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Juridiska falculteten vid Uppsala universitet har genom remiss anmodats att
yttra sig i rubricerat arende. Fakultetsnamnden far harmed lamna foljande
synpunkter.

Juridislca falculteten vallcomnar Hera av forslagen i den utstrackning de kom-
mer att Leda till olcad effelctivitet genom att administrationskostnader och
byralc~ati minskar. Forslaget brister• emellertid i fraga om beslut om huruvida

natkoncession istallet skulle lcunna provas som miljotilistand enligt miljobal-
lcen. Vidare aystyrker Juridiska fakulteten den exklusivitetsregel som skulle

innebara att miljoballcens tiilsynsi•egler rote slculle lcunna tillampas pa nat-
koncessioner (med en spanning om minst 130 kilovolt).

Juridislca falcultetens bedomning ar att utredningen istallet for att gora regler i
ellagen mer "miljobalkslika" (t.ex. vad galley miljoorganisationers ratt att
overl~laga beslut enligt ellagen, se s. 217) borde ha utrett mojligheten att lata
beslut om natkoncession provas som miljotillstand i enlighet med miljobal-

ken. Utredningens slcal emot ai• rote overtygande (jfr s. 309 . Overhuvudta-
get ar mojligheten att lata beslut om natkoncession sloe som en sammanhallen

miljoprovning med stod av miljobalken day Hera separata provningar slculle

kunna provas i ett sammanhang och besluten fa rattskraft i enlighet med 24

kap 1 § miljoballcen rote tiliracicligt utredd. Tvartom vad utredningen kom-
mez• fram till slculle en miljobalksprovning kunna Leda till att tillstandsproces-

sen snabbas upp eftersom provningen som sagt blir mer sammanhallen.

Natkoncessionsutredningens forslag om att infora en exkiusivitetsregel i el-

lagen (se 21cap. Sb§) som innebar att miljobalkens tillsynsregler rote blir

tillampliga ar orimliga och aystyrks i sin helhet. Det (inns inga sakliga slcal

till att just naticoncessiarler i jamforelse med andra miljoballcsverlcsamheter

slca fa frisicriva sig fran tillsyn enligt miljobalicen och att skyddstiden ska

vara sa lang som 40 ar (jfr forslagets 21cap § 15b).

Forslag till yttrande i detta arende hay upprattats av professor Charlotta Zet-
terberg. Yttrandet hay pa delegatio ; avgivits av Juridiska falcultetens delca-
nus, professor Mattias Dahlberg.
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