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Lag
om ändring av 14 och 15 § i elmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i elmarknadslagen (588/2013) 14 och 15 §, av dem 14 § sådan den lyder delvis

ändrad i lag 685/2014, som följer:

14 § 

Projekttillstånd för byggande av högspänningsledning

För byggande av en elledning med en nominell spänning på minst 110 kilovolt ska pro-
jekttillstånd begäras hos Energimarknadsverket. För byggande av en elledning med en no-
minell spänning på minst 110 kilovolt vilken sträcker sig över riksgränsen ska projekttill-
stånd begäras hos ministeriet. Projekttillstånd som beviljats för byggande av en elledning
som sträcker sig över riksgränsen kan inte överföras på någon annan.

Projekttillstånd behövs emellertid inte för byggande av en intern elledning i en fastighet
eller i en motsvarande fastighetsgrupp.

I projekttillståndet bestäms inte var elledningen ska dras. Innan projekttillstånd har be-
viljats behövs inte någon områdesreservering eller kommunens samtycke enligt 17 § i frå-
ga om hur ledningen ska dras.

Om ett energiprojekt av gemensamt intresse enligt Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EU) nr 347/2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om
upphävande av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr
713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009 förutsätter ett projekttillstånd enligt
1 mom., ska på behandlingen av tillståndet utöver denna lag tillämpas nämnda förordning
av Europaparlamentet och rådet samt lagen om tillståndsförfarandet för energiprojekt av
gemensamt intresse inom Europeiska unionen (684/2014).

15 § 

Ansökan om projekttillstånd

Bestämmelser om de uppgifter och utredningar som ska ingå i en ansökan om projekt-
tillstånd utfärdas genom förordning av statsrådet.

————
Denna lag träder i kraft den 16 maj 2017.
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