikafrågor. För att om
gällerdetbestämmelseförevarandeexempel i även omanges som
sakligutgår innebär ingenexempletelsäkerhet. Attsäkerhet änannan

bestämmelsen.ändring av

förskallför områdenätkoncessionbeslut§ l11 ett enangesom
tillåtna spänning.högstaledningsnåtet

andra meningenstycketandra2 § 1Bestämmelsen motsvarar mom.
enligt SFS 1994:617.ellag i lydelse1902 årsi

får ändrasför områdenätkoncessionför§ Gränserna12 aven
nätverksamhetändamålsenligbehövs fördetnätmyndigheten, enom

koncessionshavaren.försynnerlig olägenhetskeoch det kan utan

enligt SFSårs ellagi 19022 § 5Bestämmelsen motsvarar mom.
1994:617.

Nätkoncessions giltighetstid

år. Om detför fyrtioskall meddelasför linjenätkoncession13 § En
tidfår kortaredetsökanden begärskäl ellerföreligger särskilda om

föreskrivas.
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Paragrafen i 1902 års ellag 2 § 3 förstanärmastmotsvarar mom.
stycket enligt SFS 1994:617 endast nätkoncession för linje.men avser

Bestämmelsen och motsvarande bestämmelse i 14 § för nätkon-
cession för område innebär olika regler gäller för nätkoncessionsatt
giltighetstid beroende på det fråga nätkoncession för linjeärom om
eller nätkoncession för område. Skälen för detta har redovisats i den
allmänna motiveringen i kapitel

nätkoncession förFör linje skall i normalfallet gälla koncessionatt
skall meddelas för 40 år inte sökanden begär kortare tid. Begärom
han kortare tid skall i stället den kortare tiden bestämmas.
Finner nätmyndigheten i fall det på grund särskildaattannat av
omständigheter i det enskilda fallet bör bestämmas kortare tid änen

begärts får detta ske. sådanEn omständighet kan nätdelenattsom vara
ingår mindre del i för vilket endast kort tidstörre nätettsom en en av
koncessionstiden återstår. Möjligheten bör dock tillämpas restriktivt.

14 § En nätkoncession för område skall meddelas för tjugofem år. Om
det föreligger särskilda skäl eller sökanden begär det får kortareom

föreskrivas.tid

På gäller för nätkoncession för linje skall den i lagensättsamma som
föreskrivna tiden bestämmas i de fall i andrautom som anges
meningen. den allmännaI motiveringen, avsnitt 3.4.2, berörtshar
vilka skäl kan motivera kortare tid år. kan25 Det gälla såvälänsom
strukturförändringar skäl hänger med nätföretagetssom som samman
möjligheter drivas rationellt.att

Förnyelse nätkoncessionav m.m.

förnyelse15 § Ansökan nätkoncession skall två årgöras senastom av
före koncessionstidens utgång. koncessionshavarenHar ansökt om
förnyelse deninom angivna tiden, gäller den äldre koncessionen till
dess ansökningen slutligt.prövats

Vid ansökan förnyelseprövning nätkoncession för linjeav om av
gäller § andra stycket det fråga7 ledning med iärom om en
huvudsak oförändrad sträckning.

Föreligger särskilda skäl får nätkoncession förnyas ävenen om
koncessionstiden löpt ut.

Bestämmelsen saknar motsvarighet i 1902 års ellag. Den innebär att
särskilda bestämmelser införs förnyelse nätkoncession. Fråganom av
behandlas i den allmänna motiveringen i kapitel Bestämmelserna
torde ha betydelse det gäller nätkoncession för linje. Denstörst när
äldre nätkoncessionen fortsätter gälla under tiden ansökanatt som om
förnyelse under förutsättning ansökningen kommit in inomprövas att
två år från tidpunkten för koncessionstidens utgång.
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skallnätkoncessionförnyelseprövningen ansökanVid aven omav
huvudsaklinje med idet gällertillämpasnaturresurslagen enom

miljökonsekvensbe-bl.a. någoninnebäroförändrad sträckning. Det att
ändras blirsträckningenSkall däremotbehöverskrivning upprättas.

kunnatillämpning bör docktillämplig. Dennanaturresurslagen
sträcka berörs.dentillbegränsas att somavse

Även förfarandet oftanätkoncessionförnyelsebör vidi övrigt av
Exempelvis bör detomständigheterna.förenklas beroendekunna

yttrandeinhämtaobligatorisktsträckning inteoförändradvid attvara
inhämtandetsträckningen börVid ändringfastighetsägarna.från avav

berörstill de fastighetsägarekunna begränsasyttranden avsom
varje fall böri avgöra.särskilda omständigheternaändringen. De

finnernätmyndigheteninfordras endastbörMarkägarförteckning om
skäl för det.

reglerkoncessionstiden gällerdenbestämmandetVid sammanyaav
koncessionFörnyadledning.heltvarit frågadet nyom ensom om

det interespektive 25 årför 40normalt meddelassåledesskall om
skäl.särskildaföreligger

nätkoncessioni tredje stycketbestämmelsenmed ärAvsikten att en
iBestämmelsenlöpt ärtiden inteförnyasskall kunna ut.atttrots

ändå intebegränsadsituationförförsta hand tänkt när menenen
koncessionstiden ochår, återstårkanske 10-15tid,särskilt kort av

skallfallaktuella. I dessaoch investeringarrenoveringar ärstörre
respek-koncessionstid 40ochförnyaskoncessionstiden kunna omny

uppfyllda.förutsättningarövrigalöpa ärbörjative 25 är kunna om

kon-anmälanskäl får, eftersärskildaföreliggerOm det16 § av
tillfälligSådantillfälligt.förlängasnätkoncessioncessionshavaren, en

år.femfår meddelas för högstförlängning

förkoncessionstideni fallavsedd tillämpas närBestämmelsen är att en
förnyelseförtidpunktenslutgår sittnätkoncession mot avenmen

kanskeKoncessionshavaren övervägerolämpligt.infallernågot skäl en
andraberoendei sinledningsdragning äralternativ tur avsom

tillfälliganmälan sökaenkeldåHan kanledningar. genom en
beviljasförlängning skall kunnatillfälligsådanförlängning. En av

såvälskeFörlängning kanremissförfarande.nätmyndigheten utan av
område.förnätkoncession för linje som

Överlåtelse nätkoncessionupphörandeoch av

regeringentillståndöverlåtasfår intenätkoncession17 § En utan av
Vidnätmyndigheten.bemyndigande, pröv-efter regeringenseller, av

tillämpas.skall 9 §nätkoncessionöverlåtelseansökanning avomav

ellag1902 årsstycket isista§ 22Bestämmelsen motsvarar mom.
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SFS 1994:617.enligt

ellernätkoncessionvill frånträdakoncessionshavareOm18 § taenen
för bruk för längrelinjeomfattas nätkoncessionledning uravsomen

för prövning.nätmyndighetendet tillhan anmälaår skalltid än tre
nätmyndig-beviljaskanfrånträda nätkoncessionBegäran att aven

elförsörjning.säkerbehövs förlängreanläggningen inteheten enom
första stycket kanbruk enligtledningTillstånd att ta ges avuren
elförsörjningssynpunkt.olämpligtdetnätmyndigheten inte är urom

innehavareårs ellag. En1902motsvarighet isaknarBestämmelsen av
lednings-ellerhålla ledningenskyldigi principnätkoncession är att

viktigtEftersom detkoncessionstiden. ärunder helai bruk attnätet
koncessionshavarenändringarfår kunskapnätmyndigheten somom

nätmyndighetentillanmälahonomdet lagtsvidta har attattavser
ledninghan villellerkoncessionenvill frånträdahan ta urenomom

därefterskallNätmyndigheten prövabegränsad tid.förbruk omen
förspänningssattbehöverledningbifallas. Enansökningen kan vara

såledesreservkraftverk börfränLedningarbruk.i ettatt varaanses
tiderunder långareservkraftverketi bruk även omanses vara

varselmed kortförförberettvälanvändasbehöver är attmen
under denledningen intedärförbrukMed uranvändas. attavses

elsystemet.nationellaanvändas i detaktuella tiden attavses

koncessions-återkallasdelvisfår helt ellernätkoncession19 § En om
denna lagenligtskyldigheteråsidosätter sinamånväsentlighavaren i

nätkoncessionen.villkor ieller enligt
nätmyndigheten.nätkoncessionåterkallelse prövasFrågor avavom

saköverförts iparagrafen hariâterkallelsegrunderDe angessom
i lydelsestycketfjärde§ 6års ellag 2från 1902oförändrade mom.

äter-ytterligareinnehöllårs ellag19021994952222.enligt enprop.
är.bruk Dennavarit iledningennämligenkallelsegrund, treom
till demed hänsyneftersom denavskaffatsäterkallelsegrund har nya

behövlig.inte kani 18 §bestämmelserna anses

gällafall upphöreller iåterkallasnätkoncession§ Om att20 annaten
fårelförsörjningenförnödvändigtoundgångligenoch det är att trygga

räkningförförfogandebeslutnätmyndigheten statensomgenom
ledningenInnehavarenledningsnätet.ledningen ellerförfoga över av

ersättning.berättigad tilldärvidledningsnäteteller år
fem år.gälla högstfårförfogandebeslutEtt om

kommente-och harårs ellagmotsvarighet i 1902saknarBestämmelsen
anförtsdärkapitel 4. Somimotiveringenallmännai dennärmarerats

tillämpasbörBestämmelsenundantagssituationer.frågadetär renaom
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först alla rimliga möjligheter ståndtill frivillignär överens-att en
kommelse Med i fall efteruttömts. nätägareannat attavses en
koncessionstidens utgång vill fortsätta driften anläggningen ochav
det möjligt säkra elförsörjningen Det såledesär sätt. åratt annat

här fråga undantagssituation där möjligheter tilläven om en ren
frivillig överenskommelse saknas. Tiden fem år har valts med hänsyn
till det inom denna tid bör kunna möjligt finnaatt attvara en annan
lösning.

Borttagande ledning, återställning,av m.m.

21 § Om nätkoncession haftupphör gälla, denäratt senasten som
koncessionen skyldig bort anläggningen och vidta andraatt ta
åtgärder för återställning, det frånbehövs allmän eller enskildom
synpunkt.

Frågan skyldighet vidta sådana åtgärder prövas nät-attom av
myndigheten. Prövningen skall ske samband med koncessioneni att
upphör.

Om haftden har nätkoncession iakttar vad har ålagtsintesom som
honom, får nätmyndigheten förelägga honom fullgöra sinaatt
skyldigheter.

Föreläggandet får förenas med vite.

22 § Om elektrisk starkströmsledning har byggts nätkoncessionutanen
där sådan behövs, får nätmyndigheten förelägga ledningens in-
nehavare bort ledningen med tillhörande anläggningar och vidtaatt ta
andra åtgärder för återställning, ellerdet behövs från allmänom
enskild synpunkt.

Föreläggandet får förenas med vite.

23 § Om mark behöver anspråk för sådana återställ-itasannans
beslutaningsåtgärder i 21 § eller 22 § får nätmyndighetensom avses

tillträde till skallmarken lämnas under viss tid.att
Äterställningsåtgärderna skall utföras så, skada ochminstaatt

intrång uppförasvållas. Byggnader får eller byggas endastvägar om
markens och den har nyttjanderätt eller servitut avseendeägare som
marken samtyckt till det eller tillstånd tillnätmyndigheten lämnat
åtgärden. Tillstånd får lämnas endast åtgärden oundgängligenärom
nödvändig för återställningsåtgärderna skall kunna vidtas.att

Om återställningsåtgärderna föranleder skallskada eller intrång,
utgå för fastig-ersättning det. Talan ersättning väcks vid denom

hetsdomstol område ligger.inom marken eller delen däravstörrevars

Bestämmelserna 1902 årsi 21--23 §§ 3 § 1-3 imotsvarar mom.
förenk-ellag i lydelse enligt SFS 1994:617. I 21 och 23 §§ har vissa

lingar och språkliga ändringar gjorts.
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Nätverksamhet3 kap. m.m.

nätverksamhetAvgränsning av

får bedrivanätverksamhet intebedriverjuridisk§ En1 person som
el.handel medproduktion ellerav

till-bedrivasfår produktionförsta styckethinderUtan avav
juridiskamed nätverksamhet i pro-person omsammasammans

duktionen
nätförluster, ellertäckauteslutande avseddär att

föravseddavilkareservkraftaggregat,mobila äri2. äger rum
vid elavbrott.tillfälligt bruk

enligthandel med el,paragraf § lagen1Denna motsvarar m.m.om
ändringarharden bestämmelsenJämfört med199495:222. avprop.

gjorts.redaktionell art

nätverksamhetRedovisning av

verk-frånredovisas skiltekonomisktNätverksamhet skall2 § annan
samhet.

meningenstycket förstaförsta2 § 7paragrafDenna motsvarar mom.
1994:617.enligt SFSellag i lydelsei 1902 års

nätkoncessionpågrundasnätverksamhetVid redovisning3 § somav
nätmyndighe-för sig inteområde redovisasskall varjeför område om

Sådantmeddelar undantag.begärankoncessionshavarenspåten
geografisktområdena liggerde berördameddelasskallundantag om

lämpligför nätverksamhetochvarandra utgörnära sammantagna en
enhet.

enhetligaberoendegiltighetundantag för sinmeddelatEtt är attav
undanta-omfattasområdensamtligaförnättariyjfer tillämpas avsom

get.
omfattasde områdenför någotkoncessionstidenNär avsomav

skallundantagetnätmyndighetenskall prövaundantaget löper ut, om
bestå.

andra-femtestycketförsta§paragraf 2 7Denna motsvarar mom.
199495:222.enligtellagi 1902 årsmeningen prop.

nätmyndighe-bemyndigande,efter regeringenseller,§ Regeringen4
nätverk-föreskrifter redovisningytterligaremeddelafår avten om

samhet.

meningenstycket sjätteförsta§paragraf 2 7Denna motsvarar mom.
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i 1902 års ellag enligt 1994952222.prop.

Revision

5 § hosRevisor den bedriver nätverksamhet skall särskilt granskasom
redovisningen nätverksamheten.av
Revisorn skall årligen särskilti intyg utlåtande fråganiett ettavge

redovisningen nätverksamheten skett enligt gällande bestämmel-om av
Intyget skall revisorn tillin nåtmyndigheten.ser. av ges

Regeringen får meddela föreskrifter revision nätverksamhet.om av

Denna paragraf 2 § 7 andra stycket i 1902 års ellagmotsvarar mom.
i lydelse enligt SFS 1994:617.

Skyldighet ansluta anläggningatt

6 § innehavareEn nätkoncession för linje skyldig påär attav en
skäliga villkor ansluta elektrisk anläggning till ledningen.en

Om det finns särskilda skäl kan nätmyndigheten besluta denatt som
har nätkoncession för linje behöverinte ansluta sådan anläggningen
till ledningen.

7 § En innehavare nätkoncession för område skyldig påär attav en
skäliga villkor ansluta elektrisk anläggning inom området tillen
ledningsnåtet.

Om det finns särskilda skäl kan nätmyndigheten besluta denatt som
har nätkoncession för område inte behöver ansluta sådanen an-
läggning till ledningsnåtet.

8 § Vill någon ansluta elektrisk anläggning till ledningen en som
omfattas förnätkoncession linje i stället för till ledningsnätettav en

omfattas nätkoncession för område, får den harsom av en som
nätkoncessionen för linje anslutningen endast efter medgivandegöra

den har nätkoncession för området eftereller tillståndav som av
nåtmyndigheten.

Dessa paragrafer 6-8 §§ 2 § 4 första-femtemotsvarar mom.
stycket i års1902 ellag i lydelse enligt SFS 1994:617. Jämfört med de
bestämmelserna har redaktionella ändringar gjorts.

Skyldighet överföraatt

9 § En innehavare nätkoncession skyldig på skäliga villkorär attav en
överföra åt annan.

Denna paragraf, innehåller förden hela elmarknadsreformensom



217Fötfattningskommentar108SOU 1995:

i 1902 års2 § sjätte stycketbärande principen, 4motsvarar mom.
Jämfört den bestämmelsenenligt 1994:617. medi lydelse SFSellag

ändring gjorts.redaktionellhar en

överfördSkyldighet mätaatt

skyldig utföra mätninginnehavare nätkoncession10 § En är att avav
resultaten dessa mätningar iÖverförd rapporterasamt att av

eller, efterföreskrifter regeringenmed deenlighet närmare som
meddelar.bemyndigande, nätmyndighetenregeringens

års ellagsjunde stycket i 1902paragraf 2 § 4Denna motsvarar mom.
SFS 19942617.lydelse enligti

för mätningKostnader m.m.

insamlingsutrustningmed tillhörandeKostnaden för11 § mätareen
skallhos elkonsumentför installation i uttagspunktenoch dess aven

påföras elkonsumenten.nätkoncessionshavaren
påelförbrukningfått sinelkonsument efter begäran mättOm en

stöd 10 §föreskrifter meddelats meddeenligtsätt änannat avsom
för nätkon-medfört ökade kostnaderdet begärdaoch mätasättet att

för dennapåföras merkostnadenskall elkonsumentencessionshavaren,
mätresultaten.föroch rapporteringmätning av

påförasfår intedekostnader för mätningAndra nämntsän som nu
enskilda elkonsumenter.

högstvid spänningelkonsument köper§ En12 avensom
nätkoncessions-vid flyttningmellan fasledare har000 volt rättI att av

värdeterlagd kostnadtillbaka den delhavaren motsvarar avsomav
dessmed beaktandeinsamlingsutrustningmed tillhörandemätaren av

tekniska livslängd.återstående
understigeråterbetalas till elkonsumentendet belopp skallOm som

ske.behöver återbetalning inte000 kr1

gälleroch 12 §första och andra styckenaBestämmelserna 11 §§13
leveranskon-från innehavarenköper sinelkonsumenterinte avsom

enligt kap.cession 5

i10motsvarighet i 2 §11-13 §§ har sinparagraferDessa mom.
Ändringar förtydligandeienligt 1994952222.års ellag1902 prop.

årsi 1902motsvarande bestämmelserjämfört medgjortssyfte har
ellag.

används begreppettill 12 §motsvarande bestämmelsendenI
lagen harfinns definierat iintelågspänningskund. Då detta begrepp

spänningvidköperi stället konsumentvi valt att avensomange
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högst 000 volt mellan fasledare. Någon inte1 saklig ändring har

avsetts.

vid inmatningErsättning av

innehavare produktionsanläggning har till14 § En rättav en
ersättning den koncessionshavare till ledningsnät anläggningenvarsav

ansluten.är
skallErsättningen motsvara

energiförlustervärdet den minskning inmatningav som avav
medför ledningsnät, ochfrån anläggningen i koncessionshavarens

avgifter förvärdet den reduktion koncessionshavarens attav av
ha ledningsnät anslutet till koncessionshavares ledningsnätsitt annan

möjlig anläggningen ansluten till ledningsnätet.blir ärattsom genom
får meddela föreskrifter för beräkningenRegeringen närmare av

enligt första stycket.ersättningen

andra styckena iparagraf 2 § 12 första ochDenna motsvarar mom.
Jämförtårs ellag enligt 199495:222. med den bestämme-1902 prop.

lsen har ändring redaktionell gjorts.arten av

Prövning skyldigheterav

skyldigheter detta kapitel§ Frågor koncessionshavarens enligt15 om
nätmyndigheten.prövas av

paragraf åttonde stycket i 1902 års ellag2 § 4Denna motsvarar mom.
åttonde stycketenligt 1994:617 delvis 2 § 7i lydelse SFS samt mom.

års ellag enligt§ 10 sjätte stycket i 1902och 2 prop.mom.
Paragrafen 12 tredje stycket199495:222. 2 §ävenmotsvarar mom.

bestämmelsenårs ellag enligt 199495:222. Enligt deni 1902 prop.
innehavare produktionsanläggning harden ersättningprövas en av en

koncessionshavarens ledningsnät jfrtill vid inmatning irätt av
tillnätmyndigheten. Då anläggningsinnehavares14 § rätt ersätt-av en

för koncessionsha-ning fár innebära motsvarande skyldighetanses en
valt reglera frågan här.har attvaren

Nättariffer4 kap.

niittanfferAllmänt om

skäliga utformas på sakliga grunder.Nättarüfer skall och1 § vara
nättariffsVid bedömning skälighet skall konsumentintressetav en

på rimligskall dessutom till kravetsärskilt beaktas. Hänsyn tas en
nätverksamheten.avkastning i
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paragrafDenna 2 § 7 tredje stycket första meningenmotsvarar mom.
fjärde2 § 7 stycket första och andra meningen i 1902 årssamt mom.

ellag, allt i lydelse enligt SFS 1994:617.

2 § Nättarijfer för överföring skall utformas så, betald avgiftattav
för ansluten använda det elektriska inomrätt nätetatt attvara ger
landet, med undantag för utlandsförbindelserna.

paragrafDenna 2 § 7 tredje femtestycket meningenmotsvarar mom.
i 1902 års ellag enligt 199495:222. Jämfört med den be-prop.
stämmelsen har ändring redaktionell gjorts.artav

nättanffer områdeSärskilt förom

3 Med undantag för engángsavgift för§ anslutning, får nättarijfer för
område inte utformas med hänsyn till områdetinom anslutningvar en

finns.

paragrafDenna 2 § 7 tredje stycket andra meningenmotsvarar mom.
i 1902 års ellag i lydelse enligt SFS 1994:617. Jämfört med den
bestämmelsen har ändring redaktionell gjorts.artav

Vid skälighetsbedömningen nättariff nättarijjfen4 § skall förav en
förvarje område bedömas sig.

Om nätmyndigheten enligt 3 kap. 3 § har medgi fleravit nätkon-att
cessioner för område får redovisas samlat, skall dock viddessa
skälighetsbedömningen område.utgöra ettanses

paragrafDenna 2 § 7 fjärde stycket tredje och fjärdemotsvarar mom.
1902 årsmeningen i ellag enligt 199495:222.prop.

nättarifferförSärskilt linjeom

Om5 § spänningen för ledning omfattas nätkoncessionsomen av en
för linje understiger 220 kilovolt regionledning får inte nättarijfen,
med för engångsavgift förundantag anslutning, inom varje normalt
spänningsintervall, utformas med hänsyn till uttagspunkt finnsvar en

förhållandei till ledningens anslutning till koncessionshavaresannan
ledning omfattas förnätkoncession linje.som av

Nättarijjfen för enskild elkonsument, anläggning anslutenären vars
till regionledning, skall dock fall 6 utformasi i § meden som avses
hänsyn till på regionledningen elkonsumentens finns.uttagspunktvar

ansökan skall6 § På koncessionshavaren eller berörd elkonsumentav
tillstånd till från vadnätmyndigheten meddela avvikelse isägssom

första den5 § stycket, berörda uttagspunkten fanns den 1 juli 1995om
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överföringen baserasförinnebärande prisetavtal,och attett av
1995.tillämpades den juliuttagspunkten finns, 1påbland annat var

bestämd tid,och förgälla från viss dagmeddelasTillstånd skall att
år.högst trettio

nättarzjf förfastställandeskall, vidtillstånd meddelatsOm av
utsträck-beaktas ibelägenhetuttagspunktenselkonsumenten, samma

avtalet.ning isom

ellerbli ändradändras elleruttagspunkts läge§ Om7 omavsesen
höjd efter deteller bliuttagspunkten höjseffekten iavtaladeden avses

koncessionshava-enligt 6 § skallmeddelat tillståndnätmyndighetenatt
nätmyndigheten.anmäla det tillren

inätmyndighetenskall prövaanmälan har gjortssådanNär en
skall gälla.tillståndetvilken tidoch underutsträckningvilken

tredje stycket§§§ 2 75-7bestämmelserDessa motsvarar mom.
alltårs ellag,i 1902§ 9meningen 2fjärdetredje och samt mom.

spänningsintervall införtsnormalt§ har199495:222. I 5enligt prop.
spänningsintervallnormaltspänningsnivå. Begreppetförställeti

1902 årsstycket ifemte2 § 7återfinns i 8 § motsvarar mom.som
gäller be-Huvudstadgandet vadprop.199495:222.enligtellag

8 Detregionnätstariffer återfinns iskälighetendömningen avav
detbegrepphainget skäl närvi detdärförfinns annatatt ettsom ser

finnsvi erfaritSåvittnättariffen för regionnät.utformningengäller av
skulleregionledningarharfall därinte något nätägaredet somsamma

spännings-olikapåspänningsintervallnormalthamna inom ett men
tordeändringenföreslagnai 5 Denfallnivåer för det nusom avses

ändringarövrigt hari sak. Inågon ändringdärför inte innebära av
redaktionell gjorts.art

regionledningnättariyjfen förskälighetsbedömningenVid8 § enav
skall

sinasamtligakostnader för hakoncessionshavarens att
tillanslutnaoch regionregionledningar inom annanensammaen

samlat,ledning bedömaskoncessionshavares
bedömasnedtransformeringförkostnaderkoncessionshavarens

spänningsintervall likanormalt närvarjehela landet inomförsamlat
spänningsintervall,för nå dettautförtsnedtransformeringarmånga att

samlat inomkostnader bedömasövrigakoncessionhavarens
samtligakoncessionshavarensspänningsintervall förnormaltvarje

landet.regionledningari hela

medledningnättarijfen förskälighetsbedömningen9 § Vid enenav
förkostnaderskall allaeller däröverkilovolt220spänning om
förundantagmedi landetsamtliga ledningarkoncessionshavarens

medutformasfår dockTariflensamlat.utlandsförbindelserna bedömas



Föqfattningskommentar 221SOU 1995:108

koncessionshavarensledningsnät anslutningspunktvarpåhänsyn till en
finns.

och sjätte stycket imotsvarighet i 2 femte8-9 §§ har sin § 7 mom.
bestämmel-Jämfört med deenligt 199495:222.1902 års ellag prop.

redaktionellförtydligande syfte och gjorts.ihar ändringar artavserna

mindre produktionsanläggningarnättanfferförSärskilt om

produktionsanläggning kan levererainnehavare§ En10 som enav en
erläggakilowatt skall för inmatning intehögst 500ejfekt 1 avom

engångsavgift för avgift förnättariffen anslutning,del änannan av
dess installationoch förmed tillhörande insamlingsutrustningmätare

avgift för och rapportering.årlig mätninginmatningspunkteni samt

års ellag enligti 1902paragraf 2 § 11Denna motsvarar prop.mom.
ändring redaktio-bestämmelsen harJämfört med den199495:222. av

nell gjorts.art

nättarifferuppgiftertillRätt m.m.om

dröjsmålskall på begärannätkoncession§ harJ] Den utansom
innehållaUppgiften skalluppgift nättarzjfer.skriftliglämna enom

nätmyndigheten kan begärahoselkonsumentupplysning attom en
och 4 kap. 12enligt 3 kap. 15 §prövning

uppgifterna enligt första stycketskallanslutningVid begäran om ny
tid.skäliglämnas inom

i 1902 års ellagsjunde stycketparagraf 2 § 7Denna motsvarar mom.
ändringbestämmelsen harJämfört med den199495:222.enligt prop.

redaktionell gjorts.artav

nättanfferPrövning av

koncessionsha-kapitelnättarijfer enligt dettaFrågorJ 2 § samt enom
nätmyndigheten.skyldigheter enligt 11 § prövas avvares

1902§ åttonde stycket i2 4Bestämmelsen kan sägas motsvara mom.
innebär1994:617 bl.a.lydelse enligt SFS nät-års ellag i attsom

skäligaskyldighetkoncessionshavarensmyndigheten prövar att
§delvis 2 7Denvillkor överföra ävenmotsvarar mom.annan.

199495:222.stycket enligtåttonde prop.
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Leveranskoncession5 kap.

Koncessionsplikt

för område enligtnätkoncessionområde omfattas§1 Inom ett avsom
tillför få levereratillstånd leveranskoncession2 kap. krävs att

vilket omfattastill ledningsnätanslutna detanläggningar är avsom
falldock inte iLeveranskoncession krävsnätkoncessionen. angessom

i 10
Ärenden regering-leveranskoncessionmeddelande prövas avavom

nätmyndigheten.bemyndigande,efter regeringenseller,en

stycketförsta och andramotsvarighet i 6 §sinparagraf harDenna
regering-bestämmelsenel, Idenlagen handel med attangesm.m.om

får meddela leverans-bestämmerregeringenden myndighetelleren
stycket har,nätmyndigheten. l andraställetikoncession. Nu anges

med el,handeli lagenmotsvarande bestämmelsejämfört med om
ändring gjorts.redaktionellävenm.m., en

områdenfleraomfatta ellerkanleveranskoncession2 § En ett som
leveransområde.områdeförnätkoncessionomfattas av

leveranskoncession.meddelas endastfårleveransområdeFör ett en

stycket lagenfjärde§ tredje ochparagraf 6Denna motsvarar om
ändring gjortsredaktionellstycket harandramed el, Ihandel enm.m.

bestämmelsen.motsvarandedenjämfört med

leveranskoncessionFörutsättningar för

allmänfråntill denfår endast3 leveranskoncession§ En somges
leveransområdet.inomlämplig levererasynpunkt är att

med el,handellagenförsta stycketparagraf 7 §Denna motsvarar om

m.m.

leveranskoncessionVillkor för

fem är.bestämd tid, högstförleveranskoncession4 § En ges

med el,handelstycket lagen§ andra7paragrafDenna motsvarar om
199495:222.enligt prop.m.m.
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Ändring för leveransområdegränserav

§ Gränserna för leveransområde får5 ändras nätmyndigheten,ett av
det för ändamålsenligbehövs leverans och kan ske synnerligutanom

olägenhet för koncessionshavaren.

paragrafDenna 8 § lagen handel med el, denImotsvarar om m.m.
bestämmelsen den myndighet regeringen bestämmer fårattanges
ändra iNu stället nätmyndigheten.gränserna. anges

Överlåtelse leveranskoncessionav

6 får§ En leveranskoncession inte överlåtas tillstånd regering-utan av
eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten. Viden

prövning ansökan överlåtelse leveranskoncession skall §3av om av
tillämpas.

paragrafDenna § tredje stycket lagen handel med el,7motsvarar om
I den bestämmelsen regeringen myndigheteller denattm.m. anges

regeringen bestämmer får meddela tillstånd till överlåtelse. Nu anges
i stället nätmyndigheten.

Leveransskyldighet

En innehavare leveranskoncession skyldig på skäliga7 § är attav en
för ochvillkor leverera normala förbrukningsändamål åt envar

leveransområdet,inom inte följer 9 och 10annatom av

paragraf första med el,Denna 9 § stycket lagen handelmotsvarar om
Jämfört med den bestämmelsen i förtydligande syfte tillagtsharm.m.

på skäliga villkor jfr föreslagen lydelse 5 kap. 12 §.av

8 elkonsument från någon§ En inom leveransområdet köpersom
innehavaren leveranskoncession stället villiänannan av men som

köpa för från detnormala förbrukningsändamål denne har tillrätt
elkonsamenten gjort anmälan detta till koncessionshavarenom om

minst månad innan leveransen skall påbörjas.en

Denna paragraf 12 § tredje stycket lagen handel med el,motsvarar om
I förhållande till den motsvarande bestämmelsen har gjortsm.m. nu

det förtydligandet någon köper från i villställetatt om som annan,
köpa från innehavaren tillleveranskoncession, skall han ha rättav
det under förutsättning det sig för normala förbruknings-röratt om
ändamål och således omfattas koncessionshavarens leverans-som av
skyldighet enligt 7 § jfr 199394:162 175.prop. s.
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från leveransskyldighetUndantag

skyldig inomleveranskoncession inteinnehavare är9 § En attav en
blidistribueras ellerellerjjärrvärmeområde, där naturgasett avses

byggnad, elenvärmeförsörjningförlevereradistribuerad, omav en
mednågotvärmeförsörjning på värme-för sätt änavseddär annat

el,skyldig levereradockKoncessionshavaren är att ompump.
tillgodosesfördel kanbyggnaden medvärmeförsörjningen störreav

områdetförmed detmed än systemet.gemensamma

med el,handelstycket lagen9 § andraparagrafDenna motsvarar om
för situatio-specialreglernabestämmelsen harJämfört med denm.m.

i fjärrvärmesys-kommunfullmäktige beslutat värmepumpardär omner
tagits med.intetem

i ellagen prop.till ändringarnaövergångsbestämmelsernaI
pånätmyndigheteninnebärregleringfinns1994952222 attsomen

förbud förmeddelatreårsperiodunderkankommunanmälan enenav
anslutaangivet områdeinomnätkoncessioneninneharden ettattsom

redanbyggnad denna ärvärmeförsörjningföranläggningar omav en
integäller dockDettaellerfjärrvärme- naturgasnät.ansluten till ett

övergångsbestämmelse hardennaIi formanläggning värmepump.av
kommunfullmäktigeför det fallundantagnågotuppställtsinte att

området.iförekommainte börbeslutmeddelat värmepumparattom
gällervadhuvudstadgandetövergångsbestämmelse utgörDenna

från eluppvärm-konkurrensskyddochfjärrvärmens motnaturgasens
kvarhabärande skälfinns någrainte detfinner därförVi attning. att

kommunfullmäktigesparagraf vad gällerförevarandeiundantaget
angåendebeslut värmepumpar.

levereraförRätt attannan

Även får inomleveranskoncessioninneharinteden ett10 § ensom
omfattasändamål inteförleveransområde leverera avsom

får inomsådan leverantörEnenligt 7leveransskyldigheten
skriftligenelkonsumentertillockså levereraleveransområdet som

månader innanminstkoncessionshavarendet tillanmälangjort sexom
påbörjas.leveransen

avtalharkoncessionshavarenmedelkonsumentEn ett omsom
uppsägningstidtid medför obestämdgällerleverans somensomav

gäller föravtaleller harmånaderlängre än ettär somsomsex
koncessionshavarendock köpa äntid får intebestämd av annan

ingenfall krävssådantgälla. Ihar upphörtförrän avtalet ettatt
stycket.förstaenligtanmälan

lagenstycketoch andraförsta12 §paragrafDenna ommotsvarar
motsvarande199495:222. Ienligtmed el,handel prop.m.m.
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innehavarenhar leverantörbestämmelse i nämnda lag än avannan
till konsumenter medlevereraleveranskoncession rätt att som en

upphört gällaavtal harhaft tidsbestämtharleverantör attett som
fråndecember 1995. Detta undantagjuni 31tiden den 30under ——

denvi slopat på grundleveranskoncession harpå närkravet attav nya
ha spelat sin roll.kraft får undantagetföreslås träda ilagen utanses

jämfört medredaktionell gjortsändringarstycket harandraI artav
handel med el,bestämmelse i lagenmotsvarande m.m.om

Inköpsplikt

undantag, innehavaresärskilda skäl tillfinns§ Om det inte är11 en
produktionsanlågg-frånskyldig köpaleveranskoncession attenav

ejfektleveransområdet och kan levererabelägen inomning är ensom
500 kilowatt.högst 1om

el,lagen handel medfjärde stycket9 §paragrafDenna motsvarar om
redaktionellbestämmelsen har ändringJämfört med den artavm.m.

gjorts.

Prisreglering

innehavareuppnå skälig prissättningför ärdet behövs§ Om12 att en
påreglering prisetunderkasta sigskyldigleveranskoncession att avav

på begäranlevererad eller inköpt av
vill köpa sinköper ellerleveransområdetden inom1 avsom.

koncessionshavaren,
koncessionshavarentillvill levereraellerden levererarsom

i 11produktionsanläggningfrån sådan angessom
fårMyndighetennätmyndigheten.prisregleringFrågor prövas avom

behövs. Sådantutredningfram denläggaförelägga attparterna som
med vite.föreläggande får förenas

beslutad pris-upphävandeellerändring iFramställning avom
leveranskoncessionen.innehavarenocksåfårreglering göras avav

verkan.prisreglering,beslutstrider ärAvtal, utanmot omsom

el, I denhandel medlagen10 §paragrafDenna motsvarar m.m.om
regeringen bestämmermyndighet prövardenbestämmelsen attanges

nätmyndigheten.i ställetprisreglering. Nufrågor angesom

skyldigheterPrövning av

kapiteldettaskyldigheter enligtkoncessionshavarens§ Frågor13 om
nätmyndigheten.prövas av

med el,handellagenfemte stycket9 §paragrafDenna motsvarar om

l5-ll928
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den myndighet regeringenden bestämmelsenl attangesm.m.
prövningen. i stället nätmyndigheten.bestämmer skall Nugöra anges

6 Utlandshandelkap.

medför import eller elingår avtal,1 § Den exportatt avsomsom
tid månader skallpågå under minstkommer göraatt av sexen

Sådanavtalet till den myndighet regeringen bestämmer.anmälan om
månad från det avtalet ingicks.skallanmälan inomgöras en

får meddelamyndighet regeringen bestämmereller denRegeringen
anmälningsskyldigheten.föreskrifternärmare om

handel med el,paragraf 2 § lagenDenna motsvarar m.m.om

elföretagKommunala7 kap.

16-18 §§företag i 3 kap.kommunaltsådant1 § Ett avsessom
föreskriften kap.får, hinder i 21991:900kommunallagen utan av

område eller dessanknytning till kommunenskommunallagen§J om
område bedrivautanför kommunensmedlemmar,

sammanhängandemed därmedoch handelproduktion samtav
ellerverksamhet,

nätverksamhetföretagetsgeografisk närhet tillnätverksamhet i
nätverksamhet.uppnå ändamålsenligsyfteiinom kommunen att en

handel med el,§ lagenparagraf 4Denna motsvarar m.m.om

16-18 §§i 3 kap.kommunalt företagsådant2 Om§ ett som avses
avsesi 1 §sådan verksamhet1991:900 bedriverkommunallagen som

verksamhetenskallfjärrvärme ellerdistributioneller naturgasav
gäller docksärskilt. Dettagrund och redovisaspå ajfärsmässigdrivas

ifjärrvärme ellerdistributionföretag bedriverinte naturgas ettavsom
punkten 4förbud enligtmeddelatnätmyndigheten harområde där ett

lagen1994561 ändring itill lagen 7övergångsbestämmelsernai om
elektriskabestämmelserinnefattande vissa1902: 71 1, oms.
ändring i1994:1801enligt lagenderas lydelseanläggningar i om

nämnda lag.

enligtmed el,lagen handelparagraf 5 §Denna motsvarar m.m.om
199495:222.prop.
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8 kap. Systemansvar och balansansvar

Systemansvar

myndighet skall ha för el.J § Den regeringen utser systemansvaret
för det övergripande förMed attsystemansvar ansvaretavses

driftsäkertelektriska anläggningar samverkar så balans inom helaatt
eller delar landet kortsiktigt upprätthålls mellan produktion ochav
förbrukning el.av

första årsparagraf 15 § och andra styckena i 1902Denna motsvarar a
ellag.

föreskriver får§ Enligt vad regeringen den systemansvari-2 närmare
myndigheten, den utsträckning det behövs för kunnai utövaattga

kraftproducenter ellerbeordra ersättning, ökaatt,systemansvaret, mot
produktionen el.minska av

föreskriver fårEnligt vad regeringen den systemansvariganärmare
beordramyndigheten för kunna ävenutöva systemansvaretatt

leveransnätkoncession avbryta eller begränsainnehavare att avav
skall sådana fallInnehavaren nätkoncession itill elkonsumenter. av

elleveranserna så rättvist och likvärdigtavbryta eller begränsa som
möjligt.

§ tredje stycket i 1902 års ellag. Enligtstycket 15Första motsvarar a
systemansvariga myndigheten, förbestämmelsen har denden närva-

kraftnät, enligt vad regeringen föreskriver,rande Svenska närmare
beordra kraftproducenter öka eller minskamöjligheter attatt pro-
i den utsträckning det behövs för kunnaduktionen utövaattav

jämförtredaktionell har gjorts medändringEnsystemansvaret. artav
1902 års Vi valt inte särskiltbestämmelse i ellag. harmotsvarande att

ellerkraftproducenter skall erhålla de ökarden ersättningatt omange
marknadsmässig. Enligtproduktionen skallminskar varaav

full ersättning.förstås med ersättning Detvedertagen praxis är
Någonersättning skall erhållas. ändringalltså tillräckligt att attange

Ii innebär det inte.sak
möjlighet vidfinns i nuvarande ellag inga bestämmelserDet attom

el.i driften minska eller helt avbryta konsumtionenstörningarstora av
uttryckligen möjligheter för den systemansvarigai lagenDet bör ges

föreskrifter beordramyndigheten enligt regeringens närmareatt
eller begränsa leveransennätkoncession avbrytainnehavare att avav

sådan bestämmelse har införts i andraelkonsument.till Enen
får beordrasystemansvariga myndigheten såledesstycket. Den att

nätkoncessions-skall avbrytas eller begränsas. Detleveransen ärav
börså sker. Då elkonsumenternatillhavaren har att attsom se

möjligt har detta särskiltså rättvist och likvärdigtbehandlas angetts.som
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kraftpro-får utfärda föreskrifter skyldighet för3 § Regeringen om
myndighetenducenter och elkonsumenter till den systemansvarigaatt

föruppgifter produktion eller konsumtion el, behövsin av somge om
utövandet systemansvaret.av

§ fjärde stycket års ellag.paragraf 15 i 1902Denna motsvarar a

Balansansvar

elkonsument skyldig tillse det finns någon, har§4 En är att att som
för nationella elsystemetsig det ekonomiska detåtagit ansvaret att

i konsumentens uttagspunkt balansan-tillförs lika mycket uttassom
medåtagande skall avtal densådantsvar. Ett göras ettgenom

förmyndighet enligt § skall ha el.I systemansvaretsom
ansluten till ledning eller ledningsnätelkonsumentEn är ettensom

nätkoncessionen underrättadhålla innehavarenskall somav om vem
i hans uttagspunkt.har åtagit sig balansansvaret

gäller de elkonsumenter köper sinoch andra styckena inteFörsta som
leveranskoncession enligt kap.från innehavare 5aven

skall hålla innehavareninnehar leveranskoncession5 § Den som en
inomunderrättad till vilka elkonsumenternätkoncessionen omav

åtagit sigharleveransomrädet han levererar samt somvem
inköp.för hansbalansansvaret

systemansvari-nätkoncession skall hålla deninnehar6 § Den ensom
och 5 §§.underrättad de uppgifter i 4myndigheten nämnsom somga

under-hålla den systemansvariga myndighetenskall dessutomHan
inköp.åtagit sig balansansvaret för hansharrättad egnaom vem som

handel med4--6 §§ 13 § lagenbestämmelserDessa motsvarar om
Jämfört bestämmelsen199495:222. med denenligtel, prop.m.m.

redaktionell gjorts.ändringarhar artav

skyddsåtgärder9 kap.

och anordningar skallelektrisk anläggning anslutna elektriska§1 En
på sådantoch placerade brukasså beskaflade sätt attsamtvara

betryggande säkerhet skadlig inverkan el.mot avges

dockmotsvarighet i 1902 års ellag. innebärBestämmelsen saknar Den
för elektriskaförhållande till vad redan gälleringa nyheter i som
anläggningarbestämmelser hur elektriskaanläggningar. Närmare om

med stödbeskaffade meddelas Elsäkerhetsverketskall vara avm.m.
kap. 6bemyndigande i 11av
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redan befintligpåinverkanelektrisk anläggning§ Om2 engenomen
eller störning isakskadaellervållakansådan anläggning person-

föranläggningenförstnämndainnehavaren dendriften, avsvarar
sådan skada ellerförebyggaförvid dennaåtgärdererforderliga att

störning.
elektrisk anläggninggällerförsta stycketi ävenVad sägs om ensom

förrörledningbefintligpå redaninverkan transport avengenom
1978:160lagen vissaenligtkrävsvilken koncessionför omnaturgas,

skada.vållakanrörledningar,

i 1902 års ellagförsta stycket§ l5stycketFörsta motsvarar mom.
ändring.språkligmed smärreen

skyddsåt-skyldigheten vidtainnebärochstycketAndra attär attnytt
naturgasled-koncessionspliktigatillförhållandeigällergärder även

vidkorrosionsskadorhand sikteförstaiBestämmelsenningar. tar
drift den elektriskanormalvidorsakasskadorSådanainduktion. av

motiveringenallmännai denhar kommenteratsanläggningen. Detta
i kapitel

med spänningför starkströmanläggninginnehar3 § Den enensom
fel kanvid enfasigtvilkenfasledare, imellanvolt000lägst 1av

500styrka är,med änjordslutningsström störreuppkomma ampere,
Så hanföljande.skyldig iakttaföljer 2vad snartattutöver avsom

förellerföranläggning svagströmelektriskkännedomfår att enom
fasledaremellan000 volthögst 1spänningmedstarkström aven

åtgärder viderforderligabekostnad vidtahan påskalltillkommit, egen
störning.skada ellerförebyggaföranläggningenden attegna

Åtgärder förebyggaägnadeskallstycketförstai attvarasom avses
andra anläggningenpå deninverkananläggningen genomatt genom

sakskadaellerorsakarmarkpotentialerförhöjdaellerinduktion person-
ljudstörning.störningeller änannan

års ellag medi 1902stycketandra§Paragrafen 5 1motsvarar mom.
första stycketändring iändringar, delsredaktionelladels vissa somen

bestämmelsen. Dettaomfattasanläggningarvilka avsomavser
kapitelimotiveringenallmännai denkommenteras

frågaieller ändrasflyttasanläggningelektriskOm4 § omen
därmed ökar,störningskada ellerfördrift och riskenellerutförande

föranledsskyddsåtgärderförskyldighetfråganskall att somsvaraom
anläggningenpåbedömas sättökade riskenden varsom omsammaav

ny.

ellag.1902 årsstycket itredje§ 1Paragrafen 5motsvarar mom.
företagits.harredaktionellochspråkligVissa ändringar artav
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5 § En elektrisk anläggning skall ha kommit till då den itogsanses
bruk. Har olika delar anläggning tagits i bruk vid skildaav en
tidpunkter, skall sådanvarje del vid tillämpning detta kapitelav anses

särskild anläggning.som en

Paragrafen 5 § fjärdel stycket i 1902 års ellag.motsvarar mom.
Vissa ändringar språklig och redaktionell har företagits.artav

6 § Om i fall i 2 och 3 §§, erforderligt skydd med bättresom avses
verkan eller till lägre kostnad kan uppnås åtgärd vidgenom annan
anläggning den innehavare enligt 2än och 3 §§ skyldigär attvars

för åtgärden, ankommer det på innehavaren den förstnämndasvara av
anläggningen utföra åtgärden.att

Den innehavare utfört åtgärd förstaenligt stycket har rätt attsom
den enligt 2 och 3 §§ skyldigvarit vidta åtgärden erhållaattav som

skälig förersättning sina utgifter.

Paragrafen i huvudsak, med vissa redaktionella ändringar,motsvarar
5 § 2 första och andra styckena i 1902 års ellag. I gällande be-mom.
stämmelser den skyldig vidta åtgärderär skall göraatt attanges som
det enligt överenskommelse eller enligt förordnande. Dettarättens
ligger dock i sakens och behöver inte särskilt i lagtexten.natur anges
Paragrafens andra stycke har kortats Att den har vidtagitner. som
åtgärder har till skälig ersättning innebärrätt ersättningen, precisatt

enligt gällande bestämmelser, skall beräknas med hänsyn tillsom nu
hafthan åtgärderna.nyttaom av

7 § Särskilda bestämmelser elektromagnetisk kompatibilitet finnsom
i lagen 1992:1512 elektromagnetisk kompatibilitet.om

Hänvisningen till lagen elektromagnetisk kompatibilitet harom
kommenterats i den allmänna motiveringen i avsnitt 6.5.2.

10 Skadeståndkap.

Strikt skadeståndsansvar

1 § Har någon tillfogats eller sakskada inverkanperson- genom av
från elektrisk starkströmsanläggning, skall skadan ersättasen av
innehavaren den starkstromsanläggning från vilken elen senastav
kommit.

Första stycket gäller inte
den innehar starkströmsanläggning för produktionsom en av

där elgeneratorn har märkejfekt högst kilovoltampere, eller50en om
den innehar starkströmsanläggning avsedd förärsom en som
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250högstspänningtillförs medochanvändning avensomav
direkt jordatvid ickejord ellerledare ochmellanvolt systemen

ellertvå ledare,mellan
rörledning föranläggning ellerelektriskdet är enen annanom

enligt lagenkrävsvilken koncessionförnaturgas,transport av
ellerskadats,harrörledningar,vissa1978:160 somom

för möjliggöraavseddanläggningenden elektriska är attom
har blivitegendompåuppkommitoch skadagodsbefordran som

befordran.sådanförmottagen

års ellag. Somi 1902i och 13motsvarighet 4Paragrafen har sin
viföreslåravsnitt 7.4.motiveringenden allmänna attanförts i

frånorsakadeför skadorstrikthuvudprincipen avansvarom
viframgårbehållas. Därskall ävenstarkströmsanläggningar att anser

endast förskallanläggningelektriskinnehavarevarje svaraatt av en
anläggningsin-sagda innebäranläggning. Detsin att ennuegen

starkströmsanläggninganläggningfrånnehavare, annanenvars
vidinträffarskadoransvarig förblikantillförts el, inte längre som

anläggningen.andraden
inverkansakskadaellertillfogatsnågonHar avgenomperson-

stycketenligt förstaskallstarkströmsanläggning,elektriskfrån en
starkströmsanläggningelektriskadeninnehavarenskadan ersättas avav

detdet striktaligger ikommit. Det attvilken elen ansvaretfrån senast
vållatvårdslöshetinnehavareanläggningensoberoendegäller avomav

sakskador.ellerskador äreller inte. De ersättsskadan person-som
elektrisktillanslutningdirektinträffar iskadorFlertalet en

kontakt medexempelvis iNågon kommerstarkströmsanläggning. en
inträffaocksådärifrån. kanDetelenledning och skadasnedfallen av

strömförande ellerjärnstaketochfaller nedledning gör ettattt.ex. en
via densvagströmsanläggning ochtillförsinduktionatt engenom

i alla dessagällerstriktasakskada. Detellerorsakar ansvaretperson-
situationer.liknandeoch

starkströmsanläggning fråndenåvilar innehavarenAnsvaret av
betydelsedet saknarinnebärkommit. Dettavilken elen att varsenast

ellervanlig sättleveransdenellerelen alstrats annatgenomom
anläggningenin i över-oavsiktligt kommitelleravsiktligt genom

vända sigalltidskadelidande kaninduktion. Deneller motledning
liggerstarkströmsanläggningelektriskadeninnehavaren somav
tordeanläggningendenidentifierasvårighettill. Någonnärmast att

inte föreligga.
innehavarevarjeutgångspunktförslagvårtharSom attnämnts som

för sinendastskallstarkströmsanläggningelektrisk svaraenav
anläggning.

ellerstarkströmsanläggning orsakatelektriskfrånHar person-en
skadeståndsskyldig.anläggningensåledes innehavarensakskada blir av

skadeståndsan-alltid låta detför långtdet föradockVi har attansett
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strikt. Enligt andra stycket punkt och undantas därför1 2svaret vara
från det strikta dels den innehar starkströmsanlägg-ansvaret, som en
ning för produktion där elgeneratorn har märkeffekt högstav en om
femtio kilovoltampere dels den innehar starkströmsanläggningsom en
avsedd för användning och tillförs med spänningav som en av
högst tvåhundrafemtio volt mellan ledare eller vid direktoch jord icke
jordat mellan tvâ ledare. observera vad gäller sist nämndaAttsystem

anläggning ingen åtskillnad anläggningarmellanär görstyp attav
inomhus anlägg-eller utomhus. Skälen till innehavare dessaatt av

skadeståndsansvar utvecklat iningar inte skall ha strikt har viett
avsnitt skador orsakade från dessa anläggningar7.4. Att av
undantas från det strikta innebär innehavarna bäransvaret att
skadeståndsansvar enligt SkL:s regler.

I detta sammanhang bör regleringen i kap. 2 § andra stycketläven
andra meningen beröras. Där till anläggningär ärattanges somen

för användning flera sådana anläggningaravsedd eller andraav en
skallanslutna och dessa anläggningar i innehavares hand,är samme

anläggningarna betraktas och anläggning. Detta innebärsom en samma
anläggningarinträffar vid någon eller några sådanaskadat.ex. att om

någon dessa anläggningar tillförs med spänningoch somav en
tvåhundrafemtio strikt för skadaöverstiger volt, gäller ävenansvar

tillförs spänninginträffar vid ansluten anläggning medsom som en
tvåhundrafemtiounderstigande volt.

gäller heller enligt tredje punkten iStrikt skadeståndsansvar inte
Ävenelektrisk anläggning skadats.andra stycket det harärom en som
ocksåfall skall skadeståndslagens tillämpas. kani sådant regler Det

grundförekomma driften elektrisk anläggning påhos störsatt aven
behandlasfrån sådan anläggning. frågainverkan Dennaav en annan

förrörledning förunder 4 Om det är transport naturgas,en av
rörledningarenligt lagen 1978: 160 vissavilken krävs koncession om

inverkan från starkströmsanläggningskadats strömsom genom av en
elektriskastrikt gälla för innehavaren denskall inte heller ansvar av

Skälen för detta haranläggningen, här skall SkL gälla.ävenutan
redovisats i den allmänna motiveringen avsnitt 7.7.

från också enligt andra stycketUndantag det strikta görsansvaret
fidrde anläggningen avsedd förpunkten, den elektriska är attom

godsbefordran och skada uppkommit på egendom harmöjliggöra som
frakträttsligasådan befordran. gäller ställetblivit för Här imottagen

regler.
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Produktansvar

Om2 § skada orsakas säkerhetsbristi har tillhandahållitsen av som
från elektrisk anläggning för produktion eller överföring ären av
innehavaren, inte följer 3 skyldig betala skadeståndannat attom av

för personskada och för skada på egendom till sin vanligen årtypsom
avsedd för enskilt ändamål den skadelidande vid tiden för skadanom
använde egendomen huvudsakligen för sådant ändamål.

Med säkerhetsbrist elen inte så säker skäligen kanärattavses som
förväntas.

vtalsvillkorA inskränkerskadeståndsskyldigheten verkan.är utansom

3 § Skadeståndsskyldig enligt 2 § inte denär som
visar elen tillhandahållitsinte från hans anläggning i närings-att

verksamhet,
sannolikt säkerhetsbristen fannsgör inte där elen till-näratt

handahölls från hans anläggning,
visar säkerhetsbristen beror på elen måste stämma överensatt att

med tvingande föreskrifter har meddelats myndighet, ellersom av en
detvisar på grundval det vetenskapliga eller tekniskaatt av

vetandet denvid tidpunkt elen tillhandahålls från hans anläggning,
inte möjligt upptäcka säkerhetsbristen.attvar

2 och 3 §§ har sin motsvarighet i 4 och 4 b i 1902 års ellag ocha
reglerar skadeståndsansvaret vid skador orsakade har bristerav som
i kvalitet. Bestämmelserna har sin grund i EG-direktivet 85374EEC

produktansvar. Vår utformning bestämmelserna överensstäm-om av
i med gällande Av skäl i den allmännarätt.stort settmer som anges

motiveringen avsnitt 7.5.2 har vi produktansvaret skallansett att
åvila innehavare elektriska anläggningar för produktion och över-av
föring el. Någon överflyttning skadeståndsansvaret torde dettaav av

intedock innebära i praktiken.
Vi har valt bort uttrycket isätta omlopp, används iatt ta som

1902 års ellags produktansvarsbestämmelser. Uttrycket har hämtats
från det nämnda EG-direktivet får helt främmande detnärmen anses
gäller el. I stället har valt använda begreppet till-att oss av
handahålla ’

.

Skadestånd vid drtftstörning

4 § Har vårdslöshet driften vid elektrisk anläggning störtsav en genom
inverkan från sådan anläggning, skall förmögen-av en annan ren
hetsskada ersättas.

paragrafDenna delvis 6 § i 1902 års ellag. elektriskHarmotsvarar en
anläggning skadats inverkan från elektriskgenom av en annan
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under lvadframgåttvilket harskall,anläggning angettssomav
anläggningelektriskdriften vidMentillämpas.regler ävenSkL:s en

anläggning.elektriskfråninverkankan störas annanenavgenom
vid vilkenanläggningdendå innehavarenharårs ellag1902Enligt av

Enligt SkLförmögenhetsskada.ersättning förtilldriften störts rätt ren
endastprincipförmögenhetsskada iförersättningemellertidutgår ren

förmögen-förersättningVibegåtts.harbrott att renanserom
elektriskviddriftenutgåskallfortsättningsvishetsskada även enom

anläggning.sådanfråninverkananläggning störts annanavgenom

medvållandeSkadelidandes

skadatillmedverkatharskadelidandes sidapå denvållande§ Om5
skadeståndslagen§6 kap. 1§ gällerenligt Iskall ersättassom

1972:207.
vållandeskäligt,efter vadjämkas är§enligt 2Skadestånd omsom

skadan.tillmedverkatharsidaskadelidandespå den

Förstaårs ellag.i 1902§motsvarighet i 7sinparagraf harDenna
i 1sakskadai frågaändringinnebärstycket avsessomomen
Skälentillämpas.jämkningreglerfall SkL:ssådantskall iSåledes om

avsnitt 7.6.2.iredovisatshartill ändringen
gällandemed rätt.stycket överensstämmerAndra

ersättningBestämmande av

2 §ellerenligt 1skadaförersättningbestämmande[fråga6 § avom
1972:207.skadeståndslagenkap.5tillämpas

beloppavräknasenligt 2 §sakskada bestäms ettförersättningNär
500 kr.3om

års ellag.i 19028 §paragrafDenna motsvarar

Ägares skadeståndsansvar

upplåtitstarkströmsanläggningelektrisktill§ Har7 ägaren en
förändåhanharnågontillnyttjanderätten ansvarsammaannan

innehaftalltjämthanlagdennaenligtskall ersättasskada omsomsom
Ägaren egendommed änansvarigdock inteanläggningen. är annan

nyttjanderätten.ingår itill denvad h0roch samtanläggningen som
ifallsådantihakanersättning ett avsesägaren utgett somDen

innehavare.anläggningenstillbakahan krävafårstycketförsta av

ändringarEndastårs ellag.190210 § iparagraf avDenna motsvarar
skett.harkaraktärredaktionell
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Preskription

alan elektrisk anläggnings8 § T eller innehavareägaremot en om
skadestånd förstaenligt I § stycket eller 4 § skall väckas två årinom

det skadan inträjfade.från
vill skall årDen ha ersättning enligt 2 § väcka talan inom tresom

från det han fick eller borde ha fått kännedom fordringen kundeattom
gällande. alan måste dock årT ersättning väckas inom tiogöras om

från det skadan inträjfade.att
väcker talan tid har inte tillDen inte i ersättning.rättsom

årsDenna paragraf § i 1902 ellag. Jämfört med den11motsvarar
bestämmelsen har ändringar redaktionell gjorts.artav

de skador skall enligt SkL:s regler blir deFör ersättassom
allmänna reglerna i preskriptionslagen tillämpliga.

Tillsyn11 kap. m.m.

Tillsyn

frågor1 § Tillsynen efterlevnaden denna lag i elsäkerhetöver av om
och föreskrifter eller villkor har meddelats med stöd lagenav som av

frågor myndigheti dessa den regeringen bestämmer.utövas av
Tillsynen efterlevnaden denna lag och föreskrifteri övrigt över av av

och villkor har meddelats med stöd lagen nätmyndig-utövassom av av
heten.

första stycket års ellagparagraf 2 § 6 i 1902Denna motsvarar mom.
förstai lydelse enligt SFS 1994:617, 21 § i 1902 års ellag 11 §samt

stycket lagen handel med el, Jämfört med dessa bestämmel-om m.m.
redaktionell gjorts.har ändringar artser av

på de upplysningar§ En tillsynsmyndighet har begäran2 rätt att
handlingar behövs för tillsynen.och som

paragraf § i 1902 års ellag.Denna 23motsvarar

förbud3 En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och§
för föreskrifter ellerbehövs i enskilda fall denna lag ellerattsom

efterlevas.villkor har meddelats med stöd lagen skallsom av
innehar nätkoncession vidta åtgärdUnderlåter den att somsom en

eller villkoråligger enligt denna lag eller enligt föreskrifterhonom
tillsynsmyndighetsmeddelats med lagen eller enligthar stöd ensom av

elsäkerhet, får myndigheten förordnaförelägganden och gäller omsom
rättelse på hans bekostnad.
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andra stycket2 § 6paragrafi dennastycketFörsta motsvarar mom.
ellagi 1902 års1994:617, 25 §enligt SFSellag i lydelsei 1902 års

med el,handelmeningen lagenstycket förstaandra11 §samt om
innehavareochstycketAndra är attnytt avom enangerm.m.
elsäkerhetavseendeåtgärdunderlåter vidtanätkoncession att somen

på hansförordna rättelsetillsynsmyndighetenåligger honom kan om
undantagssitua-itillämpasavseddbekostnad. Bestämmelsen är att rena

i kapitel 4.och behandlastioner närmare

förenasstycket fårförstaförbud enligt 3 §föreläggande eller4 § Ett
med vite.

års ellagstycket i 1902tredje§ 6paragraf 2Denna motsvarar mom.
§ andraårs ellag 11i 19021994:617, 26 §SFSenligti lydelse samt

inteDethandel med el,meningen lagenandrastycket angesm.m.om
sådanmed vite. Omförenasenligt § kan2begäransärskilt att enen

kanutfärdasföreläggandeemellertidinte följs kanbegäran ett som
med vite.förenas

elsäkerhettillsynSärskilt avsersomom

tillsynsmyndigheten rättelsäkerhet har atttillsyn5 § För som avser
dock inteandraochområden, lokalertilltillträde utrymmen,

bostäder.
tillverkare,tillsynsmyndigheten hosfårför tillsynenbehövsOm det

ellerprovningdetaljhandlare förochgrossister ettutimportörer, ta
elektrisktillanslutasavseddanordning,exemplarflera att an-enav

påinföraseller skallinförtsharelektrisk materielellerläggning, som
marknaden.

fårbestämmerregeringenmyndigheteller denRegeringen som
skyldighetochförersättningföreskriftermeddela uttaget omprovom

provning.kostnader förtillsynsmyndighetsersättaatt en
för tillsynen.behövsdet biträdeskall lämnaPolismyndigheten som

förtydligande harellag. Ett1902 års§ iparagraf 24Denna motsvarar
sådanpå såbestämmelsen rättsättjämfört med dengjorts att som en

dentillkommerparagraf endastdennaenligttillsynsmyndighet har
närvarandeförelsäkerhetsfrågor, dvs.tillsynharmyndighet översom

Elsäkerhetsverket.

föreskrifterMeddelande av

får,bestämmermyndighet regeringendeneller6 Regeringen§ som
föreskriftermeddelaelsäkerhetssynpunktfråndet behövsden måni om

angårföreskrifterandrabesiktningellerprovningkontroll, samt som
till sådanaanslutasavseddaanordningaranläggningar,elektriska att
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elektriska installationer.ellermaterielelektriskanläggningar,

får,regeringen bestämmermyndighetdenellerRegeringen7 § som
meddelanationella elsystemet,detdriftsäkerheten hostillhänsynav

anordningarochanläggningarelektriskaangårföreskrifter som
anläggningar.till sådanaanslutasavsedda att

års ellag. Den§ i 190215§§paragrafer 6-7Dessa motsvarar
regeringen be-myndigheteller denregeringenbestämmelsen ger

frågorangivnaföreskrifter imeddela närmaremöjlighetstämmer att
tillhänsynelsäkerhetssynpunkt ellerfrånbehövsmån deti den av

myndigheterelsystemet. Denationelladetdriftsäkerheten hos som nu
Elsäker-bestämmelseni ärbemyndigandesådanthar avsessom

sigdettillMed hänsyn rörkraftnät.och Svenskahetsverket att om
meddelafinns behovfrågor detdå deochmyndigheter attolika
reglerasmyndigheter,för dessaskildaföreskrifter ärnärmare om

vårkonsekvensparagrafer. Eni tvånormgivningtillmöjligheten av
1994:1806förordningen16 § i7 §utformning är omattav

mäste ändras.elektriskför strömsystemansvaret
kompetenskravföreskrifter§ gällerBemyndigandet i 6 även om

anläggningar.på elektriskaarbeteutförhos sompersoner

Avgifter

fårbestämmerregeringenmyndigheteller denRegeringen8 § som
skerverksamhetmyndighetsavgifter förföreskriftermeddela somom

lag.stöd dennamed av

års ellag.190216 § iparagrafDenna motsvarar

Övriga bestämmelser12 kap.

allmän vägtrafikledområde för äninomLedning annan

trafikledförområdeelektrisk ledning inommedarbete§ Kan1 annan
medför deteller störretrafiksäkerhetenpåinverkaallmän vägän

anmälan görasigångsättes,arbetetskall,trafikleden innaningrepp i
föreskriftermeddelar detrafikleden. Denneförvaltardenhos omsom
anordningochupplagtillochbedrivande rättarbetets som,annanom

tillmed hänsynbehövsföreskrivet,särskiltvad ärutöver som
åvilarför arbetetKostnadenbrukande.drift ellerbestånd,trafikledens

ledningen.innehardock den som
dragenpå redanarbetefrågaistycket tillämpas ävenFörsta om
arbetetallmäntrafikled väg,område för äninomledning omannan

trafikleden.imedföra ingreppellertrafiksäkerhetenpåinverkakan
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Påkallas på grund intrafiad skada skyndsam reparationav av
ledningen och skulle dröjsmål vålla avsevärd olägenhet, får arbetet
påbörjas anmälan har gjorts. Den innehar ledningenutan att som
skall dock underrätta den förvaltar trafikleden.snarast som

Denna paragraf § 4 i 1902 års ellag.5 Bestämmel-motsvarar a mom.
utformatshar med 12 § lagen 1978:160 vissa rörledningarsen om

förebild.som

Ansvarsbestämmelser

uppsåt2 § Till böter eller fängelse i högst år döms den medett som
eller oaktsamhetav

bryter 2 kap. 1 eller 3mot
bryter villkor meddelats med stöd 2 kap. 10mot som av

föreskrift 6bryter har meddelats med stöd 11 kap.mot som av
eller 7

Till böter döms den uppsåtligen eller oaktsamhet inte görsom av
anmälan

kap. 18 § ellerenligt 2
sådan anmälan oriktigenligt 6 kap. 1 § i tid eller i lämnarrätt

uppgå-
I fall döms inte tillringa ansvar.

lagenDenna paragraf 27 § i 1902 års ellag och 3 §motsvarar om
straffbe-handel med el, andra stycket punkt finnsI 1m.m. en ny

för fall ledning bruk hastämmelse de nätägare atttar utanen en ur
gjort anmälan till nätmyndigheten. Vad skall med begreppetsom avses

till kap. 18ur bruk behandlas i kommentaren 2

döms belagd3 § Till enligt denna lag inte gärningen äransvar om
strafi‘ enligt brottsbalken.med

Denna paragraf 28 § i 1902 års ellag.motsvarar

4 § åsidosatt vitesförelåggande ellerDen har överträttett ettsom
vitesförbud döms till enligt förinte denna lag gärningansvar som

föreläggandetomfattas eller förbudet.av

Denna paragraf 29 § i 1902 års ellag.motsvarar

anordningar avsedda anslutas till5 § Elektriska anläggningar, att en
föremål för brottelektrisk anläggning eller elektrisk materiel varitsom

enligt denna lag skall förklaras förverkade, det inte uppenbartärom
förverkat.oskäligt. stället för sådan egendom kan värdet förklaras1

Även enligt denna lag skall förklaras förverkat, detutbytet brott omav
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uppenbart oskäligt.inte är

paragraf 30 § i 1902 års ellag.Denna motsvarar

Överklagande

15-16 §§ och 18-23 §§, 3 kap. 3 6-86 § Beslut enligt 2 kap.
kap.6-7 §§och 12 kap. 12-13 §§ 11§§ och 15 4kap. 5 samt
denförsta eller andra stycket eller beslut§§ och 5 §2-4 av

enligt kap.till den 8systemansvariga myndigheten ersättning somom
produktionen överklagas hosbeordrats öka eller minska2 § av

överklagandePrövningstillstånd vidförvaltningsdomstol krävsallmän
.

nätmyndighetens beslut i domstolkammarrätten. När ärtill prövas
målet.myndigheten ipart

myndighets beslut harFöreskrifter överklagande somav enom
meddelasbemyndigande enligt lagen,meddelats med stöd ett avav

regeringen.

enligtårs ellag i lydelseparagraf i 31 § i 1902Denna stortmotsvarar
Jämfört medhandel med el,1994:617 och 14 § lagenSFS m.m.om

gällerellag har regleringenbestämmelse i 1902 årsmotsvarande som
tagits bort.riksprovplats

föreskrif-denna lag eller med stödmeddelats enligt7 § Beslut avsom
gälla omedelbart, intestöd lagen skallmeddelats medter omavsom

bestäms.annat
föreskrivs utsöknings-vad iverkställighet gäller i övrigtFör som

allmänna mål.balken om

i 1902 års ellag.paragraf 32 §Denna motsvarar

lagstiftningAnnan

bestäm-finns ytterligarestarkströmsanläggningar8 § fråga vissaI om
för vissasärskilda skyddsåtgärder1942:335melser i lagen om

kraftanläggningar m.m.

års ellag.paragraf i § i 190233Denna motsvarar

bestämmelser.atornskada gäller särskilda9 § Om

34 § i 1902 års ellag.paragrafDenna motsvarar
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Övergångsbestämmelser

lagDenna träder i kraft den 1 januari 1997.

Genom denna lag upphävs lagen 1902:71 innefattande1, vissas.
bestämmelser elektriska anläggningar lagen 1994:618samtom om
handel med el, m.m.

Vad i 2 och 3 i övergångsbestämmelserna till lagensägssom p.
1994:617 ändring i lagen 1902:71 innefattande1, vissaom s.
bestämmelser elektriska anläggningar skall alltjämt gälla i ärendenom
där ansökan före dengjorts 1 januari 1996.

Beträffande ledningar dragits fram före ikraftträdandetsom av
denna lag skall och b5 5 §§ lagen 1902:71 innefattande1,a s.
vissa bestämmelser elektriska anläggningar alltjämt gälla.om

Vad i 2 i övergångsbestämmelserna till lagen 1 99x:xxsägssom p.
ändring lagen 1994:618 handel med el,m.m. 3i isamtom om p.

övergångsbestämmelserna till lagen 1994:618 med el,handelom
skall alltjämt gälla.m.m.

Vad i 4 i övergångsbestämmelserna 99xsxxtill lagen 1sägssom p.
ändring lageni 1994:1801 ändring i lagen 1994:617om om om

ändring i lagen 1902:71 innefattande1, bestämmelservissas. om
elektriska anläggningar skall alltjämt gälla.

Som framgår punkt föreslår vi vårt lagförslag kraft1 träder iattav
den januari1 1997. Genom den lagen upphävs enligt 1902punkt 2nya
års ellag och lagen handel med el,om m.m.

Behovet övergångsregler begränsat. Detta följdär är attav en av
lagförslaget i åtskilliga avseenden inte innebär ändringar i sak i
förhållande till den lagstiftning enligt 199495 :222 kommersom prop.

träda i kraft den januari 1996.1att
övergångsbestämmelsernaI till lagen 1994:617 ändring iom

ellagen i 2 och 3 i vilka hänseenden ellagen i sin äldreanges
lydelse skall tillämpas i ärenden där ansökan har gjorts före den 1
januari 1996. gäller förutsättningarna koncession,Det för fåatt
koncessionstidens längd, återkallelse koncession och prisreglering.av
Enligt vårt förslag kommer dessa bestämmelser upphöra gällaatt att
den januari 1997. Frågan vilka hänseenden1 i liknandeär en
övergângsreglering motiverad.är

Allmänt års svåröverskådlig ochgäller 1902 ellag är attatt
komplexiteten kraft denökar de ändringar träda iväntassomgenom

Övergångsbestämmelserjanuari 1996. alltid och det1 kompliceradeär
önskvärt så långt möjligt undvika sådana. Särskiltdetär äratt
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ellagentillhänsynharfalldettablir det i närkomplicerat att taman
och den1996under årlydelsejanuari 1996,före den llydelsei dess

januari 1997.kraft den lträda iföreslår skallviellag somnya
vi be-föreslårkoncessionfåförförutsättningarnafrågaI attom

bestämmelsernaområdeförnätkoncession attträffande att enom
områdesbe-ellerdetaljplanfår stridaintekoncessionsådan mot en

frågorprövningvidochskall gällainte längrestämmelser att omav
skallintenaturresurslagenområdeförnätkoncessionmeddelande av

obehövliga sebestämmelsernavihärtillSkälet ärtillämpas. ansettatt
då inte.finnsÖvergångsbestämmelserbehovNågot3.4.1.avsnitt av

koncessionfåföri övrigtförutsättningarnabeträffande atthellerInte
behövs.Övergångsbestämmelserändringarsådanavi någraföreslår att

överväganden.följandevilängdkoncessionstidens görVad gäller
förnätkoncessiongälla1996 kommerjanuariden l attFr.o.m. att ges

nätkoncessionskallförslagvärtår. Enligt40tid, längstbestämd en
nätkoncessionochför 40 ärmeddelashuvudregelnenligtför linje en

ellerskälsärskildaföreliggerår. Om detområde för 25för om
innebärFörslagenföreskrivas.tiderfår kortarebegär detsökanden
ärendenprövningenförtalaroch detändringarobetydliga attinte av

deenligtskekraft böriträderlagendenin förekommit nyasom
emellertid inteskillnadenbehöverpraktikenlbestämmelserna.äldre

bestämmelsernade äldreenligttillämpningOmsärskiltbli stor. en
kon-korttillha lettskullefalli visstövergångstidenunder ett en

möjlighetbestämmelsernade attenligtdetcessionstid finns även nya
huvud-bestämmelsentillämpningmed attresultatnå omavsamma
därförföreslårViföreligger.skilda skälfrångåskanreglerna när

längd.koncessionstidensbeträffandeövergångsbestämmelseingen
ändradeföreslås intekoncessionåterkallelseBestämmelserna avom

övergångsregler behövs.sådantpå sätt att
äter-vid bl.a.förskapasmöjlighet attföreslårVi statenatt en

ledningsnätetellerledningenförfoganätkoncession överkallelse av en
kunnabestämmelse börDenna20 §.tid 2 kap.begränsadunder en

Någonikraftträdandet.föreskettåterkallelsetillämpas även om
inte.behövsövergångsbestämmelse

endastskadeståndsreglerprinciper tillämpasEnligt allmänna nya
Övergångsbe-Någonikraftträdandet.efterinträffarskadefall som

därför inte.skadestånd behövsstämmelse om
3ochi 2övergångsfrågorvissareglerasförutSom nämnts p.

ellagen.ändring i1994:617lagentillövergångsbestämmelserna om
januariroll den 1sinspelathuvudsak haitordepunkter utDessa

tagits inharupphävas. Deheltinteemellertidkan som1997. De
förslag.i vårtpunkt 3

ledningar.elektriskaframdragnaflyttninggällerfrågasärskildEn av
framdragitsharledningenVipunktibehandlas attDen omanser

års1902ib §§och 5i 5bestämmelsernaskallikraftträdandetföre a
januariföre den lledningarförinnebärgälla. Dettaellag attt.ex. som
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1997 dragits fram efter expropriation skall de bestämmelser gällersom
idag tillämpas. Som skäl för vår ståndpunkt kan anföras led-att
ningarna framdragits under de förutsättningar års1902 ellagsom gav.
För innehavarna dessa ledningar och för de i övrigt berörs börav som
inte förutsättningarna ändras retroaktivt. Vår valda lösning innebär
dock i detta hänseende får den lagen långsamatt nya en genom-
slagskraft.

Den erhåller leveranskoncession kan någon denänsom vara annan
har områdeskoncession enligt de bestämmelser i 1902 års ellagsom
gäller i dag. Enligt regeringens förslag i 1994952222 tillsom prop.

Övergångsbestämmelser till förslag till ändring i lagen 1994:618 om
handel med el, skall då följande gälla. Den erhållitm.m. som
leveranskoncession har leveransskyldighet. Leveransskyldigheten
omfattar dock inte elkonsumenter inom området den 1 januarisom
1996 har tidsbestämda avtal eller avtal med reglerad uppsägningstiden

längre månader med den tidigare innehavarenär änsom sex av
områdeskoncessionen inom området. Sådant från leverans-undantag
skyldigheten gäller till utgången är 1997. Då blir också de avtalav

ogiltiga. Denna övergångslösning fortsattnämnts bör hasom nu
giltighet vårt förslag träder i kraft. Frågan regleras i punktäven när

i våra Övergångsbestämmelser.5
Bakgrunden till punkt 6 i övergångsbestämmelserna följande.är

Enligt övergångsbestämmelserna i 199495 2222 skall nätmyndig-prop.
heten på anmälan kommun kunna meddela förbud förav en en
innehavare nätkoncession inom område anslutaangivetatt ettav
anläggningar för värmeförsörjning byggnad byggnadenav en om
redan ansluten till fjärrvärme- eller sådantEttär naturgasnät.ett
förbud gäller till utgången år 1998. Med hänsyn till hur längeav
förbudet gälla bör våra Övergångsbestämmelserär avsett att attange
denna övergångsregel alltjämt skall gälla.

Utöver vad följer det sagda behövs inga övergångsbe-som av
stämmelser.
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yttrandenSärskilda

ochSvahnsakkunnige HansSärskilt yttrande expertenav
WeiheAnders

speciellaunderbedriva sitt arbetehaftslutfasenhar iUtredningen att
betänkandetfebruari 1995iEnergikommissionenförhållanden. avgav

under våren departe-framladesVidare1995: 14.elmarknad SOUNy
ellagstift-förändringar i dentekniskaVissamentspromemorian nya

promemorianbetänkandet ochgrundvalPå1995:8.ningen Ds av
med199495:222propositionenmaj24regeringen denavlämnade

ellagstiftning.förslag till ny
på utredningen överprövaankommitdet intesjälvklart attDet är att

juridiskt-tekniskaskett. Isålundaställningstagandenpolitiskade som
läggahänderhaft friahautredningenemellertid attmåstefrågor anses

föresla-ocksåharUtredningenmotiverade.förslag denfram de ansett
det bättre.förändringar tillspråkligaochredaktionellagit åtskilliga

återhållsam-alltförvisatutredningendockmening har storvårEnligt
siktkortnackdelaldrig attkanDethärvidlag.het ensvara en

möjligt.någonsindetlättbegripliga ärenkla ochsålagregler görs som
heltbesvärande instämmervarittidsfaktornAtt

enligtbestämmelserpåexempelnågrafortsättningenVi i somger
utformas på sätt.mening bortvår annat

fårendastnätkoncessionstycket stadgasförsta§2 kap. 5I att en
synpunkt. Inne-från allmänlämpliganläggningen ärmeddelas om

l99394:l62iutveckladfinnsbestämmelsendenbörden prop.av
förtjänarDet1994:617.SFSf jfr 2 § 2146f och61 mom.s.

lagstiftnings-iovanligtintesynpunkt ärallmänbegreppetnämnas att
denMot1983:291.vattenlagen4 §ifr 3 kap.sammanhang t.ex.

haanledningfinnasdet ettförvånande attdetbakgrunden ansettsär att
nätkoncessioninnebörd§i kap. 5stycke 2andra att avsersomenav

allvarligtförbindelsenmeddelasfårinteutlandsförbindelse omen
elförsörj-upprätthållalångsiktigtmöjligheternaförsämraskulle att

ilagförslagetistycketandrajfr. 2 § 2landetningen i prop.mom.
utlandsförbindelsesådanfråganställer sigl99495z222. Man om en

lämpligverkligen kanstycketenligt andratillåtasfårinte urvarasom
Viuppenbart.nejfråganpå ärsynpunkt. Attallmän ansersvaret synes

inne-oklarhetocksåskaparonödigt. Detandra stycketalltså är omatt
2 §eftersomsynpunktfrån allmänlämpligbegreppetbörden gernuav
regering-stycketförstamedförenligt attskulledetintryck att varaav

möjlig-försämrarallvarligtförbindelseförkoncession somengaven
i landet.elförsörjningenupprätthållalångsiktigtheterna att
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Till de bestämmelser också hade bort bearbetas hör desom som
gäller nättariffer. Följande synpunkter hade därvid enligt vår mening

vägledande.bort vara
Bestämmelserna bör sikte på hur nättarifferna skallta ut-vara

formade. Förslaget till ellag avviker på den frånpunkten vadny som
får vedertagen lagstiftningsteknik. sak det visserligenI göranses vara
inte någon skillnad vilken lösning väljer. företagDetstörre man som
skall fastställa tariffer måste självfallet fråga sig hur Nät-nya
myndighetens prövning, sådan aktualiseras, kan tänkas utfalla.om en

såledesIndirekt 4 kap. direktiv för hur tariffer skallges genom
utformas. Om väljer rikta sig till prövningsmyndigheten ochattman

direktiv för dess prövning bör det i fall ske konsekvent.vartge
Särskilt faller i i huvudbestämmelsen i första4 kap. 1 §ögonen att

nättarifferstycket skall skäliga och utformas sakligaattanges vara
grunder medan andra stycket riktas till prövningsmyndigheten. Här
kan också hänvisas till 9

framhålls rationelltI motiven nätverksamheten skall bedrivas ochatt
effektivt 199394:162 109. Häri ligger i själva verket denprop. s.
viktigaste garantin för kundkollektivets låga stabilaintresse ochatt av
nätavgifter tillgodoses. Principen så viktig den hade bort kommaär att
till uttryck övergripande bestämmelse nätverksamhet.som en om

Å andra sidan gäller den bedriver verksamhetennätägareatt som
rationellt effektivt tarifferna, måste få fulloch totalt täck-sett,genom

förenadening för alla med verksamheten kostnader. Hit hör kostnader
för drift, underhåll förnyelse, admini-och lånat kapital ochränta
stration. Han bör dessutom ha skälig avkastning kapital. Vadeget

kundintresset viktigaste faktorn vid bedöm-med denärattsom avses
nättariffs skälighet därför oklart. Om nätverksamhetenningen ärav en

effektivt prin-bedrivs rationellt och kan inte rimligen tummaman
full skälig avkastningcipen skall ha kostnadstäckning ochnätägarenatt

kapital. Om nättarifferna lägre följer det sagdasätts äneget som av
eftersättsblir följden underhåll och förnyelse ochnätenatt attav

nyinvesteringar uteblir. ligger inte i intresse.Detta konsumenternas
andra stycket konsumentintressetI 4 kap. l § sagts attanges som

nättariffssärskilt skall beaktas vid bedömningen skälighet ochav en
avkastningvidare hänsyn dessutom skall till kravet på rimligatt tas en

fick förslagi nätverksamheten. Bestämmelsen sin slutliga lydelse
lagrådet ansåg lagrådsremissens bestämmelse inteatt gav enav som

268.riktig upplysning vad avsågs 199394: 162se prop. s.om som
det förslaget företagets prisutveckling särskiltI remitterade attangavs

vid nättariffs skälighet. de lagarskulle beaktas bedömningen Iav en
område kommit till år finns intekonsumentskyddets senaresom

finns i ellagsförslaget. Ennågon bestämmelse det slagav som
1992:830 därjämförelse kan med § konsumentkreditlagen5göras

förhållande till skalldet stadgas näringsidkaren i sitt konsumentenatt
iaktta god kreditgivningssed och därvid till konsumentensta vara
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bestämmel-till denmotsvarighetEntillbörligmedintressen omsorg.
skalltjänstenstadgarkonsumenttjänstlagen atti §finns 4 somsen
skalltillbörligmednäringsidkarenfackmässigt ochutföras omsorgatt

bestämmelserna ärnämndaDeintressen.konsumentenstill nuta vara
svenskiovanligaslag ärreglerövergripandeexempel ett somav
syftarkonsumentkreditlagentillförarbetenaEnligtkonsumenträtt.

konsumen-kreditgivarens gentemottill betonabestämmelsen att ansvar
reglerkonkretaför lagensgrundvaltilloch utgöra omatt merterna

utfyllandeinträdatillskyldigheter attnäringsidkarens normsamt som
iliggerhuvudpunktBestämmelsensreglerats.intesituationeri som

näringsid-föreskriftenkreditgivningssed, och attgodbegreppet om
tillbörligmedintressenkonsumentenstillskall omsorgkaren ta vara

kredit-godenligtkrävsvadexempliñeringfår somavsom enses
jfrdärutöverförpliktelsenågonintesåledesinnebärochgivningssed

konsumentkreditlag,års1992tillkommentarKonsumentkrediter,
behovhade käntOm89.Lambertz,GöranErikssonAnders mans.

velatochkonsumenternasärskilt betona moti ellagen ansvaretattav
deslagliknandebestämmelseövergripande nusomföra in aven

dentillkoppla denkunnatfördelmedhade ossavnämnda man
ochrationelltbedrivasskallnätverksamhetregelnföreslagna att enom

konsumentenstillbörligmed’ochtillägget ’eflektivt omsorg omgenom
konsument-iliknande sättborde t.ex.övrigtIintressen. somman

skalltariffernahurreglerkonkretasådanaställthakreditlagen omupp
Vi frågaruppfylls.skall haellagensyftedet ossutformade attvara

särskiltskallkonsumentintressetmedframgått vad attavsessomsom
skallhänsyndessutomsärskiltighetsbedömningen,skälvidbeaktas som

Inätverksamheten.iavkastningrimlig prop.till kravettas en
konsumen-konsumentintressetmed158162199394: sägs avsesatts.

normalaunderdetnättariffer ochstabilaochlåga attintresseternas av
vidbeaktasfaktor attenda samtbli denofta kan merförhållanden som

tillåtasomständigheterandradockmåsteförhållanden ävenspeciella
bestämmel-medjämförakanManskälighetsbedömningen.påinverka

väsentligthaavtalslagenstycketandra annan36 §i ensynessomsen
avtals-tvådemellanbalansenbristandedendetinnebörd. Där är

särskilt konsument-påoch tankenhuvudpunkten ettärparterna som
på detsynpunktkompletterandeellertillkommandeblirskydd enen

oskäligt ävenkonsumentförhållande kanivillkor ansessättet ettatt ett
jämställdamellanavtalioskäligtskulle ettintedet varaansesom

skälig-Över slagsvilketoklartdethuvud ärnäringsidkare. taget
i ellagen.användshetsbegrepp som

stycketförsta§kap. 1det i 4stadgandehålletså allmäntEtt som
behövsuppenbarligentillämpningenförledningsådaninte somenger

framgåttnättariffer. Somreglernamedsyftettill nyssmed hänsyn om
Ettuppställts i lagtexten.reglerkonkretaönskvärtvaritdethade att

intedeskäligaintetarifferna ärvarithade säga omalternativ attatt
skäligjordabalken§55kap.jfr. 12kravangivna ang.vissauppfyller
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hyra.
I kap. första4 l § stycket nättarifferna skall utformas påattanges

sakliga grunder. Bestämmelsen enligt motiven 199394:prop. 162tar
157 sikte fördelningen avgifterna mellan olika kundkategori-s. av
Denna begränsning framgår inte lagtexten. Bestämmelsen kaner. av

lika väl läsas allmänt krav nättarifferna. Hur kravetett påsom
saklighet i så fall förhåller sig till kravet på skälighet oklart.är Att en
tariff utformad på sakligaär grunder innebär inte i och för sig denatt

skälig. Omväntär kan tariff mycket väl skälig ävenen vara om
osakliga motiv utformningen. I lagen 1970:244styrt allmännaom

och avloppsanläggningar regleras det totala avgiftsuttagetvatten- och
fördelningen avgiftsuttaget mellan fastighetsägarna i två olikaav
paragrafer, 24 26 Det hade varit lämpligt i denävenattresp. nya
ellagen hålla dessa frågor åtskilda. Enligt Va-lagen gäller att av-
giftsskyldigheten skall fördelas mellan fastigheterna efter skälig och
rättvis grund. Något liknande uttryck hade med fördel kunnat
användas i den ellagen. Orden sakliga grunder träffar intenya
särskilt väl vad som avses.

Som i propositionen s. skall157 kunder inomanges samma
kundkategori ha nättariff. Vi vill tillägga fördelningenattsamma av
fasta och rörliga avgifter måste rimlig. Om så inte fallet kanärvara
vissa kundkategorier betungas oskäligt.

I 4 kap. 6 § uppställs den egendomliga regeln elkonsumentatt en
skall kunna ansöka tillstånd till avvikelse från skyldighetom en som
åvilar koncessionshavaren. Enligt paragrafen skall tillstånd meddelas

vissa lätt konstaterbaranär omständigheter föreligger. Man frågar sig
sådan tillståndsprövning fyller något ändamål. Ett alternativom en

hade här varit överlämna träffa avtal för viss tid medatt parterna att
möjlighet för Nätmyndigheten medge förlängning.att

Bestämmelserna i 4 kap. 8 § nättariff för regionledning kanom ses
konkret regel. Bestämmelserna emellertid utomordentligtärsom en

svårtillgängliga, och det svårtär hur de regler iatt se som anges p.
l-3 förhåller sig till begreppet skälighet. Utredningen borde ha
försökt paragrafen lättillgängligaregöra och bort kopplingenatt tillta
prövningen tariffers skälighet. En bestämmelse hade riktat sigav som
till företagen och direktiv för utformningen tariffer bordegettsom av
ha övervägts.

Bestämmelserna i kap.4 allmänt intrycket Nätmyndighetenattger
skall skälighetsbedömninggöra efter tämligen strikta principer. Ien
praktiken detta inte möjligt.är Som regel får efter helhetsbe-man en
dömning nöja sig med konstatera tarifferna inte oskäliga.att äratt

följerDetta bl.a. tariffer grundas på i efterhandattav prognoser som
kan visa sig felaktiga. Tillfälliga alltför överskott under någotstora
eller några år kan accepterasockså de balanseras andra årsom av
underskott eller lägre överskott. Enligt vår mening har bestämmelserna

prövningen avgifter och övriga villkor för överföring ochom av av
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så detutformatsledningsnät,ellerledning atttillanslutningför etten
iavtalsvillkortariffoskäligdettveksamt är attavsettär enom

bedömningvidocksåoskäligbetydelse kommerellagens att enanses
avtals-36 §enligtbestämmelser,civilrättsligaenligt allmänna t.ex.

ellagen.idettaanvänds sättbegreppetolyckligtDetlagen. är att
bestäm-kap.ellagsförslagets 4också iblandastidigareviSom nämnt

skälighetsprövningen 1,skallNätmyndigheten görahurmelser om
vissföreskriverförbjuderbestämmelser ut-ochoch 9 §§8 resp.som

ock-oklart. Detblir är§§. Detoch 102, 5tariffernaformning av
oskä-direktivEG:ssvenskmedinförlivandet rättbristså omatt aven

1994:1512lagenkonsumentförhållandenavtalsvillkor iliga genom
villVihar berörts.konsumentförhållanden inteiavtalsvillkorom

iavtalsvillkor görsoskäligtbegreppetpreciseringden somnämna av
avtalsvill-oskäliga1993aprilden 5l3EEC93direktivrådets omav

199495:17. Därtillbilaga lkonsumentförhållanden seikor prop.
individuellföremål förvaritinte haravtalsvillkoratt ett somanges

godkravetstrid medioskäligt detskallförhandling omvaraanses
skyldig-ochrättigheteriobalansbetydandemedför parternassed en

gjordeRegeringennackdel för konsumenten.avtalet tillenligtheter
medförde kravintedirektivetipreciseringen ettbedömningen att

detanfördeochreglernasvenskai de attpreciseringmotsvarandeen
god sedmedstridivillkorråda tvekankundeknappast att ett somom

skullenackdeltill konsumentensbetydande obalansmedför ansesen
iavtalsvillkoroskäligaoch lagenavtalslagen36 §enligtoskäligt om

medförvillkordockpåpekadeskonsumentförhållanden. Det att ett som
oskäligtalltidinte attvisserligenbetydande obalans menansesen

med godstrididessutomvillkoret ärnåsalltidoskälighetspunkten om
förenliga9 §§8 ochkap. äri 4bestämmelsernaintesed. Vi attanser

principer.civilrättsligaenligtskälighetsbedömning gängsemed en
Nätmyndighetensangåendel99394:162iuttalandenEtt prop.par

särskilt beröras.nättariffer börprövning av
följande.anförs lllpropositionenI s.

tillämpatsharnättarifferdefinnermyndigheten avOm att som
haskalltariffernafråganuppstårför högavarit ansesnätägaren om

frågan.ibeslutNätmyndighetensföreför tidenoskäligavarit även
normal-ikanoskälighetnättariffsavgörandeNätmyndighetens enav

fåfallsådantiFråganeffekt. rättenretroaktiv attfåfallet även omen
fårskekanså inteOmavtalsvägen.lösasavgifter börtillbaka erlagda

i dagliksomåterbetalningsskyldighetretroaktivsådanfrågan om
domstol.allmänavgöras av

frågasådannågonuppståaldrigdetkanmeningEnligt vår som
ingårinnan denmåsteNätmyndighetenavsnittet.citeradei detanges

Nätmyndig-Omprövningenvadsigförklartprövningi göra avser.
företagtarifferdeförsig pröva ettbestämmerheten att somt.ex.

rådaknappastdetoskäliga kandefinneroch ärför 1996tillämpar att
föreför tidenoskäliga äventarifferna ärtvekannågon attom
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Nätinyndighetens beslut. En fråga företaget skall åläggasärannan om
återbetala vad det uppburit för mycket. Detta också anförs,att är, som
fråga det ankommer på allmän domstol jfr NJAprövaatten som

1990 602.s.
I propositionen vidare Nätmyndighetens beslut kommeratt attanges

viktig del bevisningenutgöra vid domstolens prövning. Vi villen av
påpeka domstolenHögsta i rättsfallet NJA 1994 442 uttalatatt atts.
Prisregleringsnämnden för elektrisk har exklusiv behörighetström att
utifrån kravet skälighet allsidigt och slutgiltigt reglera priset för

tillhandahållande, förståsströmmens varmed alla till beloppet
bestämda avgifter leverantören betingar sig kraftmottagaren.som av
Prisregleringen omfattar andra avtalsvillkoräven kan verkasom
oskäligt betungande. Vad Högsta domstolen uttalat torde komma att
gälla Nätmyndighetens prövning.även

Enligt kap.5 12 § införs beträffande leveranskoncessioner en
motsvarighet till det gamla prisregleringsinstitutet. Karaktäristiskt för
detta prövning skerär endast på begäran kund ochatt attav av-
görandet gäller bara kunden och leverantören. Vi kritiska till denär
föreslagna ordningen. Erfarenheten visar endast några tiotalatt
ansökningar prisreglering år och det sker tämligengörs attom per
slumpartat. Elkunderna har regel inga möjligheter bedömaattsom om
tarifferna skäligaär de missgynnasnärutan spontant t.ex.reagerar av

anslutningsavgifterna utjämnade eller höjsär näratt äntaxorna mer
konsumentprisindex. Några garantier för prövning kommer tillatt
stånd där det motiverat finns inte. Enligt vår meningär saknas skäl att

för kortare tid behålla prisregleringsinstitutet och på det sättetens en
ha två parallella prövningssystem. Det hade varit bättre haatt en
enhetlig reglering och föreslås i 4 kap låta det ankomma på Nät-som
myndigheten och i vilken utsträckningavgöra prövning skallatt om
ske. Vad gäller prövningsnormen vill vi påpeka det oklart huräratt
skälig prissättning förhåller sig till skälighetsbegreppet i 4 kap.

Enligt kap. kommer3 10 § föreskrifter mätningnärmare om av
meddelas. Av framgår11 § emellertid mätning också kan skeatt att

enligt dessa föreskrifter.än Hur bestämmelserna förhållersättannat
sig till varandra framgår inte.

I 3 kap. 12 § regleras återbetalning kostnad för i vissamätareav
fall. Enligt andra stycket gäller det belopp skall återbetalasatt om som
understiger 0001 kr behöver återbetalning inte fårske. Bestämmelsen
till följd 995 kr inte behöver återbetalas medan 005 kr skall1att
erläggas till konsumenten. Sådana tröskeleffekter bör undvikas. Enligt
10 kap. 6 § gäller beträffande produktansvar ersättning förnäratt
sakskada bestäms så avräknas belopp 3 500 kr. Den be-ett om
stämmelsen grundas EG-direktiv och avvika från detta kanett att
inte komma i fråga. Några skäl för dessa två likartade frågor skallatt

Ävenbehandlas på helt olika har inte anförts. i fall i 3sätt som avses
kap. 12 § bör alltså avräkning ske.
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Per-ÅkeSärskilt Sahlbergyttrande expertenav

Utredningen enligt regeringens direktiv bl.a. till uppgift utredahar att
relationernakompletterande regler beträffande mellanbehovet av

ledningshavare andra intressenter.och
avregleringen elmarknaden skerI och med den svenskaav en

de olika aktörerna påavgörande förändring relationerna mellanav
Tidigare elförsörj-elmarknaden, samhället och elkonsumenterna. var

consensusförhållande där måletningen sammanhållen i ett attvar
elförsörjning till för hela samhället optimalrationellskapa enen

krafttillgångarnasvenska ochkostnadsnivå och leveranssäkerhet. De
i i samhälletsleveransanläggningarna allmänhet ägo.var

elföretagen bolagi-och uppdelningen medAvregleringen paratav
etablerasprofitoptimerade lösningar kommerseringar medför attatt
såvälblir intressant för in-för vinster i flera led. Därmed detskapaatt

med olika lösningar inutländska kapitalägare partneratt somsom
åtnjutande värdestegringen påde olika bolagen för komma ii att av

krafttillgângarna leveransanläggningarna.svenska ochde
relationerna mellansituation förändringDenna skapar avennya

direktiven borde utredas ochpå elmarknaden enligtparterna som
utredningen inte iellag. harbeaktas vid skapandet Tyvärrav ny

tillräcklig grad beaktat detta direktiv.
elförsörjningen och dess kost-Konsumentintresset den svenskaöver

insyn ochkommande situationen stärkasnadsmassa bör i den genom
kontrollorganen.möjligheter till medverkan iges

markanvändning få starkareochVidare bör markägarens rätt ett
därmed fåledningsframdragande förinflytande vid att en mera

varaktighetkoncession harrättslig Eftersomlikvärdig status. en aven
medför dettasnabbare taktoch samhället förändras i40 år atten

ledningsfram-förfogande förmark ställs tillanvändningen av som
ändamål. måsteför andra Mankan behövasdragningar med all rätt
i allmänhet minsttid 40 år sker detockså beakta under ettatt en av

dåSituationer uppkommaenskilt ägd mark. kangenerationsskifte
för rationell användninghinderelledningen absolututgör ett aven

också medförtledningsbyggande harteknik vidmarken. Ny att
olägenhetekonomiskförändringar ledning kan ske störreutanav en

för ledningshavarna.
regelmässigt hörskrav markägareDärför jag det åratt ett attanser

ochunder 3.4.4koncession och förslagetvid förnyelse attav
underliggande utmönstras.resonemang

lagstifta återbe-skalljag det märkligtVidare att ommananser
000 kri 3 § 12. Beloppet ltalningsbelopp föreslås ske kap. ärsom

för elkonsumentlitet belopp,för koncessionshavare ärett enmenen
administrativtförbelopp. Om det leverantören äravsevärt ettett

leveransavgift.kvarståendeså kvitta beloppetkanbesvär motman
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skallåterbetalningsbelopp utmönstrasförslagetJag uratt omanser
för slutregleringvillkorföljsdet inteförslaget avav sammaom

flyttning.leveransavgift vid
nämndadeförutomjagSammanfattningsvis attatt, ovananser

det bör skemajoritetutredningens utmönstras,frånförslagen en
markägar-ochförslag elkonsument-utredningensöverarbetning urav

elmarknadenmellanrelationernaeftersomsynpunkt parterna
tillräckliginte iutredningenochavregleringenmedi ochförändrats att
ställning.och markägarenselkonsumentensmindredengrad beaktat
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Bilaga 1

Kommittédirektiv gg

Dir. 1992:39

Översyn elområdetlagstiftningen på m.m.av

1992:39Dir

1992-03-26vid regeringssammanträdeBeslut

anför.Westerberg,statsrådet P.Chefen för Näringsdepartementet,

Mitt förslag

lagstiftning el-till påförslagför utarbetasärskild utredare tillkallasEn att ny
förkoncessionerinnefatta bestämmelserändradeområdet. skall bl.a.Den om

i syftevisst områdeledningsnät inomförstarkströmsledning ochelektrisk ett
elmarknaden.ökad konkurrensåstadkommaatt

Bakgrund

ljanuarihar inletts.elmarknaden Denbetydelsefull omstruktureringEn av
tidigare Statensi detverksamheten1992 överfördes huvuddelen av

l9909l:87,Vattenfall ABtill aktiebolag, prop.vattenfallsverk Vattenfall ett
i92. VerksamhetenI99192:49, NUIO, rskr.NU38, 318rskr. samt prop.

Affärsverket svenskaVattenfall ingår iavskiljts från ochstorkraftnätet har
l99l92.årsskiftetkraftnät inrättades vidsom

storkraftnätet statligt ägda utlands-och deförSvenska kraftnät ansvarar
i Sverige.400 Dessförbindelserna. Storkraftnätet omfattar 220 och kV-näten

personalstyrkakraftnäts15 000 km. Svenskaledningslängd till drygtuppgår
till Stockholm.lokaliseradtill 150 Verksamhetenuppgår ärca personer.

elmarknadenomvandlingen svenskaförsta i denDessa åtgärder är ett steg av
internationellför alltmerförberedelseökad konkurrens ochmot enen som en

elmarknad medför import. Enmöjligheter ochelmarknad med ökade export
elkraftför omfattande handel medförutsättningarökad konkurrens och goda en
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leder till bl.a. de samlade produktionsresurserna kan utnyttjas bättre. Denatt
bidrar till den ekonomiska utvecklingen och betydelse förär storav
konsumenternas ställning på marknaden.

Tidigare förvaltade Vattenfall storkraftnätet utlandsförbindelserna. Detsamt
s.k. dvs. den del storkraftnätetstamnätet, ligger söder Umeälvenav som om
och Skellefteälven, utnyttjades vissa kraft- industriföretag,och de s.k.av
transitörerna. Genom stamnätsavtal mellan transitörerna regleradesett
möjligheterna till kraftöverföring på stamnätet.

Stamnätet spelar viktig interoll enbart för överföring kraft frånen av
kraftstationer till konsumtionscentra för köp försäljningoch kraftävenutan av

kraftföretag,mellan den s.k. samkörningen. Affärerna kraftmed inom ramen
för samkörningen regleras avtal. samkörningsavtalet,det s.k. mellanettgenom
de kraftföretag ideltar samkörningen.som

Nuvarande lagstiftning på elområdet

De grundläggande bestämmelserna elomrâdet finns i 1902:71lagen s.l,
innefattande vissa bestämmelser elektriska anläggningar, vanligen kalladom
ellagen. Lagens bestämmelser kan delas i treupp grupper:

1-3 §§ med vissa definitioner bestämmelser koncession för drasamt attom
fram eller begagna elektrisk starkströmsledning, skyldighet leverera ochatt
köpa elström, reglering pris övrigaoch villkorav m.m.

2. 4-13 §§ skadeståndom m.m.
15-32 §§ elsäkerhet, kontroll elektrisk materiel, överklagandeom av ansvar,
m.m.

Lagens 14 33§ upphävd. avslutande 34 §§ innehåller upplysningär De och en
frågorvissa i lagstiftning.reglerasattom annan

Utöver ellagen finns andra lagar elförsörjningen,berör lagent.ex.som
1977:439 kommunal energiplanering, 1981:599 utförandelagenom om av
eldningsanläggningar för fastbränsle fastbränslelagen och 1987: 142lagen om
förvärv eldistributionsanläggningar. eldistributionsföretagFör de drivsav som
i kommunal regi 1991:900 lik-kommunallagen med dess regler bl.a.är om
ställighet förbud vinstsyfte,och driva näringsverksamhet i denmot att samt
rättspraxis därvid viktig.utvecklats,som

Planeringen möjligheterna till anläggningaroch utbyggnad elektriska berorav
bl.a. 1987:l0, l987:l2plan- och bygglagen och lagenPBLav om

hushållning lagstiftningmed NRL. Genom denna harnaturresurser m.m.
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föreskrifter införts koncession enligt inte fårellagen strida detalj-att motom en
plan eller områdesbestämmelser. Vid prövning frågor tillstånd till kon-av om
cession skall NRL tillämpas.

Härutöver har regeringen utfärdat förordningarantal berör området.ett som
Som exempel kan elförordningen 1982:548nämnas förordningensamt
1957:601 elektriska starkströmsledningar.om

framFör dra eller begagna elektrisk starkströmsledning tillståndkrävsatt en
koncession enligt ellagen. Koncession regeringen eller den myndighetges av
regeringen bemyndigar. Regeringen har bemyndigat närings- teknikutveck-och
lingsverket NUTEK besluta flertaleti koncessionsärenden.att

Koncession kan lämnas för viss ledning med i huvudsak bestämden
sträckning linjekoncession eller för ledningsnät inom visst områdeett
områdeskoncession. Utöver ellagen finns i elförordningen närmare
bestämmelser koncession. Linjekoncession beviljas för stamledningom
220-400 kV. regionledning 20-130 kV och fördelningsledning 3-20 kV.
Den linjekoncessionhar skyldig förenligtär det med konces-äratt,som om
sionens ändamål, leverera till bl.a. innehavarenström områdeskoncessionav
för denne skall kunna fullgöra sina leveransförpliktelser. Omrádeskoncessionatt
beviljas för hög- och lågspänningsledningar och andra närdistribtttionsledningar
inom geografiskt begränsat område. Med stöd områdeskoncessionett kanav en
koncessionsinnehavaren inom området framdra de hög- och lågspänningsled-
ningar till viss spänning nödvändiga för förseär området medattupp en som
erforderlig kraft.

Trots de ändringar genomförts i ellagen under loppårens lagen i sinaärsom
sedan lagenhuvuddrag oförändrad infördesden 1902.år Under den tid varit i

kraft har dock såväl tekniska förutsättningarnade elmarknadens struktursom
ändrats väsentligt, vilket bl.a. har skapat problem vid tillämpning lagen.av
Den iär många avseenden svåröverskâdlig och behovet den medersättaattav
modern lagstiftning har många gånger påpekats.

Förslag till vissa ändringar i ellagen lagts framhar elsäkerhetsutredningenav
i betänkandet SOU 1991:94 ELSU 91. Förslagen gäller dels skadestånds-
regler, dels vissa regler säkerhetskontroll elektriska anläggningar.om av

Betänkandet har remissbehandlats. Regeringen 26har den 1992 beslutatmars
i propositionen 199192:I35 produktansvar föratt skador orsakadeom av

elektrisk förelägga riksdagen förslagström ändringar i skadestándsreglerna,om
syftar till svensk till EG-direktivrätt nr. 85374EECattsom ettanpassa om

Övrigaproduktansvar. förslag i betänkandet bereds vidare inom Närings-
departementet.

jagSom återkommer till behöver ellagens regler eldistributionstrax om ses
föröver möjliggöra öppnandet den svenska elmarknaden föratt konkurrensav
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l99l92zl33föreslagits i propositionen elmarknad med konkur-som om en
rens.

inför betydelsefulla förändringar.Sammantaget alltså elsektorn Dettastår
medför 1902 ellag blivit akut. En utredning medbehovet årsersättaatt att nu

Samtidigt vissa ändringardenna uppgift bör tillsättas. klart behöverstar att
hinnerinnan lagstiftning utarbetas. Det gäller bl.a reglernaheltgöras omen ny

produktansvar, träda i kraft samtidigt med produktansvarslagen denbörsom
l99l92zl35 föreslås ijanuari 1993. ändringar den be-l De som genom prop.

fintliga i den lagstiftning ellagen.ellagen bör arbetas ersättersomsenare
utredninglösningen bör till-praktiska bör denDen attmest vara som nu

utfor-får i ellagen med moderntarbeta med slutmålet ersättasättas attetapper
för därvid delasmade regler. Starka skäl talar ellagen pá tvâ lagar,att upp en

eldistributionslag elsäkerhetslag.och en

utredning den svenska elmarknadenNUTEKzs om

l99l regeringen ienergiverk fick den l4 i uppdragStatens attav sam-mars
organisationsformen för detsin elmarknadsstudie framtidaband med utreda den

l99l Närings-energiverk uppgick l juli i ochsvenska Statens denstamnätet.
utredningen slutförts NUTEKteknikutvecklingsverket och har där.NUTEK

regeringen Elmarmad föränd-överlämnade i l99l tillnovember irapporten
har remissbehandlats.ring. Rapporten

förslag syftar till den svenska elmarknadenlämnasI öppnaattrapporten som
förslagen frihetför regelverk bör enligt skapaskonkurrens. Ett storsom ger en

inbördes och medför kraftproducenter kontraktoch elanvändare slutaatt varan-
kraftled-lång sikt. På de svenskadra leveranser och samarbete kort ochom

kraft kraftverk,ningsnäten elektrisk mellanfri handel kunna ske medbör en
principkarak-återförsäljare industri inom landet. Förslagenoch och ärutom av

koncession ändras.och förutsätter nuvarande reglertär att om
l99l92:l33propositionen el-Regeringen har beslutat i prop.att enom

riktlinjer förförelägga riksdagen förslag vissamarknad med konkurrens om
möjligheterna ökarkraftnäts fortsatta innebärSvenska verksamhet, bl.a. attsom

kraftnätutnyttja storkraftnätet transitering Svenskaför för el.aktörer att avnya
vidare drivas affärsverk, ombildning tilltills statsägtskall men ensom

avsiktenRegeringen vidare aviserataktiebolag kan sikt harövervägas. att
näi syfte överenskommelsetransitörernaöverlägga med stamnätet att en

föreslagnai propositionen förändringarna el-i linje med destår avsom
marknaden.
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l anslutning till propositionen redovisade jag min bedömning det äratt statens
uppgift skapa och upprätthålla för effektivtatt fungerande marknader.ramar
För elmarknaden bör det áligga tillgängligheten tillstaten att garantera
ledningsnäten för därigenom möjliggöra ökad handelatt under konkurrens.en
Den har koncession för elektrisk starkströmsledning eller försom leden ett
ningsnät inom visst område bör ha principiell skyldighetett ersätt-atten mot
ning upplåta ledningskapacitet för elektrisk tillström dentransport såav som
begär, det koncessionsinnehavarenäroavsett eller någon levere-om annan som

den elektriska strömmen.rar

Internationella aspekter

Marknaderna för har i huvudsak varit nationellt avgränsade. Handeln med
mellan kraftföretag i flera europeiska länder ökar delvis pá grundvalnu. av
långsiktiga avtal. Det gäller isåväl Norden i övriga Europa. nordiskaDesom
kraftföretagen har länge samarbetat inom för Nordel.ramen

Inom EG utvecklingpågår inre marknad omfattaen ävenav en attsom avses
energiområdet. Som första elförsörjningsområdetpäett har EG:ssteg råd
antagit det s.k. transiteringsdirektivet 90547EECnr och direktivett om
pristransparens 90377EEC.nr Dessa direktiv trädde inom gemenskapen i
kraft vid årsskiftet l99l92. Genom EES-avtal EFTA-ländernaett accepterar
EG:s lagstiftning för handel och konkurrens. Förutom tillämpliga artiklar i
Romfördraget kommer EES-avtal även gällaett antal direktiv ochatt ett stort
regleringar antagits EG:s râd. Det gäller bl.a. de nämnda direk-som av ovan
tiven transitering och pristransparens.om

lnom Europeiska gemenskapen diskuteras bl.a. åtgärder för elnätenöppnaatt
för konkurrens vilket skulle genomgripande inverkan elmarknadenpå ien
EG-länderna. EG-kommissionen har nyligen framlagt förslag till ytterligareett
åtgärder. Ett andra den inre elmarknaden innefattarsteg mot bestämmelsernya
för uppförande kraftverk och kraftledningar krav separationav samt av
produkti0ns-, överförings- och distributionsverksamheterna i vertikalt
integrerade kraftföretag. Dessa åtgärder innebäraväntas aktörer börjaratt nya
verka elmarknaden. Kommissionen önskar dessa bestämmelser träda ise
kraft den januaril 1993. Ett tredje inkluderar s.k. guldsteg. partysom access

förTPA större elkunder, beräknas sedan kunna genomföras den l januariatt
l996.

l England och Norge har nyligen genomfört genomgripande föränd-man
ringar elmarknaderna i linje med det aktuella EG-förslaget inre el-av om en
marknad.



1995:108SOUBilaga 1256

6

Uppdraget

särskild utredareföreslår jaganförtharvad jagbakgrund attMot ennuav
inriktningenDärvid börelområdet.lagstiftning förför utarbetatillkallas att ny

elsäkerhetslag.ocheldistributionslagibestämmelsernadela enatt enuppvara
reformeringmöjliggör dendeutformaseldistribution såbörReglerna attom

elmarknad1991921133propositionenredovisas ielmarknaden om ensomav
elmarknad därreformeradstrategier förmal ochDemed konkurrens. somen

prisbildningeffektivförförutsättningar bör skapasinnefattar bl.a. att enanges
har kon-kunderna. Denkonkurrensskärptelmarknaden somomgenom en
inomledningsnätförstarkströmsledning eller ettelektriskcession för etten

led-ersättning upplåtaskyldighetprincipiellbör havisst område att moten
så begär,till denelektrisk ström oavsettningskapacitet för omtransport somav

utnyttjar ellerlevererar,koncessionsinnehavaren eller någondet är somannan
ekonomi-drivas ochNätverksamhet börelektriskaåterförsäljer den strönunen.
lättöver-principerenligt ärverksamhetfrånredovisasskt somseparat annan

verksamhet.bedriver sådanför demskadliga och somgemensamma
rättigheterföljerkoncessioner, varmedstatligabyggerNuvarande ellag

Utred-fortsättningen.igälla ocksågrundprincip börskyldigheter. Dennaoch
vilkakoncessioner ochförgällabörvilka villkorbör överväga nyasomaren
otill-effekterönskadeåstadkommaför attutanändringar behöver göras attsom

beviljade kon-enligträttigheterkoncessionsltztvarttasiingreppbörliga görs
prövningsgrundskall kunna utgöraägandeförhällaittlettacessioner. Frågan om

behandlas.Itögspänd hörförkoncessionsprövningvid
delviktigÖverföringsförbindelsema börutlandetmed stor-avses som en
förvaltaochskallkraftnät ägaSvenskaPrincipen börkraftnätet. enattvara

svenskatillfredsställaförutlandsförbindelsernatillräckligt del att pro-stor av
medkraftaffäreravtalmöjligheter slutakonsumentersducenters och att om

bl.a.för innehavillkorenUtredaren börutomlands. pröva att nyaandra aktörer
ställas påbörsärskilda kravdärvidoch övervägautlandsförbindelser om

förbetydelseanläggningarnasbl.a.bakgrundkoncessionsinnehavaren mot av
med konkurrens.elmarknadoch förinfrastrukturen en

fårkoncessionsinnehavarnaandraförutsätter änävenkonkurrensEn ökad att
gällabör dettaförstaledningarna. lkrafttransitera etappmöjlighet enatt

förut-bedömasammanhangeti detbörUtredarenregionalade näten.främst
linjekonces-förtransiteringsskyldighetökadför utöversättningarna att. en

områdeskon-innehavareförskyldighetinförasamtidigtsionsinnehavare, aven
Därvid börkunder.tillräkningföröverföra leveranser storacession annansatt

sina leve-i dag kanleveransbehovliknandemedkundersärskilt beaktas att
omrädeskoncession.inomellerkraftledningregionalantingen över enranser
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Utredningen bör lämna förslag hur ökad transiteringsskyldighet skallom en
utformas rimlig hänsyn till koncessionsinnehavarnasså verksamhet.att tas egen
Vidare bör sådan transiteringsskyldighetövervägas bör kunnaom en genom-
föras tvångsvis.

Reformeringen elmarknaden förutsätter koncessionshavarna ekonomisktattav
särredovisar nätverksamheten offentligt tariffernaoch redovisar och villkoren
för kraftleveranser. Till uppdraget hör utforma förslag till lämpliga regleratt
för detta. Utredaren bör därvid också hur skäligheten i tarifferöverväga och
leveransvillkor skall kunna prövas.

Utredaren bör vidare finns införadet skälöverväga särskild kon-attom en
förcession innehav och drift nationellt transmissionssystem där nätverk-ettav

förbundensamheten med elsystemets produktions- frekvensregleringär och och
driftssäkerhet. De krav kan ikomma ställas EG funktionpå sådan iattsom en
samband beslutmed direktiv för elmarknad bör därvid beak-om en gemensam
tas.

sitt arbete börl utredaren ellagens skadeståndsregleringäven över ochse
möjligheten tillöverväga förenkling och samordningnärmare reglerna.en av

Därvid reglernamåste produktansvar med det tidigarestämma överensom
nämnda EG-direktivet. Dessutom bör hur skadeståndsregleringenövervägas
påverkas sådana förändringar de lokala kan blikommanätenatt attav som
tillgängliga för andra koncessionsinnehavarnaän och Svenska kraftnät,att som
förvaltar och driver storkraftnätet, inte har någon egenproduktionstörre av
elkraft.

Arbetet genomförasbör i l första bör vissa frågor röretapper. etappen som
enbart områdesdistributionen inte l denna bör främst följandetas etappupp.
frågor gäller regionalade nationellaoch behandlas:nätensom

utformningen ökad transiteringsskyldighet för innehavare linje-av en av-
koncession.
frågan skyldighet för innehavare områdeskoncession överföraattenom av-

förleveranser räkning till elkrävande kunder,annans
de villkor bör gälla för koncessioner, inklusive utlandsför-som nya-
bindelserna.
frågan finnsdet skäl införa särskild förkoncession innehav ochattom en-
drift nationellt transmissionssystem.ettav
regler särskild skyldighet för koncessionsinnehavare ekonomisktattom en-
särredovisa nätverksamheten och offentligt redovisa tariffer och villkoratt
för kraftleveranser,
de möjligheter bör finnas för skäligheten i tarifferpröva ochattsom-
leveransvillkor.

9 15-1192
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reformeringelmarknadensmedfortsatta arbetetfölja detbörUtredaren som
medfölja arbetetutredarenVidare börutredningsarbetet.medsker parallellt

underriksdagen årföreläggaskonkurrenslagstiftningden attsom avsesnya
betänkande SOUavgiftsgruppensberedningenfortsatta1992 densamt av

finansiering.resursstyrning ochavgifter1991:110 Effektiva -
slutligtfâ ellagensyfta tillbörandra ersattifortsatta arbetet attDet etappen

skekommaprecisering detta arbete attlagstiftning. Enmodernmed avsesav
förberedaoförhindradbör dockUtredarentilläggsdirektiv. attvaragenom

förutse behovetredan kanåtgärderarbetet av.man nusomgenom
skulle på-bestämmelsertill ändradeförslagenhurbedömabörUtredaren

till föränd-förslagdeoch lämnaelomrâdetberedskapsverksamhetenverka
därav.kan föranledasorganisationelberedskapensringar somav

särskildakommittéer ochsamtligadirektiv tillregeringensarbetet gällerFör
skallUtredarendir. 1984:5.inriktningutredningsförslagensangåendeutredare

i utred-EG-aspekterangåendedirektivregeringensiinnehålletbeaktavidare
1988:43.dir.ningsverksamheten

28 februaridenarbetetförstadenredovisa senastbörUtredaren etappen av
1993.

Hemställan

be-regeringenjaghemställeranförtharjaghänvisning till vad attMed nu
Näringsdepartementetförchefenmyndigar

kommittéförordningenomfattadutredaresärskildtillkalla avatt en -
elområdetlagstiftningtill påförslagutarbetamed uppdrag1976:119 att ny-

starkströms-elektriskkoncessionsvillkor förändradeinnefatta bl.a.börsom
visst omrâde.inomför ledningsnätledning och ett

utreda-biträdeochsekreteraresakkunniga, annatbesluta experter,att om
ren.

skall belastakostnadernabeslutarregeringenjaghemställer attVidare att
Utredningaranslaghuvudtitelnstolfte m.m.

Beslut

bifaller hansochövervägandenföredragandenstillsigRegeringen ansluter
hemställan.

Näringsdepartementet

REGERINGSKANSLIETS
OFFSETCENTRAL

1992Stockholm
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mKommittédirektiv

1993:93Dir.
1992:04 för översynNTilläggsdirektiv till utredningen av

på elområdetlagstiftningen m.m.

1993:93Dir.

1993-07-01regeringssammanträdevidBeslut

anför.Westerberg,statsrådetP.Chefen för Näringsdepartementet,

förslagMitt

pålagstiftningen1992:04 för översynutredningenföreslår NJag att av
tilläggsdirektivEllagstiftningsutredningenelområdet, gesgenomm.m.

0902:71 5.1lagenmed ersättafortsatta arbetetanvisningar inför det att
medellagenanläggningarelektriskabestämmelserinnefattandevissa om

skade-nuvarandeöveringår bl.a.lagstiftning. uppdragetImodem att se
redaktionellt.språkligt ochomarbeta lageni ellagen ochständsregler att

beredskaps-förriktlinjerförslag tillockså redovisaUtredaren skall
elomrádet.verksamheten

Bakgrund

förchefen199226bemyndigade denRegeringen mars
uppdragmedsärskild utredaretillkalla attNäringsdepartementet att en
Utredaren,1992:39.dir.elomrádetlagstiftningförslag tillutarbeta ny

tilli dag1992:04, harEllagstiftningsutredningen Nantagit namnetsom
SOUnätmonopolmedbetänkandet Elkonkurrensregeringen överlämnat

1993:68.
med denframgår arbetetEllagstiftningsutredningendirektiven till attAv

andraskall dendirektivenEnligtgenomföras iellagen bör etapper.nya
modernmedi sin helhetfå eliagensyfta till ersattbl.a. attetappen
ändradetillförslagenbedöma hurbl.a.lagstiftning. Vidare bör utredaren
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elomrädet lämna deochberedskapsverksamhetenpåverkarbestämmelser
bliorganisation kanelberedskapenstill förändringarförslag somav

nödvändiga.

ellagstiftningEn ny

med modernslutligtsyfta till ellagenfortsatta arbetet börDet ersattatt
Utredaren börspråkligt.redaktionellt ochlagstiftning såväl i sak som

iellagen bl.a.delamöjlighetensärskilt prövadärvid att enupp
utredarensförutgångspunktelsäkerhetslag. Enocheldistributionslag en

för denriktlinjernariksdagen fastställdaöverväganden bör devara av
iförslagutredarenselmarknadenreformeringenfortsatta samt egnaav

nätmonopol.medbetänkandetElkonkunens

nätkoncessionåterkallelsevidTvángsâtgärder av

undvikasmöjligtlångtregleringar så det ärbetänkandetbörEnligt
ochproduktionelmarknaden, dvs.delenkonkurrensutsattaden av

Även dockelmarknaden behövspåkonkurrensmedförsäljning el. enav
gällabl.a.Kontrollen kommer attnätverksamheten. attkontroll av

för allatillgängligahålls ochvillkor öppnaskäligaledningar och nät
Utredarenelektrisk kraft.överförafördembehöver använda attsom

områdes-ochlinje-nuvarandededärför i betänkandetföreslår att
område.förrespektiveför linjenätkoncessionkoncessionemaersätts med

åter-delvishelt ellerfall finnas behovi vissaEnligt kan detutredaren att
väsent-koncessionshavarengälla bl.a.kannätkoncession.kalla Detta om

i ellagen.förpliktelserkoncessionsförskrifter eller andraåsidosätterligen
till anslutnahänsynmedmöjlighet bl.a.fall finnasbör i dessa attDet

användningfortsattkraft säkerställaelektriskbehovkunders avenav
utsträckningvilkeniöverväga statenbörledningsnäten. Utredaren nu

nät-återkallelsesamband meditvångsåtgärderkunna vidtabehöver av
vidarebörUtredarensådanaåtgärder.tillförslagkoncession och lämna

för innehavarenmöjligtbörvilka villkor detochöverväga avvaraom
meddeladfrånträdakoncessonstidennätkoncession underatt enen

koncession.

nätkoncessionEnklare omprövning av

dockbestämd tid,förnätkoncessionskallEnligt förslagutredarens ges
funnits ikoncession hartidsbegränsad40 år. Bestämmelserlängst om

tidsbegränsningensyfte medtillkomst. Ett attsedan lagensellagen var
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gickkoncessionstidensin helhet närikoncessionenskulle kunna omprövas
möjligvaritharinte alltidomprövningsig sådanhar visatDet attut. en

finnsdetutsträckningvilkenilämplig. övervägaeller Utredaren bör nu
omprövningvidprövningsförfarandeförenklatinförabehov avatt ettav

sådantförslag till reglernätkoncessionoch lämna ettmeddeladtidigare om
förenklat pröv-konsekvensernaredovisabör ettförfarande. Utredaren av

miljöhän-markanvändningochavseendeningsförfarande intressenV bl.a. om
tillfredsställande sätt.kan tillgodoses ettsyn

krajllednlngflyttningavseendebl.a.förhållandeträttsligaDet av

bibehållaochdra framkoncessionstödmedLedningshavaresrätt att av
frivil-Iedningshavarenflera sätt. Ett ärkraftledningar skekan att genom

intrångetmarkägarenmednyttjanderätt kommer överensligt avtal eller om
fårexpropriationledningshavarenledningen. ärför Ett attannat genom

lednlngshavarenvanligaste sättettillträde till marken. attDet numera
kraftled-haskaffar sig råttledningsrättslagenförrättning enligt attgenom

mellanrelationenrörvissa frågorBeträffandemark.ningen somannans
oklar.situationenrättsligadenandra intressenterledningshavarenoch

kmftledningflyttningbetalaskallfrågangällerDet avt.ex. somom vem
analy-börändamål.föranvändasmarken planeras annatattom
mellantelationentabeträffandekompletterande reglerbehovet avsera

fall lämnaförekommandeiandra intressenterledningshavaren och samt
till sådana.förslag

lagstiftningjöljdändringar iSkadestdndregler annansamt

utformadeålderdomligti ellaggnskadeståndsreglernanuvarandeDe
7311i Vissatillämpningräckvidd ochderasviss osäkerhetoch det rader om

kompletteringÅr innebarföranleddEES-avtalet1992gjordes ensomen av
199192:135, bet.produktansvar prop.Bli-direktivanpassningtill ett om

nuvarandedeutvärderabörl99l92z387. UtredarenI99192:NU3l, mkr.
analyseravidaretillämpning. Utredaren borskadeståndsreglernaoch deras

modemiseras.börskadwéndmglenlaförslag tilloch lämna hur
lagstiftning.iändringarmedför behovlagstiftningEn annanavny

starktocksåfinnsändringar,sådana Detförslag till ettbörUtredaren lämna
till ellagen,förordningar anknytermodernisera debehov att som nuav

starkströmsartlâggningar.elektriska1957:601förordningenbLa. om
till denföreskrifterkompletterandekartlägga behovetUtredaren bör nyaav

till sådana.lämna förslaglagstiftningen och
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Särskilt elberedskapenom

skall gällai fortsättningenUtredaren vilka principerbör överväga som
område, det gällerför elförsörjningens närberedskapsverksamheten

i krig.kriser ochsåväl fredstida planeringen verksamhetenunderden som
för verksamhetenfrån gällande riktlinjernaUtredaren bör därvid utgå de

särskiltsammanhangärtotalförsvarets civila betydelsei dettainom del. Av
totalförsvars-1992 årsplaneringsinriktning fastställtsden har genomsom

199192:337 och1991922102, 199192:F6Ul2, rskr.beslut bet.prop.
prioritet i beredskaps-elförsörjningen skall höginnebär bl.a. att gessom

arbetet.

för säkerställa elförsörjningenAnsvaret att

myndigheternasförslag gränsdragningenmellanUtredaren bör lämna om
krig.kriser ochelförsörjningen vidoch övrigas för säkerställaattansvar

förfrågan och elkundersOckså nätägares att egnagenomansvarom
stör-skaffa sig rimligt skyddåtgärder eller avtal med leverantören motett
för-böri frågorUtredarenningar krig bör uppmärksammas.i kris och om

och risk-samråda medför beredskapsåtgårder Hot-delning ansvaretav
1992:03.utredningen Fö

leveranssäkerhetpåmyndighetsuppgift formulera de kravgiven ärEn att
utifrånkrigssituationerelförsörjningssystemet i kris- ochbör ställassom

prioriteringenmyndighetsuppgift ärtotalförsvarets behov. En avannan
för verk-miniminivåerfastställandeleveranser vid kapacitetsbrist och av

totalförsvarssynpunkt.särskilt viktiga frånsamheter ärsom
beredskapsplaneringen däremotärUppgiften för den operativaatt svara

1992, dåjanuarimyndighetsuppgift. Sedan den linte nödvändigtvis en
normala förhållandenuppgift underVattenfall bolagiserades, ligger denna

svenskaAffärsverketelbranschen Kraftsam Elberedskap ochgenom
förasskall överkraftnät. vissa allvarliga kriser och i krigUnder ansvaret

Enligt instruk-Elförsörjningsnämnden.till statlig myndighet,särskilden
samverkannämnden itionen för Elförsörjningsnämnden 1988:520 skall

behovtotalförsvarsmyndigheter samhälletsmed övriga tillgodose av
leda elförsörjningensplanera, och samordnaatt resurser.genom

ändamålsenlig. så inteordning OmUtredaren bör överväga denna ärom
bedöms fallet lösning innebärbör utredaren pröva att pro-somvara en
ducenter övriga samägtbranschanknutetoch aktörer, ettt.ex. organ,genom

också krigs-för i kris- ochden operativa ledningen elsystemetsvarar av
vadsituationer. nås mellanDärigenom skulle bättre överensstämmelseen

grundläggandemedi fred och i kris eller krig i enlighet dengällersom
civilaprincipen ansvarsfördelning inom del.för totalförsvarets
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fort-bereddbranschenärsådanlösning ärförutsättning för attEn atten
förvidtaplanerarvidtagit ochden harredovisa åtgärder attlöpande de som
föruppfyllas. Formemaställda kraven skall kunnamyndigheternadeatt av

bör övervägasbehövasi övrigt kanför tillsynredovisningenoch den som
utredaren.av

Affirsverketledningsfunktion ärbranschanknutenalternativ till attEtt en
verketsbakgrundberedskapsroll,utvidgadkraftnätsvenska mot avges en

och dettaöverföringssystemetnationella storaför det systemssystemansvar
sådanöverväga ävenbörUtredarenfrån beredskapssynpunkt.betydelse en

lösning.

elberedskapenregler förändradeBehovetav

ochfördelningensina övervägandenbakgrundMot upp-ansvaravomav
förregelverknuvarandeiändringarbehovetutredaren prövagifter bör av

imöjlighetenäranalyserasfrågor bör attBland deelberedskapen. som
utformasskallelsystemetgenerellt kravformuleralagstiftningen attett

störningarfredstidavidsåvälupprätthållasförsörjning kanså rimligatt en
i krig.som

skallför detlagstödviktig fråga behovetärEn svarasomorganavannan
gällerkrigsssituationer. Dettakris- ochioperativa ledningsansvaretför det

formellinte harpåuppgiften läggsför fallsärskilt det ettatt organ som
viktenbeaktasammanhangetbör imyndighet. Utredarenställning avsom

inteberedskapsfrågomakringbranschsamverkaneventuellt utökadatt en
konkurrenslagstiftningen.denoförenliga medeffekterfår är nyasom

fördelningbeslutför prövningmåsteklara regler skapasVidare avomav
ersättningkravi krig, liksomkriser ochfattas under avresurser som

konsumtionsbegränsningar.från dem drabbassom av

beredskapsátgärdemaFinansieringen av

elförsörjningensfinansiering beredskapenordning förNuvarande av
särskilda1942:335Enligt lagensplittrad bild.område visar omen

anläggningtillkankraftanläggningar ägarenvissaskyddsåtgärder för en
frånlämpligtärutförandedenviss åläggasstorleköver ettatt somgeen
ochgasturbinerelproducerandeLikaså till störreskyddssynpunkt. kanägare

stöd lagenmedvissa oljelagerhållaoljekondensverk åläggas att av
vissa andra slagberedskapslagring olja och kol. För1984:1049 avavom

åremellertid sedanhos elföretagen lämnasberedskapshöjandeåtgärder
1987 statsbidrag.

elbered-åtgärder förpunktvisa statligadessaUtredaren bör pröva om
funktion ielsystemetsgenerellt kravskapenkan avlösas ettgenom mer
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kris- och krigssituationer. Därvid bör förutsättas branscheni allt väsent-att
ligt skall bära kostnaderna föräven sådanaåtgärder motiveras enbartsom

beredskapsnyttan.Såvitt frågangäller skyldigheten lagra olja förav attom
elproduktion bör samrådautredaren med 1993 års oljelagringsutredning N
1993:02.

Ändringar i beredskapsørganisatiønen

Också den nuvarande beredskapsorganisationen elförsörjningens
område är splittrad. Enligt beredskapsförordningen1993:242 Närings-år
och teknikutvecklingsverket myndighetNUTEK ansvarig för funktionen
energiförsörjning inom totalförsvarets civila del. Därmed har iNUTEK en
kris- eller krigssituation det övergripande samordningsansvaretför landets
energiförsörjning. myndigheterAndra med uppgifter inom funktionen är
Eförsörjningsnâmnden, Affärsverket svenska Kraftnät och kim-Statens
kraftinspektion. dessa myndigheter ElñrsörjningsnämndenAv träder i
verksamhetendasti krig eller när regeringen bestämmerdet. Ocksåannars
regionala statliga myndigheter och kommunerna har uppgifter inom el-
försörjningen.

Utredaren bör bakgrund sina principiella överväganden för-mot omav
delningen mellan myndigheter, branschföretag och användareav ansvar
föreslå de ändringar i nuvarande organisation kan motiverade.som vara
Därvid bör också behovet ändringar l instruktionerna för de berördaav
myndigheternabeaktas.

uppmärksammaÄven i övrigt bör utredaren eventuella behov av
ändringar i gällande författningar heredskapsområde följdtill av
utredarensövervägandenoch förslag,

Arbetets uppläggning

Utredaren bör oförhindrad till övervägande även andraattvara upp
frågor, inom för översynen ellagen, utredningsarbetet kanramen av som
föranleda.

För utredaren gäller regeringens direktiv angåendeutredningsförslagens
inriktning dir. 1984:5, och utredningaverksamhetenBil-aspekter i dir-
l988:43 regionalpolitiska 1992:50.konsekvenserdir.samt om

börUtredaren den 15 december R994till regeringen redovisa sinasenast
överväganden förslag.och Om visar fårdet sig lämpligt utredaren redovisa
överväganden i beredskapsfrágansärskilt,
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Hemställan

i enlighetutredningens uppdragutvidgarhemställer regeringenJag att
anfört.med vad jag har

Beslut

bifalleröverväganden ochsig till föredragandensRegeringen ansluter
hemställan.hans

Näringsdepartementet
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Kommittédirektiv

Txlléiggsdirektiv till utredningen Dir.

N 1992:04 för 1994:119översyn lagstiftningenav

elområdet,på m.m.

Beslut vid regeringssammanträde den 3 november 1994

Sammanfattning uppdragetav

Utredningen N 1992:04 för lagstiftningenöversyn av
elomrádet, EIlagstittningsutredningen till-m.m. ges genom
läggsdirektiv anvisningar inför det fortsatta arbetet med att

lagenersätta 1902:7l l, innefattande vissa bestämmelsers. om
elektriska anläggningar ellagen med modern lagstiftning. 1
uppdraget bl.a. tidsplan för arbetet.ges en ny

Bakgrund

Regeringen bemyndigade den 26 1992 chefen förmars
Näringsdepartementet tillkalla särskild utredare medatt en
uppdrag utarbeta förslag till lagstiftning elomrádetatt ny
dir. 1992:39. Utredaren har Ellagstiftnings-antagit namnet
utredningen.

Av direktiven till Ellagstifiningsutredningen framgår att
arbetet med den ellagen bör genomföras i etapper.nya
Regeringen beslutade 1993den juli tilläggsdirektiv1 medom
anvisningar inför fortsattadet arbetet 1993:93.dir.

Detta skall syfta till ellagen med modernatt ersatt
lagstiftning såväl i sak redaktionellt språkligt.ochsom
Utredaren skall särskilt möjligheten ellagenpröva delaatt upp
i eldistributionslag och elsäkerhetslag. uppdraget ingårlen en
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Utredareni ellagen.skadeståndsreglernuvarandeöveratt se
beredskapsverk-förriktlinjertillskall också redovisa förslag

utredarendirektiven skallEnligtelområdet.samheten på
1994.decemberdenavsluta sitt arbete 15

förslagregeringens1994Riksdagen våren en nyantog om
rskr.199394:NU22,1993942162, bet.ellagstiftning prop.

i ellagen.ändringardelsbeslutade1993942358. Riksdagen om
med el,1994:618 handellagendels lag, m.m.omen ny

kraftträda iregelverketdetbeslut skallEnligt riksdagens nya
ljanuari 1995.den

Energi-kommission,tillkalladesSommaren 1994 en
parlamentariskmed1994:04kommissionen N samman-

kommissionenskall1994:67dir.direktivensättning. Enligt
förenergipolitiskade pågåendegranska om-programmen

analyseraochenergisystemetutvecklingställning och av
skallVidareåtgärder.ytterligareochförändringarbehovet av

elmarknadensbakgrundEnergikommissionen mot av
ochelmarknadensvenskadenutvecklingen påföljaavreglering

förmotiveradekan attåtgärderföreslå de varaansessom
skallKommissionenelförsörjning.effektivsäkerställa en

förtidsangivelsermedfram förslagslutligen lägga programom
energisystemet.omställning av

iändringarVissapropositioneninyligenRegeringen har
förslagfram199495:18 lagt attprop.ellagen, omm.m.

elmarknads-beslutaderiksdagendenikraftträdandet avav
förmöjligheterskapaförskall skjutasreformen attupp

bredare konse-genomföraEnergikommissionen att en
elmarknaden.förreglernakvensanalys de nyaav

gällandedensåledesinnebärförslagRegeringens att nu
i avvaktantillämpaskommerelområdetlagstiftningen på att

ellagengällerställningstagande. detNärEnergikommissionens
Affärsverketreglerarföreskrifterdeföreslås dock att som

januarii kraft lträda denskallkraftnätssvenska systemansvar
1995.

tilläggsdirektiv förbeslutatdagdennaRegeringen har om
120.dir. 1994:arbetefortsattaEnergikommissionens

förtur analyserakommissionen medskalldirektivenEnligt
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möjligheterna genomföra elmarknadsreformen sättatt ett
inte låser kommissionens Omfortsatta arbete.som

kommissionen finner detta kommissionenmöjligt skalläratt
överlämna sitt förslag frågan eventuellai med desnarast

ändringar i regelverket nödvändiga.bedömssom vara
Kommissionen fråganskall enligt sina direktiv härvid väga

elmarknadens miljö-avreglering i energi-, ochstörreettom
näringspolitiskt perspektiv.

Utredningsuppdraget

Regeringen har erfarit Ellagstiftningsutredningens arbete äratt
försenat. Förslaget tidsplan för ikraftträdandeten avom ny
elmarknadsreformen förinnebär tidsplanenäven ut-att
redningens fortsatta arbete kan ändras.

Ellagstiftningsutredningen bör med förtur behandla
elberedskapen och redovisa förslag isina överväganden och
beredskapsfrågan särskilt.

Utredaren ibör sina överväganden förslag haoch som
utgångspunkt den riksdagen ellagstiftningen,beslutadeav nya
dvs. lagen 1994:617 1902:7ländring i lagen l,s.om
innefattande vissa bestämmelser anläggningar ochelektriskaom
lagen 1994:618 handel med el.om m.m.

Tidsplan, arbetsformer m.m.

Utredaren bör 28 februari 1995 regeringenden tillsenast
redovisa beträffandesina bedömningar och förslag
elberedskapen. i övrigaUtredarens överväganden förslagoch
lagstiftningsfrågor bör denredovisas till lregeringen senast
juli 1995.

Energi-Utredaren bör fortlöpande medha kontakter
kommissionen vid utformningen de lagförslag avsersomav
eldistributionen.
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utvecklingEllagens 1902 1992 kort— -
översikt

motiven tillAngående lagen, NJA 1904 6se nr.

Vid ellagen syftet främst skydda allmänhetentillkomsten attav var
Tillståndsskyldigheten avsåg förstaskador på liv och egendom. imot

få statlig kontroll framdragande och begagnandehand överatt en av
jord. ansågs det angelägethögspänningsledningar Dessutom attovan

lämpligt inflytande på eldistributionen.förbehålla det allmänna ett
lagstiftningsärendet uppehöll sig främst vid bestämmelsernaI man
skadestånd, §§. Betydelsen begreppen elektrisk anlägg-4-9om av

avhandlades. Diskussionen gällde bl.a.ning och elektrisk ledning
komskadeståndsansvarets omfattning. Under riksdagsbehandlingen det

eller transformator till.begränsade rörandemomentet generatoregen

Ändringar

fram år 1992 har trettiotal ändringarFrån år 1902 och ettt.o.m.
Ändringar 1907-1946 avsåggjorts. l-.-6 och 8--ll under årennr

främst koncessioner. Motsvarande gällandedetaljer rörande nu
starkströmsförordningen. Nedan följerfinns i bl.a.bestämmelser en

ändringar.översiktlig förteckning viktigareav

7. Prop. 1938:137, lLU 51
utsträcktesinfördes innebar tillståndspliktenEn bestämmelse attsom

till också lågspänningsledning.att avse
bestämmelse innebar anläggningensinfördesDessutom attsomen

vid prövning ansökanoch planmässighet skulle beaktasbehövlighet av
sträckning eller för lågspän-till ledning med visstillståndom en

ningsnät.
År prisregleringsinstitutockså något begränsat1938 infördes ett

inrättades försärskild nämndgällde enskilda distributörer. En attsom
skulleprisreglering. Enligt bestämmelsernafrågorpröva enom

sinkommerskollegium iprisreglering in tillansökan tursomgesom
uppenbartansökanskulle ärendet till nämnden inteöverlämna om var

kunde intenämndenkommerskollegium ellerogrundad. Beslut av
överklagas.
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3LU B21957:161,12. prop.
År inflytande påmöjligheterytterligare övafick1957 attstaten

i princip allakoncessionsplikt förDå infördeseldistributionen.
ledningar där intefördärefter baragällerUndantagledningar.
säkerhetssynpunkt.ellerfrån behovs~, plan-sigbehövsprövning vare

distributions-områdeskoncession,bestämmelsernaVidare tillkom om
områden.beträffande distributörer ochlämplighetsprövningplikt samt

vidare skyldigablevdistributöreroch statligaKommunala att
prisreglering.sigunderkasta

30, 3LU B21958: B13. Prop.
hindra skadaåtgärder förvidtaskyldighetReglerna attattom

Vidareändrades.grund induktionanläggning påelektrisk avannan
skadeståndsreglerna.ändrades

131968:25, 1LU14. Prop.
infördes.atomansvarighetslagenanledningmed18 §En avny

841970:139, 3LU15. Prop.
infördes i ellagen.anläggningelektriskdefinition begreppetEn av

kompletterades.skyddsåtgärdervidtaskyldighetenReglerna attom
elektriskamellanförhållandetbestämmelserinfördesVidare om

och trafikleder.ledningar

1971:30, KU 1316. Prop.
förvaltningsdomstolarna.deanledningändringar medAvser av nya

CU 341972:109,17. Prop.
expropriationslagen.denmed anledningändringarAvser nyaav

541973:41, NU18. Prop.
industriverk.bildandetändringar anledningmedAvser statensavav

341973:157, CU19. Prop.
ledningsrättslagen.med anledningändringarAvser av

1975:8, KU 1020. Prop.
n0rmgivningsbe-regeringsformenanledningändringar medAvser av

myndiganden.

1975:12, LU 1621. Prop.
i skadeståndslagen.ändringändringar med anledningAvser av en

15 NU 45197576:l00 bil D,22. Prop. p.
eldistribu-för rationaliseringenår 1976 riktlinjerRiksdagen antog av

gällaEnligt bl.a. följandetionen. dessa bör
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allmänna.åvilar detordnandedistributionensförHuvudansvaret-

lokala intressen störreförföreträdarebör ettKommunerna gessom———
eldistributionen.inflytande

tillmedverkaaktivtskallvattenfallvattenfallsverkStatens en-
också bedrivaförutsättsVattenfallområdet.utvecklingrationell en

distributionsverksamhet.oväsentliginte

bör medgeeldistributionsområdetpåFöretagsbildningarna en-
kravkonsumenternastillgodoserverksamhetrationell som

service.elkvalitet ochstörningsberedskap,driftsäkerhet,

långt detSåtill ärskalltaxeutjämningtillMöjligheterna tas vara.~—
distributionsförhållandenlokalaenhetligauppnåsökaskallmöjligt man

landsbygdsdistribution.ochsamordning tätorts-avgenom

vidutnyttjasbörocherfarenheterVattenfalls stora om-enresurser—
ochmed kommunernasamarbeteöka sittVattenfall börstrukturering.

där derationella enheter,åstadkommadessa sökamedsamverkani
omfattning.skäligitillgodoseskanintressenakommunala

tillstånd förkravuppställerlagstiftninginfördesVidare somny
andelar i dis-ochaktiereldistributionsanlåggningarförvärv samtav

möjlig-koncessionsmyndighetenm.fl. Syftettributionsbolag attvar ge
struk-påverkafölja ochdittills kunnaskedetidigarei änhet ettatt

konkurrenssituatio-förebyggaocksåTankenturomvandlingen. attvar
nackdeltillprisnivånkan drivaspekulativa förvärvoch uppsomner

för konsumenterna.
inrättadeseldistributionsanläggningarför värderingnämndEn av

1988.avskaffades årVärderingsnämndenvidare.

CU 39197677:129,23. Prop.
sambandinfördes. Iengergiplaneringkommunal1977:439Lagen om

frånrörande undantagändringar i 2§ 4gjordesmed det mom.
fjärrvärmeområdet.ileveransplikt

NU 60198081:90 bil.24. Prop
infördes i 15ansökanavgift förBemyndigande att ta ut

6419808l:64, CU25. Prop.
allmänna1981:1354lagmedFjärrvärmelagen ersattes omen

§i 2 4levereraskyldighetfrånUndantaget attvärmesystem. mom.
naturgasområden.omfattatillutvidgades ävenatt
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26, 198182:188,Prop. CU 34
År 1982 infördes bestämmelser transformator eller kopp-störreattom
lingsstation inte får uppföras förrän koncession beviljats för vissa
därtill hörande ledningar. Syftet handläggningen ärendenattvar av om
tillstånd dra fram och utnyttja elektriska ledningar inte skulleatt
föregripas. Vidare infördes skyldighet bort kraftledning iatt taen
vissa fall och vidta återställningsarbeten.andra

Vissa administrativa bestämmelser också bort från ellagen.togs
kanNämnas bestämmelsen prisregleringsbeslut inte kanatt attom

överklagas i stället fördes in i förordning.en
Statens energiverk bildades och prisregleringsnämnden fördes till

energiverket. Det anmärktes i motiven prisregleringsnämndenatt
skulle behålla sin självständiga ställning inom energiverket.även

27. Prop. 198485:5, BoU 6
Bestämmelserna distributionsplikt i 2 § 4 ändrades. Somom mom.
tidigare skulle gälla elleverantör har områdeskoncessionatt en som
inte skyldig leverera för värmeförsörjningär inomströmatt ett
område där fjärrvärme eller distribueras eller planerasnaturgas att
distribueras. Enligt den bestämmelsen skulle dock skyldighetennya
kvarstå för till inte kommunalfullmäktige beslutatvärmepumpar om

riktlinjer innebär sådana inte bör förekomma iattom som pumpar
området.

28, Prop. 198586:90, BoU 4
Följdåndringar med anledning plan- och bygglagen och naturresur-av
slagen. koncession fårEn inte strida detaljplan eller områdes-mot en
bestämmelser. Vid prövning frågor tillstånd till koncession skallav av
naturresurslagen tillämpas.

29. Prop. 198687:167, NU 7
Ändringarna i ellagen avsåg för små lokala elproducenter fårätt att
leverera elkraft till den innehar områdeskoncession. Samtidigtsom
infördes för den levererar påkalla prisregleringrätt ström atten som
enligt ellagen.

§0. 198788:82,Prop. NU 30
Andringar i ellagen gjordes med anledning den kontrollord-av nya
ningen för elektrisk materiel. Bl.a infördes tillsynsbestämmelser.nya

31. 199192:25Prop. bil ll, NU 13
Statens energiverk byttes närings- och teknikutveck-ut mot
lingsverket
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199192:135, NU 3132. Prop.
särskilda bestämmelserkompletterades medSkadeståndsreglerna om

säkerhetsbrist i elektriskproduktansvar vid ström.
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sakkunniga,utredningensFörteckning över

sekretariatochexperter

utredare:Särskild
1992juniden 1fr.0.m.överdirektör,Olof,Söderberg,

Sakkunniga:
kraftverksföreningen,Svenskadirektör,verkställandeNils,Andersson,

1992juliden 1fr.0.m.
denfr.o.m.elverksföreningen,Svenskaöveringenjör,Cleverdal, Per,

1993september13
13denfr.0.m.Industriförbund,Sverigesjur.kand.,Jan,Eriksson,

1993september
kraftnät,Svenska senarekammarrättsassessor,Ronald,Liljegren,
1992juliden 1fr.0.m.Energileverantörer,Riksförbundet

juliden 1fr.0.m.Kraftnät,SvenskaBertil, hovrättsassessor,Persson,
1994

denfr.0.m.kommunförbundet,Svenskaöveringenjör,Tore,Peterson,
1993september13

1993oktoberden 1fr.0.m.hovrättslagman,f.d.Svahn, Hans,

Experter:
Finansdepartementet,departementssekreterare,Gunnar,Balsvik,

1994januari23dent.o.m.
fr.o.m.Länsförsäkringsbolagen,försäkringsjurist,Age,Brändström,

199410den mars
fr.0.m.AB,EnergiKalmardirektör,verkställandeUlf,Gunnarsson,

1993septemberden 13
Näringsdepartementet,departementssekreterare,Cecilia,Hellner,

1994juni13denfr.0.m.
teknikutvecklingsverket,ochNärings-enhetschef,Urban,Kärrmarck,

1995juni30den1992oktoberden 1 t.o.m.fr.0.m.
13denfr.0.m.Elsäkerhetsverket,direktör,tekniskJaak,Nöu,

1993september

lEn förstadenunder etappenmedverkade avderedovisning sompersonerav förteckningenaktuellaDen3-4.1993:68 s.SOUifinns nuarbeteutredningens
1993.juliden lfr.0.m.arbeteutredningensimedverkatomfattar sompersoner



278 Bilaga 5 sou 1995:108

Olander, Hans, enhetschef, Närings- och teknikutvecklingsverket,
fr.0.m. den ljuli 1992

Pärnerteg, Folke, verkställande direktör, Svensk Elberedskap AB,
fr.0.m. den 13 september 1993 den juni30 1995t.0.m.

Per-Åke,Sahlberg, lantmästare, Lantbrukarnas riksförbund, fr.0.m.
den 24 januari 1995
Samuelsson, Jan, verkställande direktör, Riksförbundet Energileve-

denrantörer, 21 augusti 1994t.0.m.
Åke,Sundin, kansliråd, Försvarsdepartementet, fr.0.m. den 13

september 1993 den 30 juni 1995t.o.m.
Sävström, Ulf, departementssekreterare, Näringsdepartementet, t.0.m.
den 12 juni 1994
Thyberg, Jan, kansliråd, Näringsdepartementet, fr.0.m. den 13
september 1993 den juni5 1995t.0.m.
Toresson, Bengt, departementssekreterare, Finansdepartementet,
fr.0.m. den 24 januari 1994

ÖverstyrelsenWehlin, Hans, avdelningsdirektör, för civil beredskap,
fr.0.m den 13 september 1993 den 30 juni 1995t.0.m.
Weihe, Anders, hovrättsassessor, fr.0.m. den januari1 1995

Sekreterare:
Gustafsson, Gunilla, hovrättsassessor, den 30 juni 1994t.0.m.
Jönsson, Kent, hovrättsråd, fr.0.m. den 28 1994mars
Persäter, William, Överinspektör, den 31 december 1994t.0.m.

Bitr. sekreterare:
Molin, Staffan, civilingenjör, fr.0.m. den 11 oktober 1993 dent.0.m.
31 januari 1995
Rydén, Ingemar, ingenjör, fr.0.m. den 6 september 1993 dent.0.m.
31 augusti 1994
Svensson, Helen, hovrättsassessor, fr.0.m. den januari1 1995
Weihe, Anders, hovrättsassessor, fr.0.m. den 16 maj 1994 dent.0.m.
31 december 1994
Zaar, Harriet, administratör, den 31 december 1994t.0.m.



utredningar 1995offentligaStatens

förteckningKronologisk

Ãlvsäkerhet.K.40.näringsförbud.N.renodlatEtt. högskolestudier.U.förAllmän behörighetarbetslösa. 41möjlighet för A.Arbetsföretag En ny- .. Gotlandstrafik.K.Framtidsanpassad42.hälsorisker.Fi.miljö- ochdieselGrön -. Beskattning.Ju.Redovisning43.SambandetLángtidsutredningen1995.Fi. -. organisation.Ju.Aktiebolagets44.Vårdenssvaraval.. Grundvattenskydd.M.45.Prioriteringsutredningen.S.slutbetänkandeav
rättssäkerhetEffektivare styrningoch46.framtid. Fö.Muskövarvets. iasylprocessen.A.för arbetslösa.A.arbetsplatskontakterObligatoriska. och RBTvángsmedelenligt 27 28 kap.47.och bodelning.Ju.Pensionsrättigheter. polislagen.Ju.Fi.ekonomisktarbetsgivaransvar.Fullt samt. Översyn körkortsregler.K.48. EG-anpassadeskattebrottslagen.Fi.av. utgifter. Fi.ochinkomster49 Prognoseröverkonsumentregler.Ju.Nya statens.. kärnavfallsomrádet1995.M.på50.KunskapslägetförtidpunkterMervärdesskatt Nya-. i ofred. N.Elförsörjning51.och betalning.Fi.redovisning

Godtrosförvärv stöldgods Ju.52.ekonomi.Fö.Försvarsmaktens13.Analys avav
Fö.rättsligaregleringen.för fred. Den53.SamverkanElmarknad Bilagedel.N..Ny +

uppgift förFastighetsbildning54. statKönshandeln.S.15. gemensamen-
och kommun. M.i Sverige.S.prostitutionen16.Socialtarbetemot

för asylärenden.A.verksamhetsansvarEtt samlatprostitution. S.17.Homosexuell . Förmåneroch sanktioner56.offentlig miljö. Ku.18 Konsti. administration.Fi.utgifter församhälle.Fö.säkrareEtt -. flygsäkerhets-internationelltFörslag57.Sverige.Fö.20. Utan ettstannar om
Norrköping-Linköping.U.iuniversitetFö.21.Staden vatten.utanvatten

yrkes-kunskapsutvecklingKompetensochSkåne.Fö. 58.slår jordbruk i22 Radioaktivaämnen omut -. socialtjänsten.S.arbetsfältinomroller ochelektronikkomponenter.Fö..Brist på
samhällsekonomiOhälsoförsäkringoch59.lamslårUppsala.Fö.24.Gasmoln

finansieringmodeller,olika aspektertågtrafikintegreradSamordnadoch25. -
och incitament.S.Mälardalsregionen.K.och iArlandabanan
Kvinnofrid. Del A+B.60.bidragsförskott,26.Underhállsbidragoch

C.medborgarkontor.Myndighetsutövningvid61.Del och Del B. S.A
Skåne.M.62. Ettframtid bilagor. C.27.Regional renat+

.Översyn för stiftelseroch ideellaskattereglerna63sanktionerinternationella28.Lagen vissa avom
föreningar. Fi.UD.översyn.en- trañkpolitiken. K.Klimatförändringari64.försvarets29.Civilt bruk resurserav -
Näringslivetstvistlösning.Ju.65.helikoptrar. Fö.erfarenheter,regelverken,

vidövervakningskameroranvändning66 Polisensbensin.M.och Miljöklassning30.Alkylat avav . förundersökning.Ju.miljöklassystemi EU. M.vidareutvecklatEtt. Fi.67.Naturgrusskatt,rättsväsendet.verksamhetsförnyelseinom32.IT och m.m.
SB.1995-96.arbetsprogramlT-kommissionenssamverkansformer.Ju.Förslagtill nya .69.Betaltjänster.Fi.personskada.Ju.för ideell skadavid33.Ersättning

alla K.förAllmännakommunikationer70.strukturomvandling.A.för34.Kompetens -
förFörslagtill reglerUrval.71. Behörighetochhandikappomrâdet.S.Avgifter35. inom nya

högskolor.U.Universitetochantagningtillsamladredovisning.sanktioner36. Förmåneroch en- katastrof-ochför internationell72.SvenskainsatserFi.
förslag.Kartläggning,analysochflyktinghjälp.svenskdagspress.Ku.dagligablad stödtill37. Várt -

Fö.Kvalificeradeftergymnasial38. Yrkeshögskolan- ochservicetill universitetaktiebolagför73. Ettyrkesutbildning.U.
U.högskolorSwedishLabourMarketreflections39.Some m.m.on

Lägenhetsdata.Fi.74.Policy. A.
perspektiv.globalt A.Svenskflyktingpolitik ipä svensk 75.forskaresNågrautländska syn

76. Arbete till invandrare.A.arbetsmarknadspolitik.A.



Statens offentliga utredningar 1995

Kronologisk förteckning

77.Röster EU:s regeringskonferens 108.Ny ellag.om N.
hearingmedorganisationsföreträdare,-

debattöreroch forskare.UD.
78.Den svenska rymdverksamheten.N.
79. Vårdnad,boendeoch umgänge.JU.
80.EU regeringskonferensen1996om

institutionernasrapporter-
synpunkteri övriga medlemsländer.UD.-

81.Ny rättshjälpslagoch andrabestämmelserom
rättsligt bistånd.Ju.

82.Finansieringslösningarför Göteborgs-och
Dennisöverenskommelsema.K.

83.EU-kandidater 12länder kanbli EU:ssom-
medlemmar.UD.nya

84.Kulturpolitikens inriktning. Ku.
84.Kulturpolitikensinriktning i korthet. Ku.—
85.Tjugo års kulturpolitik 1974-1994.Ku.
86.Dokumentationoch socialtjänstregister.S.
87.Försäkringsrörelse förändringi Fi.
88. Denbrukademångfalden.Del l+2. Jo.
89.Svenskari EU-tjänst. Fi.
90.Kämavfall och Miljö. M.
91.Ett reformeratstraffsystem.Del I-III. Ju.
92.EG:s arbetstidsdirektivoch desskonsekvenserför

det svenskaregelsystemet.A.
93.Omprövning statligaåtaganden.Fi.av
94. Personalavveckling,utbildningoch beskattning.

Fi.
95.Hälsodataregister Värdregister.S.-
96.Jordensklimat förändras.En analys hotbildav

ochglobalaåtgärdsstrategier.M.
97.Miljöklassning snöskotrar.M.av
98. 1990-taletsbostadsmarknad

förstautvärdering.N.en-
99.SMHI:s verksamhetsformK.

100.Hållbar utveckling i landetstjällomrâden.M.
101.Ett utvidgatEU möjligheterochproblem.-

Sammanfattning hearingi augusti1995.av en
UD.

102.MedborgarnasEU frihet och säkerhet-
Frågor unionenstredjepelareinför regerings-om
konferensen1996.UD.

103.Föräldrari självförvaltandeskolor. U.
104.Skattereformen1990-1991.En utvärdering.Fi.

Åtgärder105.Konkurrensi balans. för ökad
konkurrensneutralitetvid offentlig prissättning

N.m.m.
106.Rapporteringsskyldighetför revisoreri finansiella

företag.Fi.
l07. Avbytarverksamhetensorganisationoch

finansiering.Jo.



offentliga utredningar 1995Statens

Systematisk förteckning

Samverkanför fred. rättsligaregleringen.[53]Statsrådsberedningen Den
för internationellkatastrof-Svenskainsatser ocharbetsprogram1995-96.[68]IT-kommissionens

tlyktinghjälp. Kartläggning,analysoch förslag. [72]
Justitiedepartementet Socialdepartementet

bodelning.Pensionsrättigheteroch [8]
Vârdenssvåraval.konsumentregler.Nya
slutbetänkande Prioriteringsutredningen.[5]avverksamhetsfömyelseinom rättsväsendet.lT och
Könshandeln.[15]samverkansformer.[32]Förslagtill nya Socialtarbete prostitutioneni Sverige. [16]motför vidErsättning ideell skada personskada.[33]
Homosexuellprostitution. [17]Beskattning.[43]SambandetRedovisning- Underhållsbidragoch bidragsförskott,Aktiebolagetsorganisation.[44]

Del [26]Del A och B.28Tvângsmedelenligt 27 och kap. RB
Avgifter inom handikappområdet.[35]polislagen.[47]samt och kunskapsutveckling yrkes-Kompetens om-Godtrosförvärv stöldgods [52]av roller och arbetsfältinom socialtjänsten.[58]Näringslivetstvistlösning.[65]
Ohälsoförsälcringoch SamhällsekonomiPolisensanvändning övervakningskamerorvidav finansieringolika aspekter modeller,-förundersökning.[66]

incitament.och [59]Vårdnad,boendeoch umgänge.[79]
Kvinnofrid. Del [60]A+B.rättshjälpslag bestämmelserNy och andra om Dokumentationoch socialtjänstregister.[86]rättsligt bistånd.[81]
Hälsodataregister Vårdregister. [95]reformerat -straffsystem.Ett Del I-lIl. [91]

Utrikesdepartementet
Kommunikationsdepartementet

vissainternationellasanktionerLagenom tågtrafikSamordnadoch integrerad på[28]översyn.en- Mälardalsregionen.Arlandabananoch i [25]regeringskonferensRöster EU:som Älvsäkerhet.[40]hearing organisationsföreträdare,debattörermed- FramtidsanpassadGotlandstrañk.[42]och forskare. [77]
EG-anpassadekörkortsregler. [48]EU regeringskonferensen1996om Klimatförändringar trañkpolitiken. [64]iinstitutionernasrapporter- Allmännakommunikationer för alla [70]-synpunkter övriga medlemsländer.[80]i- Finansieringslösningarför Göteborgs-ochEU-kandidater 12länder kanbli EU:ssom- Dennisöverenskommelsema.[82]medlemmar.[83]nya SMHI:s verksamhetsform[99]möjligheterochproblem.Ett utvidgatEU -

Sammanfattning hearingi augusti1995.[101]av en Finansdepartementet
frihet säkerhetMedborgarnasEU och- hälsorisker.Grön diesel miljö- och [3]Frågor tredje inför regerings-unionens pelare -om Längtidsutredningen1995. [4]konferensen1996. [102]

Fullt ekonomisktarbetsgivaransvar.[9]
Översyn skattebrottslagen.[10]Försvarsdepartementet av
Mervärdesskatt tidpunkterförNya-Muskövarvetsframtid. [6]
redovisningoch betalning.[12]Analys Försvarsmaktensekonomi. [13]av Förmånerochsanktioner samladredovisning.[36]en-Ett säkrare [19]samhälle.

inkomsteroch utgifter. [49]Prognoseröver statensUtan Sverige.[20]stannar Förmåneroch sanktionerStaden [21]vatten.vattenutan utgifter för administration.[56]-Radioaktiva slår jordbruk i Skåne.[22]ämnen ut Översyn för stiftelser ideellaskattereglema ochavBrist pâ elektronikkomponenter.[23]
föreningar. [63]GasmolnlamslärUppsala.[24]
Naturgrusskatt, [67]m.m.Civilt bruk försvaretsav resurser- Betaltjänster.[69]regelverken,erfarenheter,helikoptrar. [29]



utredningaroffentliga 1995Statens

förteckningSystematisk

Lägenhetsdata.[74] Näringsdepartementet
[87]Försäkringsrörelsei förändring renodlatnäringsförbud.[l]Ett

i EU-tjänst. [89]Svenskar Elmarknad Bilagedel. [14]Ny +statligaåtaganden.[93]Omprövningav Elförsörjning ofred. [51]i
beskattning.[94]Personalavveckling,utbildningoch DensvenskaRymdverksamheten.[78]

Skattereformen1990-1991.En utvärdering. [104] 1990-taletsbostadsmarknad
Rapporteringsskyldighetför revisoreri finansiella förstautvärdering. [98]en-företag. [106] Åtgärder förKonkurrensi balans. ökad

offentlig prissättningkonkurrensneutralitetvid m. m.Utbildningsdepartementet
[105]

KvalificeradeftergymnasialYrkeshögskolan ellag. [108]Ny-
yrkesutbildning.[38]

Civildepartementetbehörighetför högskolestudier.[41]Allmän
internationelltflygsäkerhets-Förslag ettom Regionalframtid bilagor. [27]+universiteti Norrköping-Linköping.[57] Myndighetsutövningvid medborgarkontor.[61]

förBehörighetoch Urval. Förslagtill reglernya
antagningtill Universitetochhögskolor. [71] Miljödepartementet

för till universitetochEtt aktiebolag service Miljöklassning bensin. [30]Alkylat och avhögskolor [73]m.m. vidareutvecklatmiljöklassystemi EU. [31]EttFöräldrari självförvaltandeskolor. [103] Grundvattenskydd.[45]
kärnavfallsomrádet1995.Kunskapslägetpå [50]Jordbruksdepartementet

uppgift förFastighetsbildning staten gemensam-brukademångfalden.Del 1+2. [88]Den kommun.och [54]
Avbytarverksamhetensorganisationoch Skåne.[62]Ett renafinansiering.[107] Kärnavfall [90]och Miljö.

klimat förändras.En analys hotbildJordens avArbetsmarknadsdepartementet
globalaátgärdsstrategier.[96]och

Arbetsföretag En möjlighet för arbetslösa.[2]ny Miljöklassning Snöskotrar.[97]- avförObligatoriskaarbetsplatskontakter arbetslösa.[7] landetsfjällomráden. [100]Hållbarutveckling i
för strukturomvandling.[34]Kompetens

reflections SwedishLabourMarketSome on
Policy. [39]

pâNågrautländskaforskares svensksyn
arbetsmarknadspolitik.[39]
Effektivarestyrningochrättssäkerhet

[46]iasylprocessen.
verksamhetsansvarför asylärenden.[55]Ett samlat

flyktingpolitik globaltperspektiv.Svensk i [75]
Arbete till invandrare.[76]

arbetstidsdirektivochdesskonsekvenserförEG:s
regelsystemet.[92]det svenska

Kulturdepartementet
i offentlig miljö. [18]Konst

Várt dagligablad Pstödtill svenskdagspress.[37]-
Kulturpolitikensinriktning. [84]
Kulturpolitikensinriktning i korthet. [84]-

årskulturpolitik 1974-1994.[85]Tjugo




