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Samråd gällande aktualisering av äldre angivna
riksintresseanspråk för energiproduktion
Det är bra att Energimyndigheten tar ett mer samlat grepp för riksintresse för
elproduktion. Energimyndigheten har tagit fram äldre material som låg till
grund för dåtidens bedömningar av riksintresseområden för energiproduktion
och energidistribution. Materialet härrör från början av 1990-talet då NUTEK
hade ansvar för dessa frågor som Energimyndigheten har idag. Det har rått en
osäkerhet om aktualiteten av dessa äldre underlag. Sedan dess har både energisystemet och energipolitiken utvecklats. Energimyndigheten har också beslutat
om ett stort antalområden av riksintresse för vindbruk både på land och i havet.
Energimyndigheten har utvecklat kriterier för riksintressen för olika energiändamål. Områden och anläggningar som tidigare pekats ut föreslås nu som riksinstressen. Områden för förnybar elproduktion har pekats ut som riksintressanta. Boverket efterlyser därför ett material som sätter in riksintressena för eloch energiproduktion och energidistribution i ett aktuellt sammanhang med en
nationell utgångspunkt.
Det skulle kunna ske i form aven beskrivning av hur elsystemet ser ut idag,
vilken produktion och vilka anläggningar som finns och hur Energimyndigheten ser på den önskvärda framtiden t.ex. i form aven sektorbeskrivning. Det
saknas ett sådant material i underlaget. Genom sektorbeskrivningen bör alla
berörda ha större möjlighet att förstå riksintresseanspråken i det önskvärda eloch energisystemet i framtiden och kunna sätta in dessa i ett nationellt och där
det finns behov i ett nordiskt och nordeuropeiskt sammanhang.
Boverket kommenterar därför inte materialet med de föreslagna riksintresseområdena även om det ger ett bra underlag för det vidare arbetet. Inte heller
värdebeskrivningarna kommenteras.
Boverket har utvecklat en vägledning för riksintressemyndigheternas arbete
med riksintressen och bl.a. vad en sektorbeskrivning kan innehålla. Verket fö-
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reslår också att Energimyndigheten även i övrigt arbetar i samklang med den
vägledningen. Den biläggs ärendet.
I detta ärende har tf. enhetschef Carl-Magnus Oredsson beslutat. Utredare
Bengt Larsen har varit foredragande.
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Bengt LjITsen
utredare

Bilaga: "Vägledning för nationella myndigheters underlag, beslut och redovisning rörande anspråk på riksintressen i 3 kap. miljöbalken"
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