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Remiss av SOU 2021:21 – En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och 

framtiden Diarienummer  M2021/00830 

 

Lokalkraft Sverige är en sammanslutning av trettiofem lokala energileverantörer och 

verkar för att skapa goda förutsättningar för att medlemsföretagen ska kunna ge god 

samhällsservice och elkunderna en trygg elförsörjning med hög kvalitet till en rimlig 

kostnad. 

 
Lokalkraft Sverige delar uppfattningen att en ökad elektrifiering är väsentlig för att klara 
klimatmålen. Ett utbyggt och moderniserat elnät är en förutsättning för elektrifiering av 
bland annat transportsektorn och industrin. Åtgärder som underlättar en utbyggnad och 
modernisering av elnätet, och därmed möjliggör ökad elektrifiering och anslutning av ny 
förnybar elproduktion är väsentliga. 
 
 
Vi ser redan nu att alltmer produktion kommer att vara ansluten till de lokala elnäten. 
Laddning av elbilar sker på de lokala elnäten. Förutsättningarna för de lokala elnäten 
förändras. Hittills har till övervägande del el transporterats i en riktning från överliggande 
elnät till elkunderna. Vi ser nu en mer komplex bild där elen kan transporteras i olika 
riktningar vid olika tidpunkter. Detta ställer nya krav på elnätsföretagen för att dessa ska 
kunna upprätthålla en god elkvalitet.  Regelverken behöver utformas så att de ger 
möjligheter för elnätsföretagen att bygga ut elnäten och använda olika tekniska 
lösningar för att tillgodose samhällets och kundernas krav.  
 
 
Lokalkraft Sverige delar utredningens bedömning att miljöbalken, ellagen, 
elsäkerhetslagen, ledningsrättslagen och plan- och bygglagen bör ses över med syfte 
att förbättra förutsättningarna för att prövningar av elnätsutbyggnad ska ta hänsyn till 
elektrifieringens betydelse för klimatomställningen Att tydliggöra oklarheter i samt 
undanröja motstridigheter mellan nämnda lagar är viktigt. 
 
 
De lokala energiföretagen har stor kännedom om kundernas behov och önskemål. De 
är viktiga aktör på den plats de verkar, har en helhetssyn på energiförsörjningen och ser 
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till helheten som kan innefatta förutom elnät och fjärrvärme även bredband samt vatten 
och avlopp.   
 
En väl fungerande elförsörjning är en förutsättning för samhällets utveckling. Det är 
viktigt att tillvarata de lokalnätsföretagens erfarenheter och syn på hur nödvändiga 
förändringar av regelverken bör utformas för att regelverken ska få en utformning som 
ger mest nytta till elkunder och samhälle. Lokalkraft Sverige önskar därför bli formell 
remissinstans när det gäller frågor om elektrifiering. Det inkluderar remissen av 
utredningens slutbetänkande. 
 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Lokalkraft Sverige 
 
 
 
Erik von Hofsten  Anders Pettersson 
verkställande direktör   elnätsexpert  
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