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Abstract 
In Sweden, a concession from the authorities must be obtained before an electrical power 
line can be built. This Bachelor thesis will describe the Swedish process of concession for 
electrical power lines. The process starts with an application to the regulatory authority, 
followed by consultations with the County Administrative Board, the regulatory authority 
and all individuals who might be affected by the power line.  
 
The aim of this thesis is to describe the process for electrical power lines and to investigate 
the time-scale for the process.  
 
This report includes an overview of relevant laws and regulations for electrical power 
lines. Decisions concerning concessions are preceded by a detailed investigation. Consent 
from the involved landowners is required before the electrical power line can be built. The 
involved parties can often reach agreements on compensation for land acquisitions. 
However, in those cases where agreements cannot be reached, it may be possible to obtain 
a compulsory right to use the property via easements or utility easements.  
 
The time-scale for the process has been studied to be able to estimate which part/parts of 
the project that requires a significant amount of time. The issue has been investigated by 
analyzing four case-studies.  
 
The result of this study indicates that the time-scale can vary greatly, depending on a 
number of factors. Usually it takes several years from the moment of the need for the 
electrical power line is identified, to complete the project. The number of involved 
landowners and the planned location of the electrical power line are important factors, 
which affects the entire time-scale. Furthermore, the office turnaround time and appeals are 
other factors, which affects the entire time-scale. Such delays can lengthen the time-scale 
with several years.   
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Sammanfattning 
 
I Sverige krävs ett så kallat koncessionstillstånd för att få bygga och sedan använda 
elektriska starkströmsledningar. Denna kandidatuppsats beskriver den svenska 
tillståndsprocessen för ledningar som kräver linjekoncessionstillstånd, från den tidpunkt då 
ett beslut tas om att en kraftledning behöver byggas fram tills dess att koncessionsbeslutet 
slutligen meddelas.  
 
Syftet är dels att beskriva den svenska tillståndsprocessen för ledningar som kräver 
linjekoncessionstillstånd men även att granska tidsåtgången för denna process. 
 
I rapporten framställs prövningsförfarandet för kraftledningar med beskrivning av den 
specifika ledningslagstiftningen samt därtill en genomgång av övriga prövningar som kan 
komma att bli aktuella beroende på omständigheterna i aktuellt projektet. Därutöver 
behandlas kortfattat den tillkommande markåtkomstfrågan med tillhörande 
ersättningsförfarande. Markåtkomstfrågan behöver lösas för att ledningshållaren ska kunna 
få tillgång till annans mark, för att i ett senare skede kunna sätta igång byggnationen av 
ledningen. 
 
Utifrån fallstudier av fyra utvalda linjeledningsprojekt har tidsåtgången i 
tillståndsprocessen sedan granskats. Motivet var att utifrån syftet analysera de olika faserna 
i processen och därefter fastställa vilka delar som gav betydande utslag på den totala 
tidsåtgången för ett projekt.  
 
Resultatet från studierna visar att tidsåtgången för ett projekt kan variera kraftigt beroende 
på rådande omständigheter. Faktorer som påverkar den totala tidsåtgången är antalet 
inblandade markägare och den planerade ledningens lokalisering. Även 
handläggningstiden hos prövande myndighet, Energimarknadsinspektionen eller 
regeringen i fall som kräver deras prövning, påverkar tidsåtgången. Därtill kan 
överklaganden ibland uppstå vilka många gånger medför en betydande förlängning av 
tidsåtgången för ett projekt.    
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1 Inledning 

Inledningskapitlet innehåller bakgrund med kommentarer om elförsörjningen och nödvändiga tillstånd för 
elledningar, uppsatsens syfte och frågeställning samt vilka metoder som använts under arbetsprocessen för 
faktainsamling.  

1.1 Bakgrund  

Samhället och näringslivet är beroende av en pålitlig elförsörjning för att kunna fungera och 
utvecklas.1 Den tekniska utvecklingen har lett till att elektricitet har blivit en grundläggande 
förutsättning för en fungerande vardag och god livskvalitet. För att tillhandahålla 
konsumenterna elektricitet har en omfattande infrastruktur byggts upp likt vägnätet där 
transporten sker.2 I det så kallade stamnätet sker den övergripande leveransen, nätet ägs av 
staten och sköts av Svenska Kraftnät.3 Därefter övergår transporten i regionnätet och sedan i 
mellanspänningsnätet för att således övergå i lågspänningsnätet som slutligen förser hushållen 
med elektricitet. Denna fördelningstransport efter stamnätet sköts av olika nätaktörer. 
 
Elnätsbolagens uppdrag är att leverera el till konsumenterna av god kvalitet.4 För att 
leveranssäkerheten ska vara tillförlitlig över tid förstärker eller nyinvesterar många nätägare i 
elnäten. Både vid förstärkning liksom nybyggnation krävs ett så kallat koncessionstillstånd från 
Energimarknadsinspektionen för att få påbörja åtgärden. Innan tillståndet erhålls krävs en 
omfattande tillståndsprövning och samråd med myndigheter samt sakägare. Detta kan i vissa 
fall bli en utdragen process med alla prövningar som ska samordnas.  

1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med kandidatuppsatsen är att beskriva den svenska tillståndsprocessen för ledningar 
som kräver linjekoncessionstillstånd samt att granska tidsåtgången för denna process. Med 
tillståndsprocessen avses i denna rapport perioden från att ett beslut tas om att bygga en viss 
ledning fram tills dess att ett koncessionsbeslut slutligen meddelas.  

Frågeställningar som kommer att besvaras är: Vilka skeden av processen är mer tidskrävande 
och finns det möjlighet att effektivisera dessa delar genom alternativa arbetsmetoder? Går det 
att finna några brister i nuvarande prövningsprocess? Om så är fallet, vilka möjligheter finns 
det att åtgärda dessa?  

  

                                                 
 
1 Energimarknadsinspektionen, (2009, s. 5) 
2 E.ON, (2011) 
3 Svenska Kraftnät, (2010) 
4 Energimarknadsinspektionen, (2009, s. 9) 
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1.3 Metod, disposition och avgränsningar 

Rapporten baseras på litteraturstudier och intervjuer. Faktainsamlingen till fallstudierna har 
skett via besök samt intervjuer per telefon och mail. Materialet från faktainsamlingen ligger till 
grund för den avslutande analysen av tillståndsprocessen.  
 
Presenterat material är avgränsat till att behandla linjeledningsprojekt. Utöver detta är antalet 
undersökta projekt i fallstudierna begränsat. Antalet studerade projekt utgör bara några 
procent av de totala antal linjeledningsprojekt som årligen genomförs i Sverige. 
 
Uppsatsen inleds med en genomgång av tillståndsprocessen för kraftledningar som kräver 
koncessionstillstånd med fördjupning av linjekoncessionsfall. Därefter följer en kortare 
genomgång av elenergins konsumtions- och produktionsmönstret i Sverige under de senaste 
30 åren. 
 
Efter faktaredovisningen presenteras fyra fallstudier av linjeledningsprojekt. Presentationen av 
de utvalda projekten är inriktad på förfarandet vid samrådsprocessen, handläggningen av 
koncessionsansökan, meddelande av beslut av berörd myndighet eller i de fall som kräver 
detta av regeringen samt slutligen eventuellt överklagande. Avsikten med fallstudierna är att 
kartlägga vilka steg i tillståndsprocessen som ger betydande utslag på den totala tidsåtgången 
för ett projekt. Därutöver behandlas kortfattat markåtkomstfrågan med tillhörande 
ersättningsförfarande.  
 
Till sist avslutas uppsatsen med en analys av genomförda fallstudier med avseende på 
tidsåtgången i projekten.  
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2 Prövningsförfarandet för kraftledningar 

Detta kapitel innehåller en genomgång av den svenska tillståndsprocessen för koncessionspliktiga ledningar. 
Genomgången är främst inriktad på ledningar som kräver linjekoncession eftersom uppsatsen i senare kapitel 
kommer att avgränsas till dessa koncessionspliktiga ledningar. Kapitlet avslutas med en redogörelse över 
prövningar som kan bli aktuella utöver den specifika linjeledningslagstiftningen.    
 
I Sverige krävs en offentlig prövning för att erhålla tillstånd, s.k. koncession för att bygga eller 
använda elektriska starkströmsledningar enligt bestämmelserna i ellagen (1997:857), nedan 
kallad EL. 

2.1 Koncession 

Koncessionstillstånd kan erhållas i två former, nätkoncession för linje samt nätkoncession för 
ett bestämt område. Linjekoncessionen avser en ledning med i huvudsak bestämd sträckning och 
områdeskoncessionen ger innehavaren rätt att inom ett angivet område bygga och använda 
ledningar till en uppsatt spänningsnivå.5 Gemensamt för både linje- och områdeskoncession är 
att tillstånd endast får beviljas till den som bedöms vara lämplig från allmän synpunkt6, och 
därtill ska den sökande inneha såväl teknisk som ekonomisk kompetens.7 Ytterligare krav som 
ställs är att det inte får förekomma sammanblandning mellan nät- och elhandelsverksamhet. 
Detta för att undvika att den sökande får en monopolställning. 
 
Erhållet tillstånd är tidsbegränsat upp till maximalt 40 år för linjekoncession och 25 år för 
områdeskoncession, men med möjlighet till förlängning enligt bestämmelserna i 2 kap. 14 § 
EL. Förlängning av tillståndet kan ske med maximalt 40 år åt gången för linjekoncession och 
25 år för områdeskoncession. Tidsbegränsningen i tillståndet tillkom för att ha möjlighet att 
pröva nätägarens intressen och övriga samhällsintressen mot aktuella samhällsförutsättningar.8 
 
Det är Energimarknadsinspektionen (EI) som är tillsynsmyndighet över energimarknaden och 
har till uppgift att övervaka nätkoncessionen. EI har till uppgift att se till att onödiga ledningar 
inte förekommer samt se till att nya ledningar planeras så att marken utnyttjas effektivt. Enligt 
2 kap. 18 § i EL har myndigheten därför möjlighet att återkalla en nätkoncession som de 
bedömer icke nödvändig.    

2.1.1 Särskilda krav för linjekoncession 

EI kan godkänna nätkoncession för område, om de bedömer området lämpligt för 
nätverksamhet. För linjekoncession krävs förutom områdeskravet att anläggningen även 
bedöms som lämplig ur allmän synpunkt, 2 kap. 6 § EL.9 Tillägget har främst tillkommit för att 
förhindra uppkomsten av anläggningar som inte bidrar till att förbättra överföringskapaciteten. 

                                                 
 
5 Energimarknadsinspektionen, (2011a, s. 2) 
6 Energimarknadsinspektionen, (2011a, s. 7) 
7 Ekbäck, (2007, s. 9) 
8 Prop. (1996/97:136, s. 46) 
9 Energimarknadsinspektionen, (2011a, s. 7) 
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Därtill ska alla nya ledningar vara samhällsekonomiskt lönsamma med en sträckning anpassad 
för att minimera skadeverkan för tredje part. 
 
Fortsättningsvis kommer denna rapport endast att redovisa berörd lagstiftning för 
linjekoncession. Avgränsningen sker då fallstudierna som presenteras i kapitel 7-10 endast 
kommer att behandla linjekoncessionsprojekt. Berörda lagar är främst: ellagen (1997:857), 
miljöbalken (1998:808), plan och bygglagen (2010:900), elförordningen (1994:1250) och 
förordningen om elektriska starkströmsanläggningar (1957:601). 

2.2 Prövningar som kan bli aktuella vid linjekoncession 

Ett ledningsprojekt kan även komma att behöva prövas enligt annan 
markanvändningslagstiftning än den specifika ledningslagstiftningen. Vilka lagar som blir 
aktuella beror på omständigheterna i respektive projekt. För större ledningsprojekt blir 
tillståndsprövningen ofta omfattande. Ledningen berör många olika frågor som kräver 
behandling av flera olika myndigheter i skilda processer. Nedan ska en kortare genomgång 
göras av bestämmelser som kan komma att bli aktuella.  

2.2.1 Områdesskydd 

I 7:e kap. miljöbalken regleras skydd av områden. Miljöbalkens främsta mål är att främja en 
hållbar utveckling så att nu levande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och 
god miljö 1 kap. 1 § MB.   
 
Det finns olika typer av områdesskydd. Enligt 7 kap. 2 § MB kan ett område som ägs av staten 
förklaras som nationalpark. Föreskrifter om restriktioner som gäller inom fastställt område 
upprättas av Naturvårdsverket, vilket framgår av 4 § nationalparksförordningen. I dessa 
föreskrifter framgår att det inom en nationalpark råder ett generellt förbud mot att dra fram 
ledningar, och/eller att uppföra byggnader, master eller andra anläggningar. För att få påbörja 
en åtgärd i en nationalpark krävs dispens av berörd länsstyrelse eller kommun som har ansvar 
för det aktuella området.10 
 
Kommunen eller länsstyrelsen kan inrätta ett annat områdesskydd, nämligen naturreservat. 
Detta för att bevara den biologiska mångfalden, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, eller 
för att säkra det rörliga friluftslivet, 7 kap. 4 § MB. Liksom för tillstånd till en nationalpark 
lämnas dispens för att påbörja en åtgärd i naturreservat av berörd länsstyrelse eller kommun 
som har ansvar för området. 11 Dispens får bara lämnas om det finns särskilda skäl, vilket 
framgår av 7 kap. 7 § MB.  
 
Ett annat områdesskydd är Natura 2000-områden som är ett nätverk av skyddsvärda områden 
inom EU. Avsikten är att skydda djur och växter från utrotning och att förhindra att deras 
livsmiljöer förstörs, 7 kap. 27-28 §§ MB. För åtgärd inom detta område krävs dispens från det 
generella intrångsförbudet. Ett sådant tillståndsbeslut fattas av länsstyrelsen men ska enligt 7 
kap. 29 § 2 st. MB därefter godkännas av regeringen.  
 

                                                 
 
10 Länsstyrelsen, (2011) 
11 Länsstyrelsen, (2008) 
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Ytterligare ett områdesskydd är strandskyddet. I normalfallet består strandskyddet av en zon 
som omfattar både land och vatten. Zonen beräknas med utgångspunkt från strandkanten och 
utgör 100 meter i båda riktningarna.12 Dispens från strandskyddet medges av berörd kommun 
med möjlighet för länsstyrelsen att överpröva beslutet.13  
 
Dessutom regleras i miljöbalken kulturreservat, naturminne, biotopskyddsområde, djur- och 
växtskyddsområde, miljöskyddsområde, vattenskyddsområde. Samtliga skyddsformer kan 
innebära restriktioner för möjligheten att påbörja åtgärder som hänger samman med 
byggnation av ledningar. Om särskilda skäl förekommer kan länsstyrelse eller kommun lämna 
dispens för åtgärd även i dessa skyddade områden.   

2.2.2 Vattenverksamhet 

Vattenverksamheter regleras i 11 kap. MB. Normalt gäller tillståndsplikt dock med vissa 
undantag. Att bygga en elektrisk starkströmsledning som luftledning över ett vattenområde 
fodrar inget tillstånd. Om kabeln istället ska förläggas i vattnet krävs tillstånd, av den 
anledningen att åtgärden då räknas som vattenverksamhet.14 För att bedriva vattenverksamhet 
krävs även rådighet över vattenområdet, vilket framgår av 2 kap. 1 § Lag (1998:812) med 
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. 

2.2.3 Kommunal prövning 

Kommunen har monopol på planläggning av mark och vattenområden, genomförandet 
regleras i Plan- och bygglagen (2010:900), nedan kallad PBL.  

Planer  
Kommunen är skyldig att upprätta en översiktsplan över hela kommunens yta. Planen ska 
översiktligt redovisa användningen av mark- och vattenområden och den framtida 
bebyggelseutvecklingen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men används som underlag 
för att ta fram en mer detaljerad planering i antingen en detaljplan eller områdesbestämmelser. 
Båda dessa senare nämnda planformer är juridiskt bindande efter att det antagits av 
kommunfullmäktige. 
   
4 kap 2-3 §§ PBL reglerar när en detaljplan ska upprättas. Dess syfte är enligt kraven i 2 och 
8 kap. PBL främst att styra markens lämplighet för bebyggelse, bebyggelsemiljöns utformning 
samt att erhålla samordning av bebyggelse och infrastruktur. Områdesbestämmelser är snarlika 
med skillnaden att de endast reglerar ett fåtal frågor. 
 
Utgångspunkten är att en elektrisk starkströmsledning inte får strida mot gällande planer, men 
mindre avvikelser kan godkännas om syftet med planen fortfarande kan upprätthållas enligt 2 
kap. 8 § EL. Vid koncessionsprövning av stor vikt kan det därför förekomma fall då det blir 
aktuellt med planändringar, för att projektet annars strider mot planens syfte.  

                                                 
 
12 Naturvårdsverket, (2011). Om det behövs för att tillgodose strandskyddets syfte, kan länsstyrelsen utvidga 
zonen till maximalt 300 meter. 
13 Regeringen, (2009) 
14 Samuelsson, (2006, s. 40) 
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Bygglov, rivningslov och marklov 
9 kap. PBL reglerar frågor kring bygglov, rivningslov och marklov. Bygglov krävs inte för 
själva kraftledningen men fodras dock vid byggnation av ledningstillbehör såsom exempelvis 
transformatorstationer, pumphus och mät- och reglerstationer.15 Under byggnationen behöver 
området som kraftledningen berör ofta schaktas eller fyllas ut. För att vidta dessa åtgärder 
krävs marklov enligt 9 kap. 11 § PBL inom detaljplanelagt område. Marklov fordras även för 
trädfällning och skogsplantering, något som ofta aktualiseras i samband med byggnation av en 
elektrisk starkströmsledning. Detta följer av 9 kap. 12 § PBL. Marklov kan även komma att 
krävas utanför detaljplanelagt område för ovan beskrivna åtgärder, 9 kap. 13 § PBL. 

2.2.4 Övriga prövningar 

Förutom områdesskyddslagstiftningen och den kommunala prövningen kan även en prövning 
enligt kulturminneslagen komma i fråga vid byggnation av en ledning. 

Kulturminneslagen 
Lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. styr skyddet och vården av kulturmiljön, nedan 
kallad KML. Vid ledningsprojekt kan sträckningen komma att beröra fasta fornlämningar vilka 
är skyddade i denna lag. Fasta fornlämningar är exempelvis gravar, ristningar, lämningar av 
boplatser eller ruiner, 2 kap. 1 § KML. Till fornfynd räknas föremål i eller vid en fast 
fornlämning eller fynd som påträffats under andra omständigheter. Enligt 1 kap. 5 § KML är 
alla skyldiga att anmäla fornfynd till Riksantikvarieämbetet, länsstyrelse, länsmuseum eller 
polismyndighet.  
 
Det är förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller 
genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning, vilket 
framgår av 2 kap. 6 § KML. Den som vill rubba, ändra eller ta bort en fast fornlämning ska 
ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen. Tillstånd får lämnas av länsstyrelsen endast om 
fornlämningen medför hinder eller olägenhet som inte står i rimligt förhållande till 
fornlämningens betydelse, 2 kap. 12 § KML. Därtill kan länsstyrelsen bestämma att en 
arkeologisk förundersökning ska genomföras innan tillståndet ges enligt 2 kap. 13 §. 
 
 
 

  

                                                 
 
15 Ekbäck, (2007, s. 73) 
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3 Handläggning av linjekoncession  

Detta kapitel behandlar handläggningen av ett koncessionsärende från ansökningshandlingar till 
koncessionsbeslut. Observera att handlingarnas omfång baseras på den nya handboken för koncessionsärenden 
utgiven av EI 2011-02-10.16 
 
En skriftlig ansökan om nätkoncession ska skickas till EI. Innan tillståndet erhålls krävs en 
omfattande prövning av varje enskild ansökan vilket följer av förvaltningslagen (1986:223) och 
elförordningens (1994:1250) bestämmelser, nedan kallad EF.  

3.1 Handläggning hos EI 

Handläggningen av ärendet ska normalt kunna skötas av EI inom sex månader efter att en 
komplett ansökan har inkommit.17 Det är dock vanligt att ansökningshandlingarna måste 
kompletteras.18 Ibland är handlingarna ofullständiga och behöver därför kompletteras men 
därutöver kan tillägg även krävas som en följd av remissvaren.19 
 
Enligt EI:s uppföljande verksamhetsplan kan 80 procent av linjekoncessionsärendena 
handläggas inom sex månader.20 Myndigheten har även möjlighet att prioritera ett ärende för 
att förkorta handläggningstiden. Dock måste dessförinnan en individuell bedömning göras av 
prioriteringens påverkan. Ärendet måste bedömas som brådskande och bedömningen av 
sträckningen som icke komplex. Om en kortare handläggningstid bedöms oskadlig kan 
myndigheten i ett sådant fall korta ner remisstiden för ärendet till en månad.  
 
Antalet ansökningshandlingar har de senaste tre åren ökat något. Under 2010 inkom 90 
ansökningar om nybyggnation.21 Året dessförinnan var ansökningarna 80 stycken till antal och 
2007 var de 70 stycken. Totalt kom det in ca 250 koncessionsärenden under 2010, men då är 
även förlängningar, gränsändringar, överlåtelser och frågor om koncessionsplikt inräknade. 

3.2 Ansökningshandlingarna 

Ansökan för nybyggnation av en ledning ska innehålla information om vilket 
överföringsbehov den planerade ledningen har till avsikt att uppfylla med angiven 
spänningsnivå, och hur den planerade ledningssträckningen ser ut. Ytterligare information 
som ska ingå i ansökan är vilka detalj- och områdesbestämmelser som berörs i angivna 
kommuner och län.  
 
Innan ansökan kan skickas in för behandling hos EI ska den sökande ha genomfört 
utredningar och förprojektering. Enligt 6 kap. 4 § MB ska samråd hållas med länsstyrelsen och 

                                                 
 
16 Energimarknadsinspektionen, (2011b) 
17 Husblad, (2011a) 
18 Husblad, (2011a) 
19 Husblad, (2011b) 
20 Husblad, (2011b) 
21 Husblad, (2011a) 
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enskilda som kan komma att bli berörda av den nya ledningens sträckning. Länsstyrelsen ska 
pröva ärendet och deras beslut påverkar omfattningen av den obligatoriska22 
miljökonsekvensbeskrivningen, se detaljerad genomgång i avsnitt 3.1.3.23 Om länsstyrelsen 
bedömer att den nya ledningen kommer att få stor miljöpåverkan ska samråd även ske med 
andra statliga myndigheter, kommuner, företag och organisationer liksom allmänheten som 
kan förväntas bli berörda, så kallat utökat samråd. I koncessionsansökan ska länsstyrelsens 
beslut i frågan framgå. 
 
Till ansökan ska därutöver bifogas en teknisk beskrivning av den planerade ledningen, en 
topografisk karta över ledningens sträckning och en miljökonsekvensbeskrivning i vilken 
möjliga alternativa lösningar ska presenteras.   

3.2.1 Teknisk beskrivning 

Ansökan ska innehålla en teknisk beskrivning av den planerade ledningens tekniska karaktär, 
utformad enligt 6 § EF. Redogörelsen ska bland annat omfatta en kostnadsberäkning och en 
ritning av ledningens konstruktion samt hur den planerade anslutningen till 
produktionsanläggningen, station eller annan ledning är tänkt att genomföras.  
 
I den tekniska beskrivningen bör sökanden även redogöra för om ledningen berör allmän väg, 
järnväg, andra ledningar samt om ledningen kan komma att beröra flygtrafik eller hamnar 
inom ett område för övnings- eller skjutfält. 

3.2.2 Topografisk karta  

Ledningens sträckning ska presenteras i en topografisk karta med korrekt angivna relationer 
till geografiska landmärken. Kartan bör ha både kartbeteckning och teckenförklaring samt vara 
i skala 1:50 000 eller större. Det finns inget uppställt krav på att kartan ska presenteras i GIS-
format, men detta är att föredra då det underlättar hanteringen av ärendet.  

3.2.3 Miljökonsekvensbeskrivning  

Att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas framgår av 2 kap. 8 a § EL. Syftet 
med en MKB är enligt 6 kap. 3 § MB att identifiera och beskriva de direkta och indirekta 
effekter en planerad verksamhet kan medföra på människor, djur och omgivning. Vidare kan 
underlaget användas för att göra en samlad bedömning av åtgärdens beräknade effekter på 
människors hälsa och miljön.  
 
Det framgår i 6 kap. 7 § MB att en MKB ska innehålla de uppgifter som behövs för att 
uppfylla dess syfte. Bestämmelsen tillkom vid en lagändring 2005 för att effektivisera 
miljöprövningen utan att åsidosätta hälso- och miljöskyddskraven.24   
 
Om länsstyrelsen i sitt beslut kommer fram till att verksamheten kan antas ha betydande 
miljöpåverkan ska kraven som framgår i 6 kap. 7 § redovisas i MKB:n. Grundläggande krav 
som alltid ska redovisas i MKB:n är tilltänkta alternativa lokaliseringar och dess utformning 

                                                 
 
22 För områdeskoncession krävs ingen miljökonsekvensbeskrivning 
23 E.ON, (2008, s. 13)  
24 Energimarknadsinspektionen, (2011a, s. 11) 
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(om sådana är möjliga), valt alternativ ska presenteras med motivering och därtill ska det så 
kallade nollalternativet presenteras det vill säga att ingen åtgärd utförs. Samtliga alternativ ska 
redovisas så att det kan behandlas och prövas jämställt med sökandes huvudförslag och 
därefter kunna återföljas av ett beslut. 

3.3 Beslut och överklagande 

Beslut meddelas av Energimarknadsinspektionen, men vissa koncessionsärenden angivna i 
3 § EF ska alltid prövas av regeringen.25 Däribland återfinns: 

• Utlandsförbindelser. 
• Ledningar med en spänningsnivå som överstiger 145 kV om någon sakägare, kommun 

eller statlig myndighet motsätter sig ansökan.  
• Nätkoncessionsärenden som innefattar expropriationstillstånd som ska behandlas av 

regeringen.  
 

En erhållen koncession är ofta betingad med villkor avseende exempelvis utförande och 
säkerhetsåtgärder enligt 2 kap. 11 § EL.  
 
Energimarknadsinspektionens beslut kan inom tre veckor överklagas till regeringen, 16 § EF. 
Regeringens beslut går inte att överklaga bortsett från att det finns möjlighet till överprövning 
av formella felaktigheter som ges i lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa 
regeringsbeslut.26 Enligt 3 § lag (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut är det 
Högsta förvaltningsdomstolen som prövar ansökningen. Om Högsta förvaltningsdomstolen 
slår fast att regeringens beslut strider mot någon rättsregel ska beslutet upphävas enligt 7 § lag 
(2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut. 

3.4 Förundersökning och värdering 

Det är tillåtet att beträda annans mark för enklare terrängundersökning med stöd av 
allemansrätten.27 När mer omfattande markundersökningar ska genomföras krävs ett 
godkännande från fastighetsägaren, ett så kallat förundersökningstillstånd.28 I praktiken 
innebär detta att ledningshållaren begär tillåtelse från berörda fastighetsägare att få beträda 
deras mark. Avsikten är att på plats kunna utföra undersökningar för att hitta lämpliga platser 
för framtida placering av ledningsstolpar. När passande placeringar är kända sker utstakning 
och inmätning av ledningsprofilen.  
 
Att som fastighetsägare godkänna ett förundersökningstillstånd innebär inte något 
medgivande eller godkännande av ledningens sträckning. I allmänhet tar ledningshavaren 
kontakt med berörda fastighetsägare efter att samrådet om MKB:n har fullföljts. Därefter görs 
en värdering av det intrång som kraftledningen kommer att medföra. 
  

                                                 
 
25 Ekbäck, (2007, s. 8) 
26 Ekbäck, (2007, s. 10) 
27 Samuelsson, (2006, s. 42) 
28 Svenska Kraftnät, (2007, s. 4) 
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4 Markåtkomst och ersättning 

I detta kapitel följer en genomgång av möjliga frivilliga och tvingande metoder som kan vidtas för 
markåtkomsten samt vilka ersättningsregler som gäller i respektive fall.  
 
För att kunna bygga, använda och framöver underhålla en kraftledning krävs att 
ledningshållaren förutom koncessionstillstånd införskaffar sig rätten att tillträda mark som 
tillhör annan. Det finns flera sätt att lösa markåtkomstfrågan när en kraftledning ska byggas. 
Antingen kan markfrågan lösas genom att frivilliga avtal upprättas mellan markägaren och 
ledningshållaren eller genom att ledningshållaren tvångsvis införskaffar sig behövlig mark med 
stöd av tvingande markåtkomstlagstiftning. Nedan kommer en översiktlig beskrivning ges av 
tillvägagångssättet samt vilken ersättning som blir aktuell i respektive fall.  

4.1.1 Civilrättsliga avtal 

Båda de nedan beskrivna avtalstyperna bygger på frivilliga överenskommelser mellan 
ledningshavaren och markägaren. Ersättningsnivån fastställs genom förhandling parterna 
emellan.    

Nyttjanderättsavtal 
Ett nyttjanderättsavtal, en så kallad partiell nyttjanderätt, kan tecknas mellan ledningshållaren 
och markägaren. Detta är ett civilrättsligt avtal som regleras av 7 kap. JB och ger 
ledningshållaren rätt att dra fram ledningen men i övrigt ingen rätt att nyttja fastigheten. 
Nyttjanderätter är en relativt osäker markåtkomstform då den kan upphöra att gälla vid 
överlåtelse av fastigheten till en ny ägare, säljaren måste förbehålla att rättigheten ska bestå 
enligt 7 kap. 11 § JB. Samma problem med att rättigheten upphör kan uppstå vid 
fastighetsreglering enligt 7 kap. 29 § JB. Detta eftersom rättigheten upphör att gälla i mark 
som frångår den fastighet som belastas av rättigheten. Därtill kan rättigheten bara erhållas på 
25 år inom detaljplan respektive 50 år i en fastighet belägen utanför detaljplan, 7 kap. 5 § JB.  

Avtalsservitut 
Det finns ytterligare en form av civilrättsligt avtal nämligen avtalsservitut. Denna form av avtal 
upprättas mellan två fastigheter och regleras av de allmänna bestämmelserna i 7 kap. JB samt 
de särskilda reglerna om servitut i 14 kap. JB. Att rättighetstypen kan upplåtas på obegränsad 
tid, 7 kap. 6 § JB, brukar ses som en fördel med denna avtalstyp.  

4.1.2 Officialrättigheter 

I lagstiftningen finns dessutom så kallade officialrättigheter att tillgå för att lösa 
markåtkomsten genom ledningsrättslagen (1973:1144), LL och expropriationslagen (1972:719), 
ExL. Med dessa instrument kan ledningshavaren med tvång ta marken i anspråk. Vill 
poängtera att det förekommer fall då instrumentet används utan att någon konflikt föreligger, 
se närmare i avsnitt om Ledningsrätt.  
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Ledningsrätt 
Upplåtelseformen ledningsrätt är vanlig för nya allmännyttiga ledningar, och beskrivs som en 
framtidssäker och kostnadseffektiv lösning.29 Ledningsrätt är ett tvångsinstrument men 
används även i situationer där det inte förekommer konflikter.30 Det kan exempelvis 
förekomma situationer där ledningshållaren inte lyckas kontakta berörda fastighetsägare varpå 
ledningsrätt kan sökas för att få tillträde till marken. Orsaken kan vara att fastigheten ägs av ett 
oskiftat dödsbo, att ägaren har flyttat utomlands och inte kan nås via post eller telefon, eller att 
fastighetsägaren är okänd. Därtill kan en frivillig överenskommelse mellan ledningshållaren 
och fastighetsägaren följas av en ansökan om ledningsrätt. Syftet med att ansöka om 
ledningsrätt i denna situation är att rättsligt trygga ledningen placering på annans fastighet.  
 
Ledningsrätten är utformad som en avvägning mellan ett servitut och en nyttjanderätt.31 Det är 
möjligt att antingen upplåta rättigheten till förmån för ledningens ägare eller så går det att 
sakrättsligt knyta rättigheten till en fastighet. Oberoende av vilket alternativ som väljs säkrar 
ledningsrätten nyttjandet på obegränsad tid och registreras därtill med så kallad bästa rätt i 
fastigheten. I 2 § LL beskrivs bildandet av ledningsrätt för koncessionspliktiga elektriska 
starkströmsledningar. Notera dock att ledningsrätt inte får upplåtas om det går att lösa frågan 
genom anläggningslagen enligt 2 § 3 st. LL. Själva upplåtelsen sköts i en förrättning av 
lantmäterimyndigheten (LM). För ledningar som kräver linjekoncession ligger 
koncessionsbeslutet till grund för sträckningen vid förrättningen. Varför ansökan om 
ledningsrätt görs efter att EI eller regeringen meddelat koncessionstillstånd.32 Om 
sträckningen inte är helt preciserad kan en prövning bli aktuell enligt 6-10 §§ LL för att slutligt 
fastställa sträckningen. 
 
Lagen skyddar enskilda och allmänna intressen, 6 § LL. För att erhålla tillstånd till ledningsrätt 
får uppkomna olägenheter inte överskrida betingade fördelar. Huvudregeln i 12 § LL säger att 
mark eller annat utrymme för ledning får tas i anspråk på annans fastighet, om detta inte 
innebär att synnerligt men förorsakas fastigheten.33 Dock är en fastighetsägare skyldig att avstå 
utrymmet, även om synnerligt men uppkommer, om ledningen är av väsentlig betydelse från 
allmän synpunkt. I förekommande fall av detta slag har ägaren rätt att begära att fastigheten, 
alternativt den del av fastigheten som berörs, ska lösas in.  
 
Ersättningsnivåerna beslutas av lantmäteriet och regleras i LL 13 §, vanligtvis grundade på en 
överenskommelse mellan ledningshållaren och markägaren, i annat fall ersätts markägarna 
enligt uppställda principer om skadeersättning i 4 kap. ExL. Således under de situationer som 
ett frivilligt avtal ligger till grund ska ledningsrätten ha samma innehåll, det vill säga samma 
rättigheter och skyldigheter som avtalet.34 Ersättningen enligt ExL innebär att fastighetsägaren 
ska ersättas för den faktiska minskningen i fastighetens marknadsvärde plus ett tillägg på 25 
procent. Utöver detta ska fastighetsägaren ersättas för eventuell annan skada som kan 
uppkomma. 
 

                                                 
 
29 Lantmäteriet, (2010, s. 1) 
30 Seuss, (2011b) 
31 Ekbäck, (2007, s. 30) 
32 Seuss, (2011b) 
33 Ekbäck, (2007, s. 39) 
34 Seuss, (2011b) 



 

 
 

 

Aktuell handläggningen i samband med en
enligt skissen nedan35, figur 1.  
 

Figur 1. 36 Översiktlig redogörelse av prövningsförfarandet vid en ledningsförrättning.

Expropriation 
Genom expropriation får en fastighet som inte ägs av staten tas i anspråk med äganderätt, 
nyttjanderätt eller servitutsrätt enligt 1 kap. 1
3 § ExL tillgodose ett allmänt behov, varav elektrisk kraft är ett sådant. Därtill 
12 § ExL, expropriationstillstånd 
genom annan lagteknisk åtgärd
expropriation sedan bedöms lämpligt som tillämpning
upptar mer mark än nödvändigt. 
 
Som huvudregel ges tillstånd om expropriation av regeringen enligt 
1 § ExL. Ärenden av mindre vikt kan
energimarknadsinspektionen om prövningen avser en elektrisk anläggning. 
fastighetsägare regleras i 4 kap. ExL där uppställda principer om skadeersättning ska tillämpas. 
Principen innebär att fastighetsägaren ska ersättas för den faktiska minskningen i fastighetens 
marknadsvärde plus ett tillägg på 25 procent.
eventuell annan skada som kan uppkomma.
 

                                                 
 
35 Ekbäck, (2007, s. 44)  
36 Bearbetad efter Ekbäck, (2007, s. 44)
37 Ekbäck, (2007, s. 53) 
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genom annan lagteknisk åtgärd, där frivilliga överenskommelser prioriteras främst.
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Genom expropriation får en fastighet som inte ägs av staten tas i anspråk med äganderätt, 
§ ExL. Dock måste expropriationen enligt 2 kap. 
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I praktiken tillämpas ExL sällan utan istället strävar ledningshavaren efter att komma fram till 
en överenskommelse med markägaren. 38 Dock kan lagen bli tillämplig då en anläggning krävs 
för aktuellt projekt men inte utgör tillbehör till ledning enligt 3 § LL och marken inte kan tas i 
anspråk med ledningsrätt. 

  

                                                 
 
38 Johansson & Pihlgren, (2005, s. 36-37) 
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5 Elenergi – produktion och konsumtion i 
Sverige 

I detta kapitel ges en översiktlig genomgång av Sveriges produktion och konsumtion av elenergi samt en kort inblick 
i vad som i dagsläget styr energipolitikens utveckling. Genomgången ges för att kort belysa vikten av en väl 
fungerande prövning av koncessionsärenden för att energimarknaden på bästa sätt ska kunna anpassas efter 
samhällsutvecklingen. 
 
Som tidigare berörts är elenergi en förutsättning för att samhället och näringslivet ska fungera 
och utvecklas.39 Som en följd av det ökade elberoendet har samhället blivit allt mer sårbart för 
strömavbrott.40 När störningar inträffar påverkas näringslivet och privatpersoner avsevärt samt 
viktiga samhällsfunktioner41 blir svåra att upprätthålla. Kort sagt är det tydligt att en säker 
elförsörjning är mycket viktig i ett modernt samhälle. 
 
Som en följd av samhällsförändringen har ellagen ändrats för att ge tydliga riktlinjer.42 
Konsumenter har sedan 1 januari 200643 rätt till avbrottsersättning44 redan efter 12 timmars 
sammanhängande avbrott i elförsörjningen enligt 10 kap 10 § EL. Lagen skärptes ytterligare i 
januari 2011, vilket medförde att samtliga nätägare ska se till att ett elavbrott aldrig överstiger 
24 timmar. Syftet med lagändringarna är att förmå nätföretagarna att aktivt arbeta för att 
förebygga elavbrott. Skärpningen av lagen har medfört att många nätägare i dagsläget 
förstärker sina elnät på olika sätt, vilket ibland innebär att helt nya ledningar behöver byggas 
vilka fodrar koncessionstillstånd. 
 
Regeringen har även gjort klart att den svenska energipolitiken ska baseras på 
energisamarbetet inom EU.45 Energiförsörjningen är en viktig del i arbetet mot ett hållbart 
samhälle. Genom nya direktiv ska förnybar energi främjas inom EU. 
  

För Sveriges del medför direktivet ett obligatoriskt krav om att 49 % av Sveriges 
energiförsörjning ska komma från förnybara energikällor år 2020.46 I diagram 2 nedan 
presenteras procentfördelning av respektive energislag för år 2009. Enligt dessa siffror går det 
att utläsa att kravet uppfylls. Trots detta ledde direktivet fram till en ny lag om 
ursprungsgarantier för el, vilken trädde i kraft 2010-12-01.47 Avsikten med lagen är att 
slutkunden på ett tydligt sätt ska kunna se varifrån elen kommer. Även denna lagtekniska 
åtgärd kan ha effekt på antalet koncessionsärenden som ska behandlas av EI då 
konsumenterna numera kan göra miljömässiga val. Om konsumenterna börjar efterfråga mer 
så kallad ren el som exempelvis produceras med hjälp av vindkraft måste marknaden anpassas 

                                                 
 
39 Energimarknadsinspektionen, (2009, s. 5)  
40 Fortum, (2008, s. 1) 
41 Bernstad, (2009, s. 6) 
42 E.ON, (2008, s. 7)   
43 Prop. (2005/06:27, s. 59) 
44 Energimyndigheten, (2007, s. 145)  
45 Energimyndigheten, (2010, s. 8) 
46 Energimyndigheten, (2010, s. 8) 
47 Energimyndigheten, (2010b) 
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efter detta. Prognoser visar på att Sverige år 2025 kan antas producera cirka 20 TWh från 
vindkraft mot dagens siffra på cirka 2,5 TWh.48 Om vi återvänder till exemplet med 
byggnation av vindkraftsparker medför detta att antalet linjekoncessionsärenden kommer att 
öka då dessa vindkraftsparker behöver anslutas till distributionsnätet för att elektriciteten ska 
kunna levereras till kunderna.   

5.1 Svensk elproduktion och elkonsumtions utveckling 

För att tillhandahålla konsumenterna elektricitet har en omfattande infrastruktur byggts upp 
likt vägnätet där transporten sker.49 Produktionen av elektricitet är tämligen unik då elenergin 
måste produceras i samma ögonblick som den konsumeras och kvalitén samtidigt måste vara 
jämn.50 Det är alltså av yttersta vikt att elnätet är väl fungerande om elektriciteten ska kunna 
levereras till konsumenterna. För att kunna upprätthålla ett anpassat elnät utifrån rådande 
elkonsumtionsmönster måste prövningen som krävs för denna verksamhet därför fungera 
effektivt. Nedan presenteras, i diagramform, den svenska utvecklingen på elmarknaden. 
 

5.1.1 Elproduktion och elkonsumtion 

Sedan början av 1970-talet har elproduktionen mer än dubblerats. Ökningen var som störst 
under 1980-talet då kärnkraften byggdes ut.

 
Diagram 1.51 Diagrammet beskriver den svenska elproduktionen sedan 1970-talet fram till 2006. Lodrätt avläses antalet TWh el 
per år, till höger i diagrammet finns en teckenförklaring för respektive energislag vars fördelning kan avläsas i figuren. 
 

                                                 
 
48 Svensk Energi, (2010) 
49 E.ON, (2011) 
50 Bernstad, (2009, s. 6) 
51 Bernstad, (2009, s. 6) 
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Industri Transporter Bostäder, service m m

Sveriges totala elproduktion
Fördelat på energislag, 2009, TWh

Källa: Ener gimyndigheten, Ener giläget 2010 Hämtat: 2011-04-30

Vattenkraft: 65,3TWh

Vindkraft: 2,5TWh

Kärnkraft: 50,0TWh

Kraftvärme i industrin: 5,9TWh

Kraftvärme: 9,7TWh

Kondenskraft: 0,4TWh

I diagrammet nedan kan Sveriges totala elproduktion för år 2009 avläsas fördelat på energislag, 
redovisat i TWh. Om siffrorna omvandlas till procent motsvarar detta för respektive 
energislag: vattenkraft cirka 49 procent, kärnkraft drygt 37 procent, kraftvärme drygt 10 
procent och vindkraft cirka 2 procent.  
 

 
 
 
 
 
 

Diagram 2.52 Den totala elproduktionen i Sverige 2009 motsvarade nästan 134 TWh. I cirkeldiagrammet kan respektive 
energislag avläsas, redovisat i TWh. 

Den totala elkonsumtionen i Sverige har under perioden från 1970 fram till 2009 ökat med 
närmare 120 procent.53 Mellan år 1970 och 1987 ökade elförbrukningen som mest, med i 
medeltal cirka 5 procent per år.  Ökningen har därefter avmattats till en genomsnittlig 
ökningstakt på drygt 0,2 procent i medeltal. Nedan redovisas elanvändningens utveckling 
sedan år 1970 fram till 2009.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Diagram 3.54 Elanvändningens utveckling fördelat på sektorerna industri, transport samt bostäder och service.  
I boxarna är den slutliga elanvändningen i TWh redovisad för respektive kategori med avseende på år 2009.  

                                                 
 
52 Ekonomifakta, (2011a) 
53 Ekonomifakta, (2011b) 
54 Ekonomifakta, (2011b) 



 
 
 
 

 
 

17 
 

6 Fallstudie av ledningsprojekt mellan 
Järpströmmen och Nea  

Detta kapitel behandlar ett ledningsprojekt som genomförts av Svenska Kraftnät tillsammans med det norska 
stamnätsföretaget Statnett. Syftet med projektet var att förbättra det nordiska stamnätet. Redogörelse kommer 
att ges av projektet på den svenska sidan från initieringsskedet tills dess att koncessionsbeslutet erhölls.   
 
Den befintliga kraftledningen berör en total stäcka på cirka 100 kilometer, där 75 kilometer 
ligger på den svenska sidan i Åre kommun, Jämtlandslän och resterande 25 kilometer av 
ledningssträckningen ligger på den norska sidan.55 Nedan kommer en översiktlig genomgång 
av projektet på den svenska sidan att redovisas.  

6.1 Bakgrund 

För att förbättra det nordiska stamnätet ska Svenska Kraftnät tillsammans med det norska 
stamnätsföretaget Statnett ersätta den befintliga ledningen mellan transformatorstationerna 
Järpströmmen i Åre kommun, Jämtlands län och Nea i Norge, se bilaga 1 för sträckningen.56 
Projektet har till syfte att förbättra överföringskapaciteten och är en del av samarbetet mellan 
de nordiska stamnätsföretagen för att förbättra den nordiska elmarknaden. Den nya ledningen 
kommer att ha en kapacitet på 400 kV vilket kan jämföras med den ursprungliga ledningen på 
275 kV.  

6.2 Förstudie och samråd 

Länsstyrelsen, Åre kommun, berörda fastighetsägare och samebyar samt allmänhet 
informerades 2004-05-25 av Svenska Kraftnät om behovet av att förbättra elförsörjningen 
mellan de båda stationerna.57  
 
Det inledande samrådet hölls med Länsstyrelsen i Jämtland och Åre kommun 2005-04-25. 
Berörda fastighetsägare och närboende fick sedan ta del av en framtagen 
informationsbroschyr som redogjorde för behovet av ledningen, därtill innehöll broschyren en 
överskitlig genomgång av vilka delmoment som ett ledningsprojekt innehåller, uppgifter om 
att ledningsstolparna skulle vara designutformade58 samt ledningens uppskattade 
miljöpåverkan.59 Information om projektet delgavs även via ÖstersundsPosten och 
Länstidningen.  
 
Syftet med det inledande samrådet var att identifiera känsliga markområden för att sedan 
kunna avgränsa förstudieområdet.60 Utgångspunkten var att försöka hitta en lösning för den 
nya ledningen parallellt med den redan befintliga ledningen. Resultatet av det inledande arbetet 

                                                 
 
55 Svenska Kraftnät, (2006, s. 4) 
56 Svenska Kraftnät, (2010b) 
57 Svenska Kraftnät, (2006, s. 63) 
58 Se Bild Försättsblad, Svenska Kraftnät, (2010) 
59 Seuss, (2011c) 
60 Svenska Kraftnät, (2006, s. 63) 
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ledde till att förstudien kom att behandla tre alternativa ledningssträckningar, vilka namngavs 
enligt följande: (parallellgång med anpassning i känsliga passager), (alternativ sträckning 
Helgesjön) samt (alternativ sträckning Fjällområdet).  
 
I november 2005 hölls två informationsmöten där berörda fastighetsägare, allmänhet och 
samebyar var välkomna att delta. Under dessa möten presenterade Svenska Kraftnät 
förstudien med utredda alternativa sträckningar och de tre alternativa stäckningsdragningarna 
som de efter utredning kunde rekommendera. Därefter var det möjligt att lämna muntliga 
synpunkter eller alternativt vid senare tillfälle skicka in skriftliga synpunkter.  
 
Vid samma tillfälle sändes förstudien på remiss till länsstyrelsen, kommunen och övriga 
berörda myndigheter. Under remisstiden hölls förstudien tillgänglig på kommunkontoret och 
ett antal bibliotek. Därefter behandlade Svenska Kraftnät inkomna synpunkter och studerade 
ledningssträckningen närmare, för att sedan genomföra vissa justeringar. Framkomna 
synpunkter ledde till att en kompletterande förstudie för ledningspassagen Helgesjön krävdes. 
I den kompletterande handlingen jämfördes en alternativ sträckning mot den i förstudien 
rekommenderade stäckningen.61 Efter detta skickades den kompletterande förstudien 
avseende Helgesjön ut på remiss i mars 2006. 

6.2.1 Länsstyrelsens beslut  

Svenska Kraftnät begärde 2006-03-31 att länsstyrelsens skulle besluta om nybyggnation av en 
400 kV ledning mellan Järpströmmen och norska gränsen kunde antas medföra betydande 
miljöpåverkan.62 
 
Länsstyrelsen meddelade att den planerade ledningen kunde antas medföra betydande 
miljöpåverkan enligt miljöbalken 6 kap 5 §. Då anläggningen kunde antas medföra betydande 
miljöpåverkan behövde MKB:n göras mer omfattande för att utreda miljökonsekvenserna. I 
projekt genomfördes bland annat specialutredningar under sommaren med avseende på natur- 
och kulturvärden.  
  
Utredningarna följdes sedan av informationsmöten för fastighetsägare, allmänhet, samebyar, 
Åre kommun samt Länsstyrelsen under perioden 2006-10-04 till 2006-10-06, där MKB:n och 
utbyggnadsförslagen presenterades.63 Miljökonsekvensbeskrivningen sändes även på remiss till 
kommunen, länsstyrelsen, övriga myndigheter och intresseorganisationer. Sedan följde en 
remisstid på förslaget fram till och med 2006-11-13. 
 
Förstudien, den kompletterande förstudien och samråden låg sedermera till grund för det 
valda alternativet (Parallellgång med anpassning i känsliga passager) dock med tillägg av en ny 
mer nordlig sträckning vid Helgesjöpassagen. 
 
Alternativet bedömdes vara bäst med hänsyn tagen till påverkan på landskapsbild, intrång i 
natur- och kulturmiljöer, påverkan på rekreation och friluftsliv, naturresurser, boendemiljö, 
påverkan under byggtiden samt teknik och ekonomi. 

                                                 
 
61 Seuss, (2011c) 
62 Svenska Kraftnät, (2006, s. 10) 
63 Svenska Kraftnät, (2006, s. 11) 
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6.3 Handläggning av ansökan om linjekoncession 

Svenska Kraftnät lämnade in ansökan till EI 2006-12-19 tillsammans med tillhörande MKB 
och övrigt underlag.  
 
Dessförinnan hade länsstyrelsen i Jämtlands län 2006-11-30 meddela tillstånd för den aktuella 
ledningen att korsa Natura 2000 – området Åreälven på fyra olika platser.64 Beslutet fattades 
med stöd av 7 kap. 28a § MB. 
 
Sedan utredde EI ärendet varpå de 2007-03-30 överlämnade ärendet till regeringen 
tillsammans med ett skriftligt utlåtande.65 Detta eftersom ansökan avsåg en ledning med 
utlandsförbindels, vilka alltid ska prövas av regeringen. Inspektionens skriftliga utlåtande 
förordade att Svenska Kraftnät skulle erhålla den sökta koncessionen dock förbehållet vissa 
villkor.  

6.4 Beslut och överklagande 

Regeringen beviljade 2007-08-23 ansökan om nätkoncession med stöd av ellagen.66 Detta 
medförde att Svenska Kraftnät erhöll rätten att bygga och använda den aktuella ledningen i 40 
år.   

 
Regeringens lämnade beslut gick inte att överklaga bortsett från att det fanns möjlighet till 
överprövning av formella felaktigheter. Någon sådan prövning gjordes aldrig i detta fall. 

6.5 Markåtkomst och ersättning 

Svenska Kraftnät strävade efter att lösa ersättningsfrågan genom frivilliga överenskommelser 
med berörda fastighetsägare.67 Intrångsersättningen grundades på ersättningsprinciperna som 
finns i 4 kap. ExL. För upplåtelsen tecknades ett så kallat markupplåtelseavtal som reglerade 
ledningsägarens och fastighetsägarens rättigheter och skyldigheter, se bilaga 2 för exempel på 
markupplåtelseavtal. De fastighetsägare som undertecknade ett sådant avtal erbjöds ett extra 
påslag om 3 procent av ett prisbasbelopp samt 15 procent av ersättningsbeloppet.68 Dessa 
procentuella påslag baserades på en tidigare för branschen gemensam överenskommelse med 
LRF, vilken i dagsläget dock är uppsagd.  Utöver branschpraxis betalades i detta projekt ett 
extra påslag på tre procent av marknadsvärdet till fastighetsägarna. 
I de fall som parterna inte lyckades komma överens om ersättningen överlämnades frågan till 
lantmäterimyndigheten vilket i detta projekt berörde tre fastighetsägare.69 Myndigheten fick i 
dessa fall fatta beslut om ersättningen i samband med den senare genomförda 
ledningsförrättningen. 
 

                                                 
 
64 Svenska Kraftnät, (2008, s. 2) 
65 Svenska Kraftnät, (2008, s. 2) 
66 Svenska Kraftnät, (2008, s. 1) 
67 Seuss, (2011a) 
68 Seuss, (2011c) 
69 Seuss, (2011a) 



 

 
 

 

6.6 Tidsåtgång 

Översiktlig grafisk tidsplan för projektet

Figur 2. Grafisk redogörelse av tidsplanen 
figuren går att utläsa att samrådet är den del av processen som utg

Kommentar till processen av handläggningen av projektet: 
Detta projekt tog sammanlagt 
koncessionsbeslutet erhölls. Den mest tidskrävande delen 
nödvändiga utredningar gemensamt med samrådsprocessen
handingar, vilka behövdes för att kunna ansöka om koncessionstillståndet.
tog drygt två år. EI handlade sedan ärendet varpå de överlämnade frågan till regeringen att 
fatta ett beslut. Denna fas med handläggning av ärendet fram till regeringens beslut 
under cirka nio månader. Även markåtkomsten samt tillhö
frivillig väg med merparten av de
överenskommelse inte gick att nå fick frågan istället tas upp i samband med den senare 
genomförda ledningsrättsförrättningen, vilken inte redo
var detta ett snabbt projekt, i vilket det inte uppstod några större hinder
  

 
 
 

Översiktlig grafisk tidsplan för projektet  

 

 med avseende på processen från initieringsskedet tills dess att koncessionsbeslut
et är den del av processen som utgjorde störst del av projektets totala tidsåtgång

Kommentar till processen av handläggningen av projektet:  
sammanlagt fyra år från initieringsskedet fram till

koncessionsbeslutet erhölls. Den mest tidskrävande delen i projektet var att genomföra alla 
nödvändiga utredningar gemensamt med samrådsprocessen för att kunna upprätta kompletta 
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handlade sedan ärendet varpå de överlämnade frågan till regeringen att 

fatta ett beslut. Denna fas med handläggning av ärendet fram till regeringens beslut 
Även markåtkomsten samt tillhörande ersättning gick att lösa på 

merparten av de inblandade fastighetsägarna. I de fall som en 
överenskommelse inte gick att nå fick frågan istället tas upp i samband med den senare 
genomförda ledningsrättsförrättningen, vilken inte redogörs för i denna rapport. 
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7 Fallstudie av ledningsprojekt mellan 
Hållsta och Näshulta  

Detta kapitel behandlar ett ledningsprojekt mellan Hållsta och Näshulta i Eskilstuna kommun som 
handletts av Sweco på uppdrag av Vattenfall. Redogörelse kommer att ges av processen från det att projektet 
initieras tills dess att koncessionsbeslut slutligen erhölls. (Presenterade uppgifter bygger på en projektmapp 
sammanställd av Johnny Carlberg på Sweco Energuide AB samt en genomgång av materialet den 31 mars 
2011 med Johnny Carlberg, Ola Sjöstedt och Alexandra Tidlund vid Swecos huvudkontor, Stockholm.) 

7.1 Bakgrund 

Detta kraftledningsprojekt avsedde en sträcka mellan Hållsta och Näshulta i Eskilstuna 
kommun beläget i Södermanlands län, se bilaga 3. För att förbättra driftsäkerheten av 
elektriciteten i området har Vattenfall Eldistribution AB för avsikt att bygga en ny 40 kV 
ledning på sträckan samt en ny transformatorstation i Näshulta.  

7.2 Förstudie och samråd 

Sweco fick på uppdrag av Vattenfall uppgiften att handha detta projekt. Tidiga samråd hölls 
under perioden 2002-01-09 till 2004-04-23 om den planerade byggnationen för att förbättra 
elförsörjningen på sträckan Hållsta – Näshulta. Diskussioner fördes med representanter för 
Eskilstuna kommun och länsstyrelsen i Södermanlands län samt berörda fastighetsägare via 
brevväxling, telefonsamtal, möten och fältbesök. Även andra statliga myndigheter, företag och 
organisationer liksom allmänhet som kunde förväntas bli berörd hade möjlighet att delge sina 
åsikter avseende projektet. Samråd med dessa parter skedde via brevväxling. Information om 
projektet status delgavs därutöver berörda parter via annonser i lokalpressen.  
 
I projektets startskede kontaktades Eskilstuna kommun för att delges information om den 
framtagna ledningssträckningen (alternativ 1) samt de två alternativa lokaliseringarna för 
stationen; (station, alternativ 2) och (station, alternativ 3). Efter diskussion begärde Eskilstuna 
kommun att ett alternativ till den framlagda ledningssträckning och en alternativ lokalisering 
av stationen skulle presenteras. Synpunkterna medförde att ytterligare en möjlig 
ledningssträckning togs fram, (alternativ 2) samt en ny möjlig placering av 
stationslokaliseringen, (station, alternativ 1). Se bilaga 4 för samtliga ledningssträckningar samt 
lokaliseringsalternativen av stationen. 
 
Sedan hölls samråd 2002-04-17 med Eskilstuna kommun för att diskutera de framtagna 
alternativen. Utöver samråden har två fältbesöks genomförts tillsammans med representanter 
från kommunen. Under den första sammankomsten 2002-06-06 diskuterades bland annat hur 
sträckningen av (alternativ 1) skulle anpassas för att undvika intrång i skyddsvärda miljöer.  
 
Under det senare fältbesök 2003-04-16 diskuterades ytterligare ett framtaget 
sträckningsalternativ, (alternativ 3), med berörda markägare samt en ekolog från Eskilstuna 
kommun. Under detta samråd framkom inga krav på förändringar av den presenterade 
sträckan, utan samtliga parter accepterade sträckningsdragningen. 
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Samtliga berörda markägare samt övriga parter som kunde tänkas bli berörda (bland annat 
olika myndigheter och verk) kallades till samrådsmöte den 2003-07-04 för att delges 
information om projektet som helhet. Efter bearbetning av de synpunkter som framfördes 
under mötet ansågs (alternativ 3) vara den mest lämpade sträckningen för ledningen.  
 
Den 13 januari 2004 hölls ett möte med representanter från länsstyrelsen i Södermanlands län 
för att diskutera projektet. Avsikten var att länsstyrelsen skulle få en möjlighet att meddela 
vilka frågor de önskade få belysta i det fortsatta utredningsarbetet.  
 
En tid senare, 2004-02-10, genomfördes ett fältbesök med representanter från länsstyrelsen 
och en markägare. Detta för att på plats ha möjlighet att diskutera sträckningsalternativen och 
placeringen av stationen. Vid detta fältbesök motsatte sig representanterna från länsstyrelsen 
sig en luftledning på sträckan Tandersten till stationen i Hållsta. De förordade istället att en 
kabel skulle dras genom aktuellt område för att inte påverka kulturlämningar eller 
landskapsbilden. Den deltagande markägaren framförde att han endast var villig att avstå 
marken för den prospekterade ledningen förutsatt att pågående markanvändning inte 
påverkades. Med beaktande av synpunkterna från markägaren var endast (alternativ 3) en 
möjlig lösning av sträckningsdragningen.  

7.2.1 Länsstyrelsens beslut  

Enligt 6 kap. 4 § MB beslutade länsstyrelsen i Södermanlands län 2004-10-07 att projektet, inte 
kunde antas medföra betydande miljöpåverkan. 

7.3 Handläggning av ansökan om linjekoncession 

Efter en samlad bedömning av inkomna synpunkter från förstudie och samråden valdes 
(alternativ 3) för ledningen och (station, alternativ 1) för den nya stationen. Det sökta 
alternativet för ledningen avsedde 11,3 kilometer luftledning och 0,7 kilometer jordkabel. 
Parallellt med genomförd samrådsprocessen hade en MKB upprättats. 
 
Ansökan om koncession kom in till EI 2005-03-04 tillsammans med tillhörande MKB.  

7.3.1 Remissyttranden 

Under remissförfarandet konstaterade länsstyrelsen att bifogad MKB sammantaget inte var 
tillräckligt omfattande. De redovisade konsekvensbedömningarna beskrev inte i tillräckligt 
omfattning vilka konsekvenser som kunde tänkas uppkomma till följd av den planerade 
ledningen. Därtill framhöll länsstyrelsen att de främst såg att den tilltänkta ledningen blev en 
jordkabel. Länsstyrelsen påtalade även att det krävs dispens hos berörd myndighet för ingrepp 
i biotoper, fornlämningar, fornlämningsområden samt inom berörda strandskyddsområden.  
Även Eskilstuna kommun och Ulf Axelsson som ombud för flera Näshultabor delade 
uppfattningen om att den nya ledningen borde förläggas som en jordkabel.  
 
Remissrundan ledde till att EI krävde att ansökan skulle kompletteras innan 2005-09-16. 

7.3.2 Kort om Vattenfall Eldistribution AB:s kommentarer till yttranden 

MKB:n kompletterades efter inkomna yttranden om bristfällig redovisning. I handlingarna 
kommenterades även åsikterna kring ledningens planerade tekniska utförande. Vattenfall ansåg 
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att en jordkabel skulle vara direkt olämplig eftersom felsökning och reparation av en kabel ofta 
blir utdragen och medför långa driftstopp i elförsörjningen.  

7.4 Beslut och överklagande 

EI beslutade 2006-03-09 att ge Vattenfall Eldistribution AB linjekoncession enligt ansökan. I 
sitt beslut kommenterade EI att starka invändningar tidigare förts mot teknikvalet, men 
framhöll att funktionskravet i aktuellt fall uppfylldes varför fortsatt utredning inte bedömdes 
nödvändig.  
 
Eskilstuna kommun överklagade, 2006-03-31, EI:s beslut till regeringen. I överklagan framgick 
att kommunen ansåg att en jordkabel var lämpligare än en luftledning. Kommunen tyckte 
vidare att EI i sin motivering till beslutet inte i tillräcklig omfattning hade beaktat miljö- och 
naturaspekterna.  
 
Av skäl som ej framkommit tog Eskilstuna kommun tillbaka sin överklagan 2010-03-05, vilket 
medförde att det fattade beslutet av EI 2006-03-09 trädde i kraft. 

7.5 Markåtkomst och ersättning 

Vattenfall Eldistribution AB är måna om att bibehålla och skapa goda relationer med berörda 
markägare. I presenterat projekt löstes markåtkomsten genom att frivilliga markupplåtelseavtal 
upprättades mellan Vattenfall Eldistribution AB och berörda fastighetsägare. I respektive 
överrenskommelse reglerades ersättningen som ett engångsbelopp för varje fastighetsägare. 
Till varje markupplåtelseavtal hörde även ett avverkningsavtal som reglerade ersättningen i de 
fall skog behövde avverkas. Markägarna fick valmöjligheten att tillvarata skogen själva eller 
möjlighet att sälja den som rotpost. Via ett så kallat värderingsprotokoll reglerades 
ersättningen för markintrånget enligt gällande normer, med stöd av 4 kap. ExL. Den 
utbetalade summan var ämnad att täcka kostnader för markintrång, skogsavverkning och 
virkesersättning, samt ersätta skador som skulle kunna uppstå i samband med planerad 
byggnation och därutöver skulle ersättningen även täcka eventuella kostnader som kunde 
uppstå på grund av den förändrade markanvändningen.  
 
De genomförda förändringarna i ExL medförde att Vattenfall betalade ett tillägg om 25 
procent på intrångsersättningen som kompensation utöver marknadsvärdesminskningen. I 
samtliga fall betalades en fastställd minimiersättning om övriga sammanräknade ersättningar ej 
nådde upp till minimiersättningen.  
 
De godkända markupplåtelseavtalen kommer sedan att ligga till grund för rättigheterna och 
skyldigheterna parterna emellan, i samband med kommande ledningsrättsförrättning.  

  



 

 
 

 

7.6 Tidsåtgång 

Översiktlig grafisk tidsplan för projektet

Figur 3. I denna figur skildras projektets tidsplan i grafiskt format. Detta med avseende på processen från initieringsskedet tills dess 
att koncessionsbeslutet erhölls. I figuren går att utläsa 
projektets totala tidsåtgång mest.  

Kommentar till processen av handläggningen av 
Processen från initieringsskedet fram tills dess
detta projekt sammantaget mer än
kunna upprätta kompletta ansökningshandlingar samt att hålla samråd med berörda parter 
närmare tre år. Denna fas utgjorde
främsta faktorn till den utdragna processen
överklagades av Eskilstuna kommun 
val av teknisk utformning av ledningen
väntade på prövning hos regeringen
Eskilstuna kommun att ta tillbaka 
fattade beslut att medge koncessionstillstånd 
2011 pågår en arkeologisk utredning 
fornlämningstillstånd kommer att medges.
maj 2011 återstår det några veckors arbete med att utreda vissa specifika objekt. Om dessa 
utredningar inte hittar något nytt kommer fornlämningstillstånd att beviljas.  
 

  

                                                 
 
70 Gustafsson, (2011) 
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tidsplan i grafiskt format. Detta med avseende på processen från initieringsskedet tills dess 
att koncessionsbeslutet erhölls. I figuren går att utläsa att samrådet samt överklagan av fattat beslut är det delar som har 

processen av handläggningen av projektet:  
initieringsskedet fram tills dess att koncessionsbeslutet slutligen erhölls

mer än åtta år. Att genomföra nödvändiga utre
kunna upprätta kompletta ansökningshandlingar samt att hålla samråd med berörda parter 

jorde en betydande del av den totala tiden i processen. 
utdragna processen berodde på det faktum att fattat koncessionsbeslut

av Eskilstuna kommun till regeringen. Överklagan gjordes på grund av 
ledningen. Efter överklagan följde närmare fyra år 

hos regeringen. Fallet togs aldrig upp för beredning, 
Eskilstuna kommun att ta tillbaka sin överklagan. Detta medförde i sin tur

att medge koncessionstillstånd verkställdes. Värt att notera är att det 
arkeologisk utredning av ledningssträckningen, dock pekar det mesta mot att 

fornlämningstillstånd kommer att medges.70 Enligt en preliminär bedömning
några veckors arbete med att utreda vissa specifika objekt. Om dessa 

utredningar inte hittar något nytt kommer fornlämningstillstånd att beviljas.   
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8 Fallstudie av ledningsprojekt mellan 
Stenkullen och Lindome 

Detta kapitel behandlar ett ledningsprojekt som genomfördes av Svenska Kraftnät med avsikt att förbättra 
elförsörjningen i Göteborgsområdet. Redogörelse kommer att ges av processen från det att projektet initieras tills 
dess att koncessionsbeslutet slutligen erhölls. 
 

8.1  Bakgrund 

Det finns ett behov av att förbättra 
elförsörjningen till Göteborgsområdet. Under 
rådande tekniska förhållanden kan ett fel på en 
ledning eller i en station i stamnätet i värsta fall 
medföra att stora områden från 
Göteborgsregionen till och med norra Halland 
blir strömlöst.71 Om risken för betydande 
elavbrott i regionen ska kunna minimeras 
behöver en växelströmsledning byggas, något 
som Svenska Kraftnät konstaterat tillsammans 
med andra nätägare i Göteborgsområdet. 
Svenska Kraftnät har därför mot denna 
bakgrund som avsikt att bygga en ny 32 km 
lång 400 kV ledning mellan Stenkullen och 
Lindome. Berörda kommuner för utredningen 
av projektet blir Lerums kommun, Härryda 
kommun och Mölndals kommun.     

8.2 Förstudie och samråd 

Redan 1999-09-06 informerades Länsstyrelsen i Västra Götalands län samt Lerums, Härryda 
och Mölndals kommuner om att det fanns ett behov av att förstärka elförsörjningen i 
Göteborgsområdet.72 Svenska Kraftnät meddelade att en möjlig metod var att bygga en ny 
400 kV ledning mellan stamnätsstationerna Stenkullen och Lindome. Vid konsultation med 
andra nätbolag i området enades parterna att föreslagen åtgärd, att bygga en ny 400 kV 
ledning, skulle vara den bästa lösningen.  
 
Därefter inleddes det tidiga samrådet, 2001-12-14, med Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
samt Lerums-, Härryda- och Mölndalskommun.73 Även markägare och allmänhet fick i detta 
skede ta del av information om vilket behov projektet avsåg att fylla. 

                                                 
 
71 Svenska Kraftnät, (2011c) 
72 Svenska Kraftnät, (2004, s. 4) 
73 Svenska Kraftnät, (2004, s. 4) 

Stenkullen 

Lindome

Figur 4.63 Den röda stäckningen visar huvudsakligt 
utredningsområde för ledningssträckningen mellan  
Stenkullen och Lindome. 



 
 
 
 

 
 

26 
 

 
Nästa steg i processen var att ta fram möjliga ledningsstråk. Efter genomfört arbete 
presenterades ledningsstråken i en rapport, i december 2002.74 Rapporten behandlade två 
möjliga ledningsstråk, vilka namngavs stråk A och stråk B. För stråk A fanns ett flertal 
alternativa sträckningar inom stråkområdet. Den utarbetade rapporten sändes sedan på remiss 
till länsstyrelsen, berörda kommuner och övriga myndigheter. Även allmänheten hade 
möjlighet att ta del av informationen vid markägarmöten som anordnades av Svenska 
Kraftnät. Remissförfarandet följdes av ytterligare utredningar av de framtagna 
sträckningsalternativen. I de utvidgade utredningarna framkom uppgifter som medförde att 
justeringar behövde göras av de olika sträckningsalternativen. Kontinuerligt under denna 
arbetsfas med kompletteringar och justeringar av ledningssträckningen hölls samråd med 
berörda markägare, kommuner, länsstyrelsen och övriga parter som berördes. 
  
Efter utredningarna bedömdes att den planerade ledningen företrädesvis borde följa den 
befintliga sträckningen för Svenska Kraftnäts likströmsledning Konti-Skan 1 och sedan 
anslutas till befintliga stationer Stenkullen och Lindome, vilka skulle komma att behöva viss 
ombyggnad.75 För de delar av ledningsstäckningen som berörde bebyggelse presenterades 
alternativa ledningsdragningar.76 Den förutsedda miljöpåverkan av området för föreslagen 
ledningsdragning studerades varpå en sammanställning presenterades i rapportformat, 
december 2002. 
 
I december 2003 skickades en remissupplaga av MKB:n till länsstyrelsen, berörda kommuner 
och övriga sektorintressen. Sträckningsförslaget samt MKB:n presenterades på ett antal 
anordnade möten i februari 2004 för berörda fastighetsägare, närboende och intresserad 
allmänhet. 

8.2.1 Länsstyrelsens beslut 

Länsstyrelsen beslutade 2002-10-03 att den planerade 400 kV växelströmsledningen kunde 
antas medföra en betydande miljöpåverkan.77 Beslutet, att miljöpåverkan kunde antas bli 
betydande, medförde att ett den obligatoriska MKB behövde upprättas mer utförligt, vilket 
följer av 6 kap. MB.  

8.3 Handläggning av ansökan om linjekoncession 

Efter beaktande av synpunkter som framkommit i samråden sammanställdes en 
koncessionsansökan för den tilltänkta 400 kV växelströmsledningen. Ansökan skickades till EI 
2004-07-01 med tillhörande MKB samt övrigt underlag.78 Myndigheten handlade ärendet och 
lämnade det sedan vidare under sommaren 2005 till regeringens miljö- och 
samhällsbyggnadsdepartement. Att ansökan lämnades vidare till regeringen berodde på att alla 
berörda parter inte var överens om sträckningen efter EI:s prövning. Då en lednings spänning 

                                                 
 
74 Svenska Kraftnät, (2004, s. 7) 
75 Svenska Kraftnät, (2004, s. 3) 
76 Svenska Kraftnät, (2004, s. 5) 
77 Svenska Kraftnät, (2004, s. 6) 
78 Svenska Kraftnät, (2011b, s. 1) 



 
 
 
 

 
 

27 
 

överstiger 145 kV ska ärendet alltid överlämnas till regeringen om det råder oenighet vid EI:s 
prövning.  

Handläggningsprocessen såg ut enligt följande79: 

Regeringen handlade ärendet under sommaren och vintern 2005, i november återvisade de 
ärendet till EI för fortsatt handläggning. Förfarandet berodde på att ansökan om 
ledningssträckningen stred mot gällande detaljplan i Härryda kommun. Svenska Kraftnät 
ålades av den orsaken att undersöka en alternativ stäckning för berört område. 
 
Efter detta följde samråd under 2006 mellan EI, Härryda kommun och länsstyrelsen i Västra 
Götalands län och Svenska Kraftnät. Därefter korrigerades koncessionsansökan för att inte 
strida mot varken detaljplan eller områdesbestämmelser. Svenska Kraftnät ansåg dock 
fortfarande att den tidigare sökta sträckningen var det mest lämpliga alternativet.  
  
Sedan startade EI återigen handläggningen av ärendet under 2007. Först i december 2009 
bedömde EI att den först föreslagna stäckningen var mest lämplig sedan Härryda kommun 
genomfört nödvändig planändring.  
 
Under sommaren och hösten 2010 handlade regeringen åter ärendet. Regeringen godkände 
därefter, 2010-12-22, koncessionsansökan och lämnade nätkoncession för linje för 40 år. 
Beslutet medförde att Svenska Kraftnät fick tillstånd att bygga och använda en 400 kV 
växelströmsledning från stamnätsstationen i Stenkullen till stationen i Lindome.  

8.4 Markåtkomst och ersättning 

Svenska Kraftnät strävade efter att lösa ersättningsfrågan genom frivilliga överenskommelser 
med berörda fastighetsägare. Ersättningsbeloppet grundades på ersättningsprinciperna som 
finns i 4 kap. ExL.80 För upplåtelsen tecknas ett så kallat markupplåtelseavtal som reglerar 
ledningshållarens och fastighetsägarens rättigheter och skyldigheter. I de fall som parterna inte 
lyckades komma överens om ersättningen överlämnades frågan till lantmäterimyndigheten 
vilket i detta projekt berörde ett fåtal fastighetsägare. För närvarnade pågår 
ledningsförrättningen i vilken dessa fastighetsägare kommer att få sin ersättning bestämd. 
 

  

                                                 
 
79 Svenska Kraftnät, (2011c) 
80 Amundsson, (2011) 



 

 
 

 

8.5 Tidsåtgång 

Översiktlig grafisk tidsplan för projektet

Figur 5. I figuren ovan beskrivs projektets 
dess att koncessionsbeslutet slutligen erhölls. 
genomförda moment.   

Kommentar:  
Detta projekt genomfördes på sammanlagt cirka nio år från initieringsskedet fram tills dess att 
koncessionsbeslutet erhölls. Samrådsprocessen med upprättandet av behövliga handlingar för 
ansökan om koncessionstillståndet tog drygt tre år. Därefter skickades en 
till EI under 2004, myndigheten skickade sedan ärendet vidare till 
eftersom det rådde oenighet vid
till regeringen ska tillämpas om ansökan avser en ledn
och det samtidigt råder oenighet vid EI:s prövni
följde blev omfattande med fler remissrundor
2010 hade alternativa ledningsstr
för att den ursprungliga ledningssträckningen 
dessförinnan under 2009 hade genomfört 
 
 
 
 

  

 
 
 

Översiktlig grafisk tidsplan för projektet 

s projektets tidsplan i grafiskt format. Detta med avseende på processen från initieringsskedet tills 
dess att koncessionsbeslutet slutligen erhölls. Ur figuren framgår att handläggningen samt remissförfarandet tog längs

genomfördes på sammanlagt cirka nio år från initieringsskedet fram tills dess att 
koncessionsbeslutet erhölls. Samrådsprocessen med upprättandet av behövliga handlingar för 

n om koncessionstillståndet tog drygt tre år. Därefter skickades en koncessionsansökan 
EI under 2004, myndigheten skickade sedan ärendet vidare till regeringen under 2005 

vid EI:s prövning. Detta förfarande, att EI skickar
ska tillämpas om ansökan avser en ledning med spänning som överstiger 145

och det samtidigt råder oenighet vid EI:s prövningsförfarande. Handläggningen som därefter 
omfattande med fler remissrundor. Innan koncessionsbeslutet slutligen

hade alternativa ledningssträckningar varit uppe för prövning. Det som fällde avgörande 
för att den ursprungliga ledningssträckningen slutligen godkändes, var att Härryda kommun 

genomfört en nödvändig planändring. 
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9 Fallstudie av ledningsprojekt mellan 
Vimmerby och Kisa 

Detta kapitel behandlar ett ledningsprojekt som genomförs av E.ON Elnät med syfte att förbättra 
leveranssäkerheten mellan Vimmerby och Kisa. Redogörelse kommer att ges av projektet från initieringsskedet 
fram tills aktuell status av projektet, nämligen att koncessionsansökan behandlas av EI. 

9.1 Bakgrund 

För att förbättra leveranssäkerheten planerar 
E.ON Elnät att bygga en ny 130 kV elledning 
mellan Vimmerby och Kisa.81 Den planerade 
ledningen kommer att bli cirka 50 km lång och 
ska anslutas till Södra Vi, Gullringen och 
Horn i Vimmerby respektive Kinda kommun. 
I samband med utbyggnaden kommer de 
befintliga transformatorstationerna att behöva 
byggas ut. I Horn kräver den nya kapaciteten 
att en ny transformatorstation installeras.  
 
Projektet har till syfte att förbättra 
leveranssäkerheten och därigenom hindra att 
avbrott uppkommer i elförsörjningen.82 En 
säker elleverans83 gör det även lättare att 
genomföra framtida satsningar inom industrin, 
på vindkraft och att exploatera området med 
ökad bebyggelse av bostäder. 

9.2 Förstudie och samråd  

Projektet inleddes år 2008 med att ta fram alternativa ledningsstråk för sträckan.84 Efter tillsatt 
utredning presenterades stråk för både luftledning och jordkabel. I de framtagna alternativen 
hade geologiska och miljömässiga aspekter beaktats samt möjligheten att integrera ledningen 
med befintlig infrastruktur. Underlaget till samtliga ledningsalternativ sammanställdes därefter 
i en rapport, vilken användes som informationsunderlag vid samråden.  
 
Samrådsprocessen för projektet inleddes med annonser i dagspressen, Vimmerby tidning samt 
Kindaposten 2008-05-17 och i Land 2008-05-23. Annonserna kompletterades med utskick 
2008-05-25 till berörda myndigheter och organisationer. 

                                                 
 
81 E.ON, (2011b) 
82 E.ON, (2011c) 
83 E.ON, (2008, s. 6) 
84 E.ON, (2008, s. 5) 

Figur 6.75 Det grönmarkerade området visar aktuellt 
utredningsområde för den planerade ledningen. 
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En grupp med representanter från Östergötlands och Kalmars länsstyrelser samt de berörda 
kommunerna Vimmerby och Kinda samt LRF och Södra Skogsägarna sammanträdde vid tre 
olika tillfällen.85 De två första träffarna hölls i Vimmerby 2008-06-18 respektive 2008-11-14, 
därefter hölls ytterligare en träff i Kisa 2009-10-05.  
 
Förutom referensgruppmötena hölls egna möten med LRF, respektive länsstyrelse, de berörda 
kommunerna, Vägverket och Försvarsmakten. Därtill fördes även diskussion med 
representanter från respektive kommun ute i fält för de alternativa ledningsstråken. Även 
allmänheten delgavs information om projektet vid tre olika möten, i januari 2009.  
 
Den 18 mars 2009 gick remisstiden ut för den presenterade stråkdragningen i rapporten från 
november 2008.86 Efter framkomna synpunkter under genomförda samråd togs en alternativ 
stråklänk norr/nordost om Gullringen fram. Ett informationsmöte hölls 2009-04-29 i 
Gullringen. Efter mötet var det möjligt att lämna synpunkter på presenterat förslag fram till 
2009-05-18. För att ytterligare informera berörda myndigheter, sektorsintressenter och övriga 
berörda skickades även sammanställda rapporter ut till dessa parter. 
 
En samlad bedömning gjordes därefter för att välja det lämpligaste ledningsstråket.87 Det bästa 
alternativet valdes utifrån inkomna synpunkter från samråd med myndigheter, 
intresseorganisationer och allmänhet. Därtill togs hänsyn till den tekniska och ekonomiska 
aspekten. Bedömningen resulterade i att ett luftledningsstråk för att bygga den aktuella 
ledningen mellan Vimmerby och Kisa valdes ut. 
 
E.ON Elnät bearbetade sedan det valda stråket i detalj för att komma fram till den lämpligaste 
sträckningen.88 I detta stadium, hösten och vintern 2009/2010 kontaktades berörda 
fastighetsägare för att delges information om vidare samråd. Mötena inleddes med så kallade 
markägarmöten i månadsskiftet november/december 2009. Parallellt med samrådsprocessen 
sammanställdes en MKB, och därutöver hölls även referensgruppsmöten. I referensgruppen 
medverkade representanter från berörda länsstyrelser samt de berörda kommunerna. Utöver 
dessa parter deltog även representanter från Försvarsmakten, LRF, Södra Skogsägarna och 
Vägverket. Syftet med referensgruppsmötena var att ge aktuell information rörande projektets 
fortlöpande arbete, i en informell miljö men även ge myndigheter och berörda organisationer 
tillfälle att lämna synpunkter. 

Efter att samrådsprocessen var avslutad sammanställdes allt material för den valda 
sträckningen. 

9.2.1 Länsstyrelsens beslut 

Både länsstyrelsen i Östergötland och Kalmar län beslutade att projektet enligt 6 kap. MB 
kunde antas medföra betydande miljöpåverkan.89 Beslutet, att miljöpåverkan kunde antas bli 
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betydande, medförde att ett den obligatoriska MKB
följer av 6 kap. MB.  

9.3 Handläggning av ansökan om linjekoncession

Ansökan tillsammans med genomförd MKB 
närvarande av myndigheten.90 Aktuell status, 2011
som uppstått efter remissförfarandet.

9.4 Markåtkomst och e

Inga enskilda förhandlingar kommer att hållas om mark
att lösas i samband med den framtida förrättningen om ledningsrätt.
ledningsrätt kommer att lämnas till LM då koncessionstillståndet är beviljat. 

9.5 Tidsåtgång 

Översiktlig grafisk tidsplan för 

 
Figur 7. I figuren ovan beskrivas projektets tidsplan i grafiskt format. 
koncession behandlas för närvarande av EI.

 
Kommentar: 
Koncessionsansökan är inlämnad och behandlas för närvarande av 
något, vilket dels beror på att det framkom synpunkter under samråden som medförde att 
utredningsområdet för ledningssträckningen behövde utökas.
några månaders försening. Den kalla vintern gjorde sedan
medförde ytterligare några månaders försening. Därutöver tog 
kontakta samtliga markägare. 
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den obligatoriska MKB behövde upprättas mer utförligt

Handläggning av ansökan om linjekoncession 

Ansökan tillsammans med genomförd MKB har överlämnades till EI och är
Aktuell status, 2011-05-17, innebär att E.ON svarar på frågor 

som uppstått efter remissförfarandet.91 

Markåtkomst och ersättning 

Inga enskilda förhandlingar kommer att hållas om markåtkomstfrågan. Istället 
med den framtida förrättningen om ledningsrätt.

ledningsrätt kommer att lämnas till LM då koncessionstillståndet är beviljat.  

genomförandet 

I figuren ovan beskrivas projektets tidsplan i grafiskt format. Projektet är inte slutfört, ansökan om
av EI. 

lämnad och behandlas för närvarande av EI. Projektet har försenats 
på att det framkom synpunkter under samråden som medförde att 

utredningsområdet för ledningssträckningen behövde utökas.93 Dessa utredningar
några månaders försening. Den kalla vintern gjorde sedan inventeringar omöjliga och 
medförde ytterligare några månaders försening. Därutöver tog det längre tid än beräknat att 
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behövde upprättas mer utförligt vilket 
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10 Analys och diskussion  

I analys- och diskussionskapitlet kommenteras och analyseras genomförda fallstudier med tidsåtgången som den 
centrala utgångspunkten. Även en kort analys görs av antalet koncessionsärenden som kan komma att behandlas 
av EI. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatta studier. 
 
Rapporten har avgränsats till att i en fallstudie studera genomförandet av fyra 
linjeledningsprojekt. Urvalet är begränsat till en liten del av de totala antal kraftledningsprojekt 
som genomförs i Sverige varje år. För att kunna göra en definitiv jämförelse hade det varit 
nödvändigt att jämföra ett större antal projekt och därtill hitta projekt som var helt likartade 
varandra. Tyvärr var det inte möjligt att få tillgång till allt material som hade krävts för en 
sådan studie under den begränsade tidsperioden.  
 
Trots att fallstudien behandlar ett begränsat urval kan analys göras av respektive projekt för att 
se vad som gav upphov till svårigheter och därefter studera vilka delar som var mer 
tidskrävande än andra, samt slutligen jämföra projekten med varandra. Studien kan därför 
ändock ge en relativt korrekt bild av verkligenheten och den komplexa prövning som ett 
ledningsprojekt innebär. Slutsatserna bygger emellertid på intervjuer där vem som tillfrågats 
samt hur svaren uppfattats och tolkats påverkar informationen. Resultatet av jämförelsen 
presenteras i avsnitt 10.2. 

10.1 Aspekter som påverkar antalet koncessionsärenden  

Den totala elkonsumtionen i Sverige har under de senaste trettio åren ökat med närmare 120 
procent. Elenergi är en förutsättning för att samhället och näringslivet ska fungera och 
utvecklas. Vi har alltså blivit mer sårbara för strömavbrott som en följd av det ökade 
elberoendet. Regeringen har därför genomfört ett antal lagändringar till syfte att förebygga 
elavbrott. Fokus för flera nätföretag har därefter blivit att förbättra leveranssäkerheten i deras 
elnät. Arbetet med att leveranssäkra elförsörjningen innebär i flera fall till- eller 
nybyggnationer, vilka fodrar nätkoncession. Sverige har vidare förbundit sig i EU-direktiv att 
genomföra en omställning av energiproduktionen till en ökad andel förnybara energikällor, 
vilka kommer att kräva anslutning till elnätet och således beröra ledningslagstiftningen. Som 
en följd av EU-direktivet har en ny lag stiftats som gör det möjligt för slutkunden att se 
varifrån elektriciteten kommer. Lagen gör det möjligt för konsumenterna att göra klimatsmarta 
val vid tecknande av elbolag, vilket kan påverka nätägarnas omställningstakt om efterfrågan av 
så kallad ren el ökar. Exempelvis visar prognoser från Svensk Energi på en betydande ökning 
av framtida produktion av elektricitet via vindkraft. Sammantaget kan alla dessa lagtekniska 
förändringar medföra att antalet koncessionsärenden som ska handläggas kan komma att öka.  
 
Eventuellt kan förändringarna på marknaden återspeglas i den svaga tendensen av ökningar i 
antalet inkomna linjekoncessionsärenden till EI. Under 2010 inkom 90 ansökningar om 
nybyggnation. Året dessförinnan var ansökningarna 80 stycken till antal och 2007 var de 70 
stycken. Antalet ärenden förväntas att öka framöver, varför det är viktigt med en effektiv 
process från initieringsskedet tills dess att koncessionstillståndet slutligen erhålls. 
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Som tidigare nämnts är nätägarnas uppdrag att tillgodose kunderna en tillförlitlig elförsörjning. 
Om samtidigt en omställning till mer miljövänlig produktion ska vara möjlig är det viktigt att 
tillståndsprocessen sker effektivt.  

10.2 Resultat av fallstudierna 

Utifrån genomförda fallstudier kan konstateras att tidsåtgången för ett projekt kan variera 
kraftigt beroende på rådande omständigheter. Något som spelar in och påverkar tidsåtgången 
är antalet inblandade markägare och den planerade ledningens lokalisering, vilket bekräftas av 
ÅF-konsulten Nilsson.94 Noterbart är att tidsåtgången i studerade projekt varierat från fyra år 
upptill drygt nio år, från att ett beslut fattas om att det fanns behov av att genomföra ett 
förstärknings- eller utbyggnadsprojekt av en ledningssträcka tills dess att koncessionsbeslutet 
slutligen erhölls. För projekten Stenkullen – Lindome, Hållsta – Näshulta, Vimmerby – Kisa 
omfattade samrådsprocessen drygt tre år. För det något mer avskilda projektet Järpströmmen 
– Nea kunde samrådsprocessen avslutas på två år. För Stenkullen – Lindome projektet med 
avsikt att förbättra elförsörjningen i Göteborgsområdet uppstod oenighet bland de många 
deltagande sakägarna. Detta ledde till att regeringen fick överta EI:s prövning av projektet, 
vilket bidrog till att handläggningstiden förlängdes i jämförelse med om enbart EI skulle ha 
varit prövande myndighet. Ansvarsförflyttningen medförde att EI först beredde ärendet varpå 
regeringen sedan lämnade ett beslut. Processen behövde flera återkopplingar mellan parterna 
innan ett slutgiltigt beslut fattades. Innan godkänt beslut om koncession lämnades krävdes 
dessutom att en av de berörda kommunerna, Härryda kommun, genomfört en nödvändig 
planändring för att projektet inte skulle motverka mot detaljplanens syfte. Beskrivet projekt 
visar på komplexiteten vid centralt belägna ledningsprojekt som ska samspela med omfattande 
befintlig infrastruktur.  
 
En annan viktig aspekt för den totala tidsåtgången är EI:s handläggningstid. Myndighetens 
ambition är att kunna handlägga de flesta nybyggnationsärendena inom sex månader från det 
att en komplett ansökan inkommit. Enligt EI:s egna uppföljande verksamhetsplan kunde 80 
procent av linjekoncessionsärendena handläggas inom sex månader. Uppföljningen som lett 
fram till presenterad siffra är dock svår att göra, då anledningen till att ett ärende försenas kan 
bero av yttre omständigheter som EI inte styr över. Med detta i åtanke kan siffrans säkerhet 
diskuteras, men detta lämnas till framtida studier.  
 
I de fall som studerats är handläggningstiden hos EI mycket varierande, från åtta månader 
upptill nästan sex år med remissrundan inräknad. Under intervju med Husblad vid 
Energimarknadsinspektionen, framkom att det är vanligt att ansökningshandlingarna behöver 
kompletteras.95 Ibland är handlingarna ofullständiga och behöver därav kompletteras men 
därutöver kan tillägg även krävas som en följd av remissvaren, vilket var fallet i Hållsta-
Näshulta projektet. 
 
Det ska framhållas att EI har möjlighet att prioritera ett koncessionsärende för att förkorta 
handläggningstiden. För att detta ska vara godtagbart måste sträckningen bedömas som icke 
komplex och därtill ska en individuell bedömning göras av prioriteringens totala påverkan. 
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Om prioriteringen bedöms som oskadlig kan myndigheten korta ner remisstiden för ärendet 
till en månad, vilket i sin tur medför att tidsåtgången för handläggningen, och därmed även 
projektet som helhet, minskar väsentligt. 
 
Under arbetet med fallstudierna framkom även att en väl genomförd MKB med tillhörande 
samrådsprocess minskar risken för att ansökningshandlingarna ska behöva kompletteras, då 
EI skickar ansökan på remiss till berörda parter. Att i detta skede av projektet åläggas 
komplettering drar ut på tiden. Detta eftersom EI efter remissrundan återigen måste pröva 
ansökningen, vilket också leder till en ny efterföljande remissrunda. Samtidigt ska påminnas att 
fasen med att upprätta kompletta handlingar och hålla i tillhörande samrådsprocess är mycket 
resurskrävande. I genomförd fallstudie utgör denna fas en betydande del av den totala 
tidsåtgången för projekten. Därtill kan det vara ett problem att konkretisera vad en tillräckligt 
omfattande MKB innebär, eftersom ansvaret ligger på nätägaren att genomföra nödvändiga 
utredningar för projektet. För att underlätta för nätägarna i upprättandet av behövliga 
handlingar har EI under året presenterat en ny handbok för ansökan av nätkoncession. Syftet 
är att handboken ska underlätta för olika aktörer att upprätta fullständiga 
ansökningshandlingar för linjekoncession. Värt att poängtera är att ansvarsfördelningen är 
fortsatt oförändrad.  
 
En väl genomförd MKB med tillhörande samrådsprocess där kontinuerlig information delges 
berörda parter har även andra fördelar än det faktum att handlingarna inte ska behöva 
kompletteras. Att investera tid i samrådsprocessen och skapa goda relationer mellan 
nätföretaget och de som kommer att bli berörda av ledningen minskar spekulationer och på så 
sätt även framtida konflikter som kan leda till överklaganden, något som bekräftas av Seuss vid 
Svenska Kraftnät.96 Oklarheter kan istället lösas under samrådsprocessen och på så sätt korta 
ner den totala tidsåtgången för projektet. Goda relationer underlättar även markåtkomsten 
som behöver göras för att få tillträde till marken och därigenom i ett senare skede kunna sätta 
igång byggnationen av ledningen. Om frivilliga överenskommelser om tillträde till annans 
mark ändå inte kan uppnås söks ledningsrätt. Motsättningar mellan parterna medför att 
projekttiden förlängs och vid ett eventuellt överklagande kan den ökade tidsåtgången bli 
betydande. Ett problem vid överklagan är att ärendet ofta får vänta väldigt länge hos 
regeringen innan det prövas. Hållsta – Näshulta projektet som studerades i rapporten väntade 
i nästan fyra år på att prövas innan överklagan slutligen drogs tillbaka. Någon prövning skedde 
aldrig utan det tidigare fattade beslutet av EI vann laga kraft.  
 
Anledningarna till att fastighetsägare motsätter sig en planerad ledning kan vara många. 
Meningsskiljaktigheter kring gällande ersättning eller teknikval kan vara möjliga förklaringar. 
Motsättningar till valet av teknisk lösning för ledningen återfinns i fallstudien i Hållsta – 
Näshulta projektet. Oavsett anledning förlänger eventuella överklaganden tidsåtgången 
avsevärt. Med nuvarande långsamma prövningsförfarande kan överklagan även användas som 
en åtgärd för att förhala ett projekt.   
 
Problem uppstår ibland med att få kontakt med berörda fastighetsägare vilket var fallet i 
Vimmerby – Kisa projektet. Svårigheter med att kontakta berörda parter medför av naturliga 
skäl att projektet försenas. Om respons från fastighetsägare efter utredning inte sker söks 
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ledningsrätt för att kunna få tillträde till berört område. Observera dock att ledningsrätt inte 
kan sökas innan koncessionsbeslutet är beviljat.  

10.3 Slutsatser 

Sammanfattningsvis kan sägas att den största tidsbesparande åtgärden troligtvis skulle vara om 
varje enskilt ledningsprojekt prövades individuellt inledningsvis för att fastställa vilka 
utredningar som behövde göras i respektive fall. Samma resonemang förs i en rapport skriven 
av Handelskammaren.97 I rapporten påtalas att tid skulle kunna sparas om 
koncessionsmyndigheten hade en mer aktiv roll och på ett tydligare sätt presenterade vilka 
utredningar som behövde göras i respektive fall. Detta främst eftersom risken för att ansökan 
ska behöva kompletteras då minskar. Samtidigt framkom det i fallstudien att fasen med att 
upprätta nödvändiga handlingar tillsammans med samrådsprocessen utgör en stor del av den 
totala tiden av ett projekt. Om koncessionsmyndigheten tydligare konkretiserade vad som 
krävs i ansökningshandlingarna minskar deras omfattning och således även arbetsinsatsen, 
vilket i sin tur leder till att även tidsåtgången reduceras. Förhoppningsvis kan EI:s nyutgivna 
handbok om koncessionsansökningar underlätta förfarandet med att upprätta tillräckligt 
omfattade handlingar vilka sedan kan ligga till grund för prövning hos myndigheten, utan att 
kompletteringar dessförinnan krävs.  
 
En annan viktig åtgärd för att inte hamna i strandade projekt är att effektivisera 
handläggningen av överklagade koncessionsbeslut. Att det som i dagsläget kan ta flera år innan 
ett ärende prövas är inte förenligt med de krav som ställs på att samtidigt upprätthålla en god 
elleverans. Det är alltså mycket viktigt att ett överklagat beslut snabbt kan prövas för att 
projektet ska kunna färdigställas och fylla sin avsedda funktion i samhället.  
 
Tillsist tycker jag att det skulle vara intressant att framöver utvärdera om EI:s nya handbok för 
koncessionsansökningar tydliggjorde och underlättade uppförandet av godtagbara 
ansökningshandlingar.   
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Bilaga 1 Karta över ledningssträckningen Järpströmmen – Nea 
 
Karta över sträckan Järpströmmen – Nea i Jämtlandslän. Redovisad ledningssträcka i projekt 
ligger på den svenska sidan, se markering av norska gränsen som plustecken i kartan. 
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Bilaga 2 Exempel på markupplåtelseavtal  
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Bilaga 3 Karta över ledningssträckningen Hållsta - Näshulta  

 
Karta med markerad ledningssträckningen Hållsta-Näshulta med rödlinjfärg.  
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Bilaga 4 Lokaliseringsalternativ Hållsta - Näshulta 

Kartan visar möjliga lokaliseringsalternativ för ledningsdragningen markerade (alternativ 1), 
(alternativ 2) och (alternativ 3). I kartan är även lokaliseringsalternativ för stationen markerade 
enligt (station, alternativ 1), (station, alternativ 2) och (station, alternativ 3). 
 


