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SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen
060208

BESLUT
2020-08-19
Stockholm

Mål nr
M 4612-19

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2019-03-29 i mål nr M 6157-18, se
bilaga A
PARTER
Klagande
1. Föreningen Svenskt Landskapsskydd
2. Föreningen Vi
3. Kennert Nero
4. Ragnar Varde
Ombud för 1–4: Kennet Karlsson, Fagraskruv 1, 364 33 Åseda
Bengt Svensson, Ekhorva Gård, 364 33 Åseda
Motparter
1. E.ON Energidistribution Aktiebolag, 556070-6060, 205 09 Malmö
2. Energimarknadsinspektionen, Box 155, 631 03 Eskilstuna
SAKEN
Nätkoncession för linje för luftledning från Bredhälla till Horshaga i Uppvidinge
kommun
___________________
MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS BESLUT
Med ändring av mark- och miljödomstolens dom undanröjer Mark- och
miljööverdomstolen Energimarknadsinspektionens beslut om nätkoncession den
12 september 2018, dnr 2017-100735, och avvisar E.ON Energidistribution
Aktiebolags ansökan om nätkoncession.
___________________

Dok.Id 1550637
Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 16

Telefon
Telefax
08-561 670 00
08-561 675 50
E-post: svea.hovratt@dom.se
www.svea.se

Expeditionstid
måndag – fredag
09:00–16:30
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YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN
Föreningen Svenskt Landskapsskydd, Föreningen Vi, Kennert Nero och
Ragnar Varde (Föreningen Svenskt Landskapsskydd m.fl.) har yrkat att Mark- och
miljööverdomstolen ska undanröja Energimarknadsinspektionens beslut och avvisa
ansökan eller, i andra hand, avslå ansökan. I sista hand har de yrkat att ärendet ska
återförvisas till Energimarknadsinspektionen eller annan instans.
E.ON Energidistribution Aktiebolag (E.ON) och Energimarknadsinspektionen
har motsatt sig klagandenas yrkanden.

UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN
Föreningen Svenskt Landskapsskydd m.fl. har åberopat samma grunder och
omständigheter som vid mark- och miljödomstolen med i huvudsak följande tillägg:
Luftledningar utgör en fara för kungsörnen och när det som i detta fall handlar om två
parallella ledningar ökar faran ännu mer. Nya observationer av kungsörn har gjorts på
senare tid och därför har nytt kartmaterial getts in till Mark- och miljööverdomstolen.
Etableringen av kungsörn i området har dock skett under lång tid innan E.ON:s nu
aktuella ansökan och det blir allt tydligare att E.ON:s inventering av bl.a. kungsörn är
ett misslyckande. Mark- och miljödomstolen har nyligen återförvisat ett ärende
beträffande en annan etapp av samma kraftledning till Energimarknadsinspektionen. I
det målet fanns ett känt kungsörnsrevir med känt bo cirka 300 meter från föreslagen
luftledning samt troligen alternativbon. I nu aktuellt mål finns ett känt kungsörnsbo
som kan vara ett av kungsörnarnas alternativbon cirka 2 km från planerad luftledning.
Ytterligare okända alternativbon kan också förekomma.
I kraftledningens norra del, där vindkraftsparkerna Horshaga och Älmedal planeras att
byggas och anslutas till aktuell kraftledning, har en ansökan om ändringstillstånd för
att få höja totalhöjden på verken getts in. I yttrande över ansökan har
Fågelskyddskommittén Kronobergs Ornitologiska Förening yrkat att en ny
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kungsörnsinventering ska utföras eftersom observationer under de senaste åren
indikerar att området kan vara en del av ett aktivt kungsörnsrevir.
Även BirdLife Sverige förordar en markförläggning av den aktuella ledningen, bl.a.
mot bakgrund av var örnarna setts spelflyga under 2020.
E.ON har här anfört bland annat följande:
Den inventering som utförts har aldrig haft som syfte att utgöra en heltäckande
revirinventering av kungsörn med avsikten att leta nya revir. Om det funnits behov och
inventeringen syftat till detta så hade tiden och perioden varit olämplig eftersom den
inte utförts som spelflyktsinventering.
Utifrån tillgänglig vetenskaplig litteratur, teori, fynd av döda fåglar och erfarenhet
bedömer E.ON vidare att risken för att örnar kolliderar med kraftledningar inte är hög,
vilket i synnerhet gäller denna 130 kV- ledning. Risken för eldöd gäller på ledningar
med lägre spänningar och kortare fasavstånd. Aktuell ledning uppförs dessutom med
horisontalplacerade faslinor vilket anses medföra en lägre kollisionsrisk än
vertikalplacerade faslinor.
Det kan ta flera år från att ansökan om koncession för linje lämnas in till dess att den
vinner laga kraft och det dröjer därefter ofta år innan marktillträde erhålls och
detaljprojekteringen blir klar. Under denna tid finns det alltid en risk för att nya arter
identifieras eller att bon och revir förflyttas. E.ON anser att det därmed är nästintill
omöjligt att bygga en kraftledning om absolut ingen förändring i omgivningen kan
tillåtas från det att ansökan lämnas in till dess att byggnation av ledningen sker.
Eventuella förändringar bör kunna hanteras inom ramen för tillsynsmyndigheternas
tillsyns- och rådgivningsansvar som kan resultera i att t.ex. fågelavvisare sätts upp
inom vissa områden där frekventa fågelpassager och kollisioner sker.
Inför avverkning eller åtgärdande av kantträd samråder E.ON som regel alltid med
berörd länsstyrelse varvid myndigheten kan förelägga om försiktighetsåtgärder eller
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restriktioner i tid t.ex. med anledning av häckande fåglar. Detta är en tillräcklig
reglering för eventuella skyddsåtgärder under anläggnings- och driftskedet.
Energimarknadsinspektionen har anfört i huvudsak följande:
Klagandena har inkommit med delvis nya uppgifter om förekomsten av kungsörn och
kungsörnsbon i området för den planerade ledningen. Energimarknadsinspektionen har
ingen anledning att ifrågasätta dessa uppgifter men kan konstatera att det saknas
uppgift om avstånd mellan den skyddsvärda fågelartens boplatser och planerad
kraftledning. Beroende på avståndet kan det finnas behov av skyddsåtgärder såsom
fågelavvisare eller att byggnation inte får utföras under den tid på året när fågelarten
häckar.
Energimarknadsinspektionen har på grundval av de uppgifter som fanns vid
tillfället för myndighetens beslut bedömt att några villkor om skyddsåtgärder inte
behövs och att ledningen är att bedöma som tillåtlig. Det fanns redan vid myndighetens
beslut uppgifter om förekomst av kungsörn i området, låt vara att det nu har kommit
fram mer specificerade uppgifter. Det är Energimarknadsinspektionens uppfattning att
förekomst av kungsörn i området för sträckningen av ledningen inte i sig utgör hinder
mot att meddela nätkoncession.

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL
Eftersom E.ON:s ansökan gavs in till Energimarknadsinspektionen under 2017 ska
2 kap. 8 a § ellagen (1997:857) i dess lydelse före den 1 januari 2018 tillämpas vid
prövningen av ansökan. Enligt bestämmelsen ska en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) ingå i ansökan. För förfarandet och kraven på en MKB gällde vid tiden för
ansökan 6 kap. miljöbalken (MB) vilket ska tillämpas i dess då gällande lydelse.
Enligt nämnda kapitels 7 § första stycket skulle en MKB, i den utsträckning det behövs
med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning, innehålla de
uppgifter som behövs för att beskrivningen ska uppfylla sitt syfte. Detta syfte är att
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identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den planerade
verksamheten eller åtgärden kan medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten,
luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och den
fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning med material, råvaror och energi.
Vidare är syftet att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors
hälsa och miljön. Miljökonsekvensbeskrivningen ska, i den utsträckning det behövs
med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning, innehålla de
uppgifter som behövs för att uppfylla nämnda syfte. (Se 6 kap 3 § samma balk.)
Om en verksamhet eller en åtgärd antogs medföra en betydande miljöpåverkan, skulle
miljökonsekvensbeskrivningen alltid innehålla bland annat en beskrivning av de
åtgärder som planeras för att skadliga verkningar ska undvikas, minskas eller avhjälpas
och de uppgifter som behövs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga inverkan på
människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten samt andra resurser
som åtgärden eller verksamheten kan antas medföra (se 6 kap. 4 § och 6 kap. 7 § andra
stycket 2 och 3 MB). Som framgår av Energimarknadsinspektionens beslut beslutade
Länsstyrelsen i Kronobergs län att verksamheten kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan.
Vid prövning av frågor om meddelande av nätkoncession för linje ska även
bestämmelserna i 2 kap. MB tillämpas. Bestämmelserna i artskyddsförordningen
(2007:845) utgör en precisering av de förpliktelser som följer av de allmänna
hänsynsreglerna i 2 kap. MB när det gäller skydd av arter och får därför också
betydelse för prövningen. I prövningen ingår därför att, med tillämpning av relevanta
fridlysningsbestämmelser i artskyddsförordningen, bedöma hur de skyddade arterna
påverkas av den planerade verksamheten. (Se bl.a. MÖD 2013:13, MÖD 2014:47 och
MÖD 2014:48.)
Klagandena har anfört att förekomsten av kungsörn i området medför att en luftledning
inte är lämplig på den aktuella platsen. De har vidare gett in underlag i form av
kartmaterial, fotografier m.m. till stöd för påståendet att kungsörn har etablerat sig i
området.

SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen

BESLUT

Sid 6
M 4612-19

E.ON har inte ifrågasatt att kungsörn finns i området där den planerade luftledningen
är tänkt att anläggas. Istället har E.ON invänt att det kan ta mycket lång tid från
ansökan till att ett ärende är slutligt avgjort och att det därför skulle vara orimligt att ta
hänsyn till nyare observationer av kungsörn.
Inte heller Energimarknadsinspektionen har ifrågasatt att kungsörn uppehåller sig i
området och har med anledning av detta anfört att det kan finnas behov av
skyddsåtgärder, t.ex. fågelavvisare, beroende på vilket avstånd som råder mellan
kungsörnens boplatser och den planerade kraftledningen.
Någon förekomst av kungsörn har överhuvudtaget inte noterats i den fågelinventering
som getts in av E.ON och MKB:n innefattar därför inte heller någon redogörelse för
verksamhetens inverkan på arten och dess fortplantnings- och viloområden. Att kungsörn överhuvudtaget inte noterats kan ha sin förklaring i att inventeringen gjordes vid en
årstid som är mindre lämplig för inventering av nya revir av kungsörn. Mot bakgrund
av den kunskap som E.ON vid tiden för ansökan hade om förekomst av kungsörn i
närliggande vindkraftsparker och om möjligheten till etablering av nya revir borde
E.ON ha gjort en komplett inventering av kungsörn och inkluderat denna i MKB:n.
Mark- och miljööverdomstolen kan mot den redovisade bakgrunden konstatera att det
inte går att bedöma om nätkoncession enligt E.ON:s ansökan kan meddelas och, om
koncession skulle kunna ges, vilka skyddsåtgärder som skulle behövas. Miljökonsekvensbeskrivningen kan således inte läggas till grund för prövningen. Bristerna
förelåg redan när ansökan gjordes och avsåg grundläggande krav på en MKB.
Eftersom en godtagbar MKB är en processförutsättning har det funnits hinder mot att
pröva E.ON:s ansökan. Energimarknadsinspektionen borde därför ha förelagt E.ON att
avhjälpa bristerna i MKB:n.
Om en miljökonsekvensbeskrivning bedöms vara så bristfällig att ett processhinder
föreligger är bestämmelsen i 10 § andra stycket lagen (1996:242) om domstolsärenden
tillämplig, stycket gäller enligt 38 § även i högre rätt. Avvisning får då ske utan att det
har utfärdats något föreläggande enligt 9 §. Frågor om hinder för förfarandet får rätten
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beakta självmant och ett avvisningsbeslut kan meddelas när som helst under
förfarandet. (Se MÖD 2012:5.)
Den brist som föreligger är väsentlig och kan inte läkas nu. Mark- och
miljödomstolens dom ska ändras på så sätt att Energimarknadsinspektionens beslut
undanröjs och E.ON:s ansökan avvisas.

Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte
överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Lars Borg, Roger Wikström och Lars Olsson,
referent, samt tekniska rådet Mikael Schultz.
Föredragande har varit Ote Dunér.

Bilaga A
NACKA TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DOM

Sid 1 (15)
Mål nr M 6157-18

2019-03-29
meddelad i
Nacka

PARTER
Klagande
1. Jerker Blomqvist
2. Linda Blomqvist
3. Kennert Nero
4. Ragnar Varde
5. Föreningen Svenskt Landskapsskydd
6. Föreningen Vi
Ombud för 1-6: Kennet Karlsson
Fagraskruv 1
364 33 Åseda
Bengt Svensson
Ekhorva Gård
364 33 Åseda
Motparter
1. Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 Eskilstuna
2. E.ON. Energidistribution AB
205 09 Malmö
ÖVERKLAGAT BESLUT
Energimarknadsinspektionens beslut den 12 september 2018 i ärende nr 2017100735, se bilaga 1
SAKEN
Nätkoncession för linje av en luftledning från Bredhälla till Horshaga i Uppvidinge
kommun, Kronobergs län
_____________

Dok.Id 570644
Postadress
Box 69
131 07 Nacka

Besöksadress
Sicklastråket 1

Telefon
Telefax
08-561 656 30
E-post: mmd.nacka.avdelning3@dom.se
www.nackatingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:30
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DOMSLUT
1. Mark- och miljödomstolen avvisar Jerker Blomqvists och Linda Blomqvists
överklaganden.
2. Mark- och miljödomstolen avslår Föreningen Svenskt Landskapsskydds,
Föreningen Vis, Kennert Neros och Ragnar Vardes överklaganden.
_____________
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BAKGRUND
Energimarknadsinspektionen beslutade den 12 september 2018 att meddela E.ON
Energidistribution AB (bolaget) nätkoncession för en luftledning från Bredhälla till
Horshaga i Uppvidinge kommun, Kronobergs län, med sträckning som framgår av
bilaga 1 till beslutet. Ledningen ska byggas för 145 kV (konstruktionsspänning) och
ska drivas med 130 kV (nominell spänning).
Nätkoncessionen förenades med följande villkor.
1.1 Verksamheten ska utöver vad som anges i detta beslut bedrivas i huvudsak i
enlighet med vad E.ON. Energidistribution AB har angett i ansökan med bilagor
eller i övrigt åtagit sig i ärendet.
Energimarknadsinspektionen bedömde också att miljökonsekvensbeskrivningen
uppfyllde kraven som framgår av 6 kap. miljöbalken.
Energimarknadsinspektionens beslut har nu överklagats till mark- och
miljödomstolen.
Så som klagandena slutligt bestämt sin talan har endast nedan angivna sakägare och
föreningar fört talan.
YRKANDEN M.M.
Jerker Blomqvist, Linda Blomqvist, Kennert Nero, Ragnar Varde, Föreningen
Svenskt Landskapsskydd och Föreningen Vi har i första hand yrkat att mark- och
miljödomstolen undanröjer Energimarknadsinspektionens beslut och att ansökan
avvisas. I andra hand har de yrkat att mark- och miljödomstolen undanröjer
Energimarknadsinspektionens beslut och att ansökan avslås. I tredje hand har de
yrkat att beslutet återförvisas till Energimarknadsinspektionen för förnyad
handläggning. Till stöd för sin talan har de hänvisat till vad som anförts vid
Energimarknadsinspektionen samt anfört i huvudsak följande.

NACKA TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DOM

Sid 4
M 6157-18

De motsätter sig att aktuell kraftledning utförs som luftledning men accepterar att
kraftledningen utförs så som i mark förlagd kabel.
Markintrång och ersättning
Berörda sakägare har varken skriftligt eller muntligt medgivit att av bolaget
planerad mark får tas i anspråk. Bolaget har inte tagit kontakt med jordägarna för att
upplysa om var mark planeras att tas i anspråk för kraftledningsgata, kraftledningsstolpar och transformatorstation med kopplingsutrustning. Helhetsbilden för
planerat intrång har inte presenterats av bolaget eller någon annan. Bolaget
förutsätter att jordägarna ska acceptera eller tvingas att acceptera intrånget och
deras synpunkter har helt ignorerats i beslutsprocessen. Sakägarna upplever att
deras synpunkter saknar värde i sammanhanget. Alla frågor i tidigare skrivelser från
samrådet har inte blivit bemötta eller besvarade.
De påpekar att den engångsersättning som utgår för ianspråktagen mark för kraftledningar m.m. inte alls motsvarar de ekonomiska förluster som uppstår för jordoch skogsbruksnäringen över den obegränsade tid som koncessionen medger.
Engångsersättningen utgör endast en symbolisk ersättning och då särskilt i
jämförelse med den mycket högre årliga ersättning som utgår för markintrånget för
placering av vindkraftverken, som har en begränsad avtalstid om 35 år.
Samrådet och sekretessbelagda handlingar
Samrådet har inte utförts korrekt. De har i tidigare skrivelser framfört frågeställningar och senare påpekat att det finns kvarvarande frågeställningar som
bolaget inte har bemött. Bolaget har inte gjort något kompletterande bemötande och
Energimarknadsinspektionen har fattat beslut utan klargörande i frågeställningarna.
Det finns vidare sekretessbelagda uppgifter i ärendet som de inte har fått del av och
därmed inte kunnat för sin talan fullt ut trots sin rätt till partsinsyn. Energimarknadsinspektionen har inte agerat på så sätt att sakägarna fått sin rätt till insyn.
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Skogens betydelse
Den skogsmark som övergår till ledningsgata är inte längre skogsmark och
produktiv skogsmark. Den är därmed improduktiv skogsmark och inte längre en
förnybar resurs samt inte längre en sänka för koldioxid, vilket Energimarknadsinspektionen helt bortsett från. Inga motiv eller överväganden har gjorts angående
varför just det utförandet på aktuell kraftledning har valts (luftledning med
tillhörande ledningsgatan) som allra mest motverkar miljömålen i jämförelse med
det alternativ (i jord förlagd kabel) som minst påverkar miljömålen. Varken bolaget
eller Energimarknadsinspektionen har övervägt intresset av den brukningsvärda
marken som resurs mot behovet av exploatering av mark för aktuell kraftledning. I
aktuellt fall saknas utredning och övervägande mellan alternativet luftledning som
orsakar väsentligt större intrång på den brukningsvärda marken i jämförelse med
alternativet jordförlagd kabel.
Bästa teknik
I beslutet framgår ledningens syfte: ”Ledningen mellan Bredhälla och Horshaga har
till syfte att ansluta planerade vindparker till överliggande nät”. Vindparkernas syfte
framgår i miljökonsekvensbeskrivningen till vindparkerna: ”En utbyggnad av
vindkraft minskar utsläppen av s.k. växthusgaser som koldioxid, kväveoxider och
metan samt andra ämnen som är skadliga för miljön.” Sakägarna har tidigare i målet
visat att luftledningarna orsakar fem gånger större koldioxidutsläpp över tid än en i
jordförlagd kabel. Sammantaget är det hyckleri att bygga en produktionsanläggning
med syftet att producera elenergi med lågt koldioxidavtryck och därtill inte välja
bästa teknik med bl.a. lägst koldioxidavtryck för tillhörande kraftledning för att
överföra produktionen. Därtill ska läggas att beställaren av ledningen åtnjuter
ekonomiskt stöd i form av nätförstärkningslån för anläggningen av kraftledningen
som bekostas av samhället via Svenska Kraftnät. Bolaget och beställaren av
kraftledningen saknar därför skäl att välja alternativ efter ekonomiska premisser och
ska välja det alternativ med minst sammantagen miljöbelastning,
Antalet vindkraftverk har minskat då vindpark Rosenholm inte kommer att uppföras
enligt uppgift på tillståndsinnehavarens hemsida samt att vissa verk i vindpark
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Älmedal förbjöds av miljöprövningsdelegationen och mark- och miljödomstolen.
Sammantaget har antalet vindkraftverk som ska anslutas till aktuell kraftledning
minskat från ursprungligt planerade 39 verk till 20 verk. Det innebär bland annat att
den samlade miljöskadan som kraftledningen orsakar blir dubbelt så stor per verk.
Förekomsten av kungsörn
Förekomsten av kungsörn har inte beaktats av Energimarknadsinspektionen.
Sakägarna har redan vid Energimarknadsinspektionen påpekat förekomsten av
kungsörn i området och att kungsörn har en särskild skyddsstatus som beslutats av
regering och riksdag och som ansvariga myndigheter har att aktivt stöda. Detta har
följts upp och visat på en för södra Sveriges fastland unik förekomst av kungsörn
just i det område där aktuell kraftledning planeras. Det finns en riklig förekomst av
kungsörn i området där kraftledningen planeras. Uppgifterna är hämtade från
länsstyrelsen, de lokala fågelklubbarnas årliga inventeringar som görs på uppdrag
av länsstyrelsen samt inventeringar som har utförts av de exploatörer som ansöker
om tillstånd att uppföra vindkraftverk i området. Vidare har lokalbefolkningen
fotografiskt dokumenterat befintliga kungsörnsbon och observationer av adulta och
yngre kungsörnar i området. De lokala ornitologernas yttrande bekräftar förekomst
av såväl kungs- som havsörn kring Horshaga fly, där aktuell kraftledning också
planeras.
Slutsatsen i det mål från mark- och miljödomstolen i Växjö avseende vindpark
Älmemål som refereras i Energimarknadsinspektionens beslut är att inom tre
kilometer från vindpark Älmemål finns inga bekräftade uppgifter om häckning av
kungsörn. Det ska observeras att detta endast är en mindre del av den aktuella
sträckningen. I huvuddelen av sträckningen, dvs. bortom trekilometersgränsen från
vindpark Älmedal finns bekräftade uppgifter om riklig förekomst av kungsörn.
Detta har Energimarknadsinspektionen bortsett från i sitt beslut. Det kan tilläggas
att vindpark Berg, belägen omedelbart öster om vindpark Tvinnesheda och aktuell
kraftledning förbjöds av mark- och miljödomstolen av skälet att kungsörn förekom
på platsen. Eftersom kungsörnar obehindrat flyger den korta sträckan mellan
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föreslagen kraftledning och vindpark Berg måste det vara samma kungsörnspopulation som finns på båda platserna och med samma skyddsbehov. Den
utredning som bolaget har gjort angående förekomst av kungsörn på platsen är inte
tillräcklig och behöver utredas ytterligare. Varken bolaget eller Energimarknadsinspektionen har beaktat den kända förekomsten av kungsörn i området och
Energimarknadsinspektionen har inte meddelat behövliga skyddsåtgärder så att
artskyddsförordningens bestämmelser uppfylls avseende kungsörnspopulationen
som finns på platsen.
Kostnaden
Det har inte framkommit att alternativet med jordkabel skulle vara tekniskt
omöjligt. Det som har framkommit är att alternativet jordkabel är dyrare och har
sämre driftsäkerhet i jämförelse med luftledningsfallet. Så är inte fallet. Bolaget
framför i miljökonsekvensbeskrivningen att jordkabel valts bort bl.a. av skälet
bristande driftsäkerhet. Grunderna för att välja bort jordkabel är inte utredda och
analys eller bevis saknas som styrker påståendet att driftsäkerheten är sämre i
jordkabel än i luftledning. Tvärtom har jordkabel högre driftsäkerhet än luftledning.
Jordkablar har en felfrekvens som är ca hälften så stor som för luftledningar.
Energimarknadsinspektionen har inte begärt något bevis av bolaget för deras
påstående om att jordkabel har sämre driftsäkerhet än luftledning. Bolaget har inte
kunnat styrka sitt påstående, vilket därmed är att anse som ogrundat och ska bortses
från av domstolen.
I ansökningshandlingarna och i Energimarknadsinspektionens beslut framgår att
syftet med aktuella kraftledning är att överföra produktionen av elström från
vindkraftverken till överliggande nät. Kraftledningen är sålunda att betrakta som en
del av en privatägd kraftledning vars syfte är att överföra elström från de privatägda
vindkraftverken till den allmänt ägda anslutningspunkten i Nybro via en privatägd
mellanstation i Bredhälla. Det framgår också att kraftledningen ska bekostas av
beställaren av ledningen. Bolaget har utarbetat en kostnadskalkyl där kostnaderna
för luftledning har jämförts med kostnaderna för en i mark förlagd kabel mellan
Bredhälla och Horshaga. Det ska noteras att redovisade kostnader avser
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anläggningskostnader för kraftledningen, dvs. de kostnader som beställaren av
ledningen ska betala. Kostnaderna är företagsekonomiska kostnader som drabbar
beställaren av den privata kraftledningen och har inget att göra med en prövning av
tillåtligheten. Därtill ska läggas att samhället subventionerar ledningen med
nätförstärkningslån om 233 miljoner kronor via Svenska Kraftnät. Därmed utgör
åberopade företagsekonomiska kostnader en mindre grund för val av luftledning
före valet av jordkabel.
Med kostnadskalkylen som grund har bolaget valt alternativet luftledning före
alternativet jordförlagd kabel. Dessa redovisade kostnader är inte hela bilden av
kostnaderna för projektet. Förutom de redovisade anläggningskostnaderna av
engångskaraktär, så tillkommer årliga kostnader för markägarna av förlorad
skogsproduktion m.m. samt samhällsekonomiska kostnader som alla löper tills
vidare dvs. lika länge som koncessionen medger.
Klagandena har vid Energimarknadsinspektionen redogjort för att kostnaden för
jordkabel har överskattats av bolaget på grund av felaktiga förutsättningar,
uppenbarligen i syfte att få detta alternativ att framstå som mindre intressant, samt
därefter i en sammanräkning av de samhällsekonomiska kostnaderna visat att
alternativet jordkabel blir billigast vid en jämförelse med luftledning.
Jordkabelalternativet innebär god hushållning med kapital och mark i enlighet med
miljöbalkens krav.
Privat ledning
Energimarknadsinspektionen betraktar aktuell ledning som en regionnätledning
vilket innebär att den skulle ingå som en del i det allmänna elnätet. Bolaget har inte
visat att så är fallet utan aktuell ledning är att betrakta som en privat ledning i syfte
att överföra elström från privata vindkraftverk till det allmänna elnätet. Brukaren av
ledningen anser uppenbarligen inte att leverans- och driftsäkerheten är särskilt
viktig, eftersom ledningen är utförd som en enkelledning. Enkelledning innebär att
det endast finns en ledning på ledningsstolparna och om det blir fel på denna så kan
ingen elström överföras. Ifall ledningen är särskilt viktigt så utförs ledningen såsom
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en dubbelledning med två skilda ledningar på ledningsstolparna varav en ledning
finns som ständig reserv.
Förelagda att yttra sig i frågan om klagorätt har Jerker Blomqvist, Linda
Blomqvist, Kennert Nero, Ragnar Varde, Föreningen svenskt Landskapsskydd
och Föreningen Vi anfört följande.
Sakägarna Kennert Neros och Ragnar Vardes fastigheter är direkt berörda av det
aviserade kraftledningsförslaget. Sakägarna Jerker och Linda Blomqvists fastighet
ligger cirka 650 meter från centrum på aviserat kraftledningsförslag stråk 1, dock
närmre i de andra aviserade kraftledningsförslagen. Vidare stöds klagorätten på
Århuskonventionen från juni 1998, ratificerad av EU och ratificerad av Sverige
2005, avseende tillgång till information, allmänhetens deltagande och tillgång till
rättslig prövning.
DOMSKÄL
Klagorätt
Rätten att överklaga regleras i 42 § förvaltningslagen (2017:900). Där anges att ett
beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne
emot. Bestämmelsen i 42 § förvaltningslagen är ett uttryck för den i Sverige
gällande ordningen att det inte föreligger någon allmän rätt att överklaga
förvaltningsbeslut. Som en förutsättning för rätt att överklaga förvaltningsbeslut
brukar krävas att beslutet antingen påverkar den klagandes rättsställning eller berör
ett intresse, som på något sätt erkänts av rättsordningen. Erkännandet kan ha skett
genom föreskrifter eller uttalanden om att vissa intressenter ska höras eller vissa
intressen beaktas innan beslut fattas.
Jerker Blomqvists och Linda Blomqvists fastighet är belägen cirka 650 meter från
den i målet aktuella ledningen. De har inte anfört några omständigheter som innebär
att Energimarknadsinspektionens beslut kan anses angå dem på ett sådant sätt att de
har rätt att överklaga beslutet. Jerker Blomqvists och Linda Blomqvists
överklaganden ska därför avvisas.
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Mark- och miljödomstolen har uppfattat att det är Föreningen Svenskt
Landskapsskydd och Föreningen Vi som föreningar, och inte dess enskilda
medlemmar, som har överklagat Energimarknadsinspektionens beslut.
Enligt 13 kap. 9 § ellagen (1997:857) får en sådan ideell förening eller annan
juridisk person som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken överklaga
Energimarknadsinspektionens beslut om beslutet avser anläggningar för
starkströmsluftledning med en spänning på minst 220 kV och en längd av minst 15
kilometer. Föreningen Svenskt Landskapsskydd och Föreningen Vi uppfyller
kriterierna i 16 kap. 13 § miljöbalken. Det överklagade beslutet avser dock inte
en sådan anläggning som anges i 13 kap. 9 § ellagen.
Av praxis framgår emellertid att 13 kap. 9 § ellagen inte kan anses uttömmande
reglera frågan om miljöorganisationers klagorätt. Vid prövning av frågor om
meddelande av nätkoncession för linje ska bl.a. bestämmelserna i 2–4 kap.
miljöbalken tillämpas. Dessa bestämmelser föreskriver att företräde ska ges åt en
sådan användning av mark- och vattenområden som från allmän synpunkt medför
en god hushållning. De innehåller vidare föreskrifter bl.a. om skydd för ekologiskt
känsliga områden och områden av riksintresse för bl.a. natur- och kulturmiljövården. I målet om koncession aktualiseras således frågor som är direkt
relaterade till miljön och innefattar en bedömning av åtgärdens påverkan på miljön.
Beslut om nätkoncession för en luftledning med en spänning på 130 kilovolt utgör
därför ett sådant avgörande som miljöorganisationer enligt artikel 9.3 i Århuskonventionen har rätt att klaga på (se Mark- och miljööverdomstolens slutliga
beslut den 26 mars 2019 i mål nr 2080-18).
Vid en konventionsenlig tolkning av bestämmelsen i 42 § förvaltningslagen ska
således beslutet anses angå föreningarna på det sätt som avses i bestämmelsen.
Föreningen Svenskt Landskapsskydd och Föreningen Vi har därmed rätt att
överklaga Energimarknadsinspektionens beslut.
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Prövningen i sak
Tillämpliga bestämmelser
Tillämpliga bestämmelser framgår av Energimarknadsinspektionens beslut och
nedan.
Av 2 kap. 1 § ellagen (1997:857) följer att en elektrisk starkströmsledning inte får
byggas eller användas utan tillstånd, nätkoncession. Nätkoncession för meddelas
endast om anläggningen är lämplig från allmän synpunkt, 6 § ellagen. Av 2 kap. 8
a § ellagen följer att bestämmelserna i 2-4 kap. miljöbalken ska tillämpas vid
prövning av frågor om meddelande av nätkoncession för linje. Det innebär att
prövningen ska omfatta en bedömning i förhållande till balkens allmänna
hänsynsregler och bestämmelserna för hushållning med mark och vatten.
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön, 2 kap. 3 §
första stycket miljöbalken. Enligt samma bestämmelse ska vid yrkesmässig
verksamhet användas bästa möjliga teknik. Av andra stycket samma paragraf
framgår att försiktighetsmåtten i första stycket ska vidtas så snart det finns skäl att
anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken ska det för en verksamhet som tar i anspråk ett markeller vattenområde väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska
kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö.
Vid lokaliseringsprövningen ska även naturvärdena på platsen beaktas och
bestämmelserna om skydd för djur och växter i 8 kap. miljöbalken tillämpas. Markoch miljööverdomstolen har i flera avgöranden anfört att artskyddsförordningen är
att se som en precisering av vad som kan följa av miljöbalkens allmänna
hänsynsregler när det gäller skydd av arter (se t.ex. MÖD 2013:13). Det innebär att
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domstolen med tillämpning av relevanta fridlysningsbestämmelser i artskyddsförordningen har att bedöma hur de skyddade arterna påverkas av den planerade
verksamheten.
Vidare följer av 3 kap. 1 § att mark- och vattenområde ska användas för det eller de
ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge
samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från
allmän synpunkt god hushållning.
Ianspråktagande av mark och ersättning
Inledningsvis kan mark- och miljödomstolen konstatera att ett medgivande från de
fastighetsägare vars fastigheter berörs av nätkoncession inte är en förutsättning för
att nätkoncession ska kunna meddelas. Efter att koncession meddelats kan
koncessionshavaren ta den mark som behövs i anspråk med ledningsrätt. Energimarknadsinspektionen har således inte varit förhindrad att meddela beslutet på
grund av att fastighetsägarnas medgivande saknats. Det är inte heller möjligt för
domstolen att inom ramen för detta mål ta ställning till frågor som rör ersättning för
markintrång.
Miljökonsekvensbeskrivning och samråd
Enligt mark- och miljödomstolens bedömning uppfyller de samråd som genomförts
de krav som uppställs i 6 kap. miljöbalken. Vad klagandena anfört om att bolaget
inte beaktat klagandenas synpunkter medför ingen annan bedömning.
Vidare bedömer mark- och miljödomstolen att miljökonsekvensbeskrivningen
uppfyller de krav som ställs på redovisning av bl.a. alternativa lokaliseringar
och alternativa utformningar samt innehåller tillräckliga uppgifter för att identifiera
och beskriva ledningens direkta och indirekta effekter. Miljökonsekvensbeskrivningen kan således godkännas. Ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen
kan därför ligga till grund för domstolens prövning.
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Lokaliseringen
Vid prövningen av en nätkoncession gäller lokaliseringsregeln i 2 kap. 6 §
miljöbalken. Enligt denna ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att
ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors
hälsa och för miljön.
Klagandena har anfört att förekomsten av kungsörn i området medför att den
aktuella lokaliseringen inte är lämplig. Mark- och miljödomstolen kan konstatera
följande. Någon förekomst av kungsörn har inte noterats i den fågelinventering som
utförts som en del av miljökonsekvensbeskrivningen. Att kungsörn förekommer i
anslutning till området framgår emellertid av tidigare avgöranden från mark- och
miljödomstol avseende vindkraftsparker i närliggande områden (se t.ex. mark- och
miljödomstolen i Växjös dom den 19 januari 2018 i mål nr M 2506-15 respektive
den 22 mars 2018 i mål nr 2326-16). Med hänsyn till att ledningen kommer att
samlokaliseras med befintlig ledning samt att förekomsten av kungsörn inom det
aktuella området, med hänvisning till den utförda fågelinventeringen, synes vara
begränsad inom området bedömer dock mark- och miljödomstolen att förekomsten
av kungsörn inte medför att lokaliseringen skulle vara olämplig.
Domstolen instämmer därför i Energimarknadsinspektionens bedömning att bolaget
visat att den valda sträckningen uppfyller miljöbalkens krav på lämplig lokalisering.
Den valda platsen för ledningen framstår även i jämförelse med alternativa
sträckningar som den mest lämpliga med hänsyn till att ändamålet ska kunna
uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Detta
främst med hänsyn till att det rör sig om en kortare ledningsdragning än övriga
alternativ som dessutom utnyttjar befintlig ledningssträcka. Det är vidare enligt
bolaget inte möjligt att utföra en markförlagd kabel i befintlig ledningsgata. Ett
utförande med markkabel skulle således medföra ett helt nytt intrång i miljön.
Bästa teknik
Kraven på bästa möjliga teknik gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt
att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av
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skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana
åtgärder (2 kap. 7 § första stycket miljöbalken).
Enligt bolagets kalkyl skulle kostnaden för en markkabellösning i detta fall uppgå
till cirka 18 miljoner kronor, att jämföra med cirka 102 miljoner kronor bolaget
uppskattar att luftledningsalternativet skulle kosta. Klagandena har ifrågasatt
bolagets kostnadskalkyl och även invänt att merkostnaden för en markkabel i
aktuellt fall är miljömässigt motiverad. Enligt mark- och miljödomstolens
bedömning ger bolagets kostnadskalkyl, även om den är behäftad med vissa
osäkerhetsmoment, tillräckligt stöd för slutsatsen att en markkabel i detta fall skulle
innebära en avsevärd ökning av kostnaderna jämfört med luftledningsalternativet.
Den är även tillräckligt utförlig för att ligga till grund för den intresseavvägning
som ska göras mellan merkostnaderna för en markkabel och fördelarna av
densamma.
Mark- och miljödomstolen bedömer att den miljömässiga nyttan av markkabelalternativet inte kan anses motivera den ökade kostnaden för teknikvalet. Detta
särskilt eftersom markledningen skulle kräva en ny sträckning med de ingrepp i
miljö som det innebär, medan luftledningen kommer att lokaliseras vid en befintlig
ledningsgata.
Slutsatser
Luftledningens påverkan på bl.a. landskapsbild, fåglar samt jord- och skogsbruk i
området är inte så betydande att det utgör hinder för att meddela nätkoncession. Den
miljömässiga nyttan av markkabelalternativet kan inte anses motivera den ökade
kostnaden för teknikvalet. Detta särskilt eftersom markledningen skulle kräva en ny
stäckning medan luftledningen kommer att lokaliseras vid en befintlig ledningsgata.
Miljönyttan av en markledning får därmed anses vara mindre än vad som normalt är
fallet. Det anförda innebär att Föreningen Svenskt Landskapsskydds, Föreningen
Vis, Ragnar Vardes och Kennert Neros överklaganden ska avslås.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02)
Överklagande senast den 23 april 2019. Prövningstillstånd krävs.

Peter Winge

Annika Billstein Andersson

_____________
I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Peter Winge, ordförande, och
tekniska rådet Annika Billstein Andersson. Föredragande har varit tingsnotarien
Jim Blomström.
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Nätkoncession för linje
Beslut
Energimarknadsinspektionen (Ei) beslutar följande.
1

E.ON Energidistribution AB (556070-6060) meddelas nätkoncession för linje för en
luftledning från Bredhälla till Horshaga i Uppvidinge kommun, Kronobergs län, i
den sträckning som framgår av bifogad karta, bilaga 1. Ledningen ska byggas för 145
kV (konstruktionsspänning) och ska drivas med 130 kV (nominell spänning).
Nätkoncessionen gäller tills vidare.

Nätkoncessionen förenas med följande villkor.
1.1 Verksamheten ska utöver vad som anges i detta beslut bedrivas i huvudsak i
enlighet med vad E.ON Energidistribution AB har angett i ansökan med bilagor
eller i övrigt åtagit sig i ärendet.
2

Miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven som framgår av 6 kap. miljöbalken.

Bakgrund
Ei prövar ansökningar om tillstånd att bygga och driva elledningar. Tillståndsprövningen
syftar till att säkerställa att en verksamhetsutövare är lämplig att driva nätsverksamheten
samt för att förhindra att kraftledningar byggs på ett sätt som kan skada människor, djur
och natur.

Ei 2060 v-1.0 2017-07-05

I ansökan ska en miljökonsekvensbeskrivning ingå och innan den upprättas ska
nätföretaget samråda med de som berörs av ledningen. Under samrådet ska länsstyrelsen
besluta om ledningen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om betydande
miljöpåverkan kan antas ställs högre och tydligare krav på vad som ska ingå i ansökan
och samråd måste hållas med en utökad krets.
Det finns särskilda regler om bl.a. nationalparker, kulturminnen och kulturreservat,
naturminnen, biotopskyddsområden, djur- och växtskyddsområden,
strandskyddsområden, Natura 2000-områden och vattenverksamhet i miljöbalken och
andra författningar. Ellagen gäller parallellt med annan författning, vilket innebär att
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dessa regler gäller utan hinder av nu aktuellt beslut om nätkoncession. Det finns därför
inte skäl att i villkor närmare precisera vad som ska gälla vid passage av områden där
sådana regler gäller.
Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan
Länsstyrelsen i Kronobergs län har beslutat att verksamheten kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan.
Länsstyrelsen motiverar sitt beslut enligt följande. Mot bakgrund av de kriterier som
anges i bilaga 2 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar, bedöms att
projektets karaktäristiska egenskaper, lokalisering eller bedömda effekter kan komma att
bli sådana att de kan antas medföra betydande miljöpåverkan i miljöbalkens mening.
Ledningen berör inga natur- eller kulturmiljöer av riksintresse. Projektet är dock av
sådan storlek och omfattning, där ny mark tas i anspråk för kraftledningen på en sträcka
av ca 7,8 kilometer, att länsstyrelsen bedömer att det skulle kunna medföra betydande
miljöpåverkan.

E.ON Energidistribution AB:s ansökan
E.ON Energidistribution AB (E.ON) har ansökt om nätkoncession för linje för en 145 kV
luftledning från Bredhälla till Horshaga i Uppvidinge kommun, Kronobergs län.
Följande sammanfattning är en beskrivning av vad E.ON har uppgett i sin ansökan.
Ledningens syfte
Nya vindkraftsparker planeras att uppföras kring Horshaga i Uppvidinge kommun. De
aktuella vindkraftsparkerna ligger några kilometer väster om Åseda. Ledningen mellan
Bredhälla och Horshaga har till syfte att ansluta planerade vindkraftparker till
överliggande nät.
Tekniskt utförande
Ledningen föreslås uppföras i portalstolpar med horisontellt placerade faslinor med
hängande isolatorkedjor. Denna konstruktion är normalt mellan 15-25 m hög och kräver
en ca 40 m bred omgivande skogsgata. Eftersom ledningen planeras att uppföras i
anslutning till en annan ledning kan den redan befintliga ledningsgatan i viss mån
nyttjas. En breddning på ca 20 m erfordras för att få plats med den nya ledningen och för
att denna ska bibehållas som trädsäker.
Andra typer av stolpar kan dock bli aktuella vid enstaka platser där lokala
terrängförhållandens kräver detta. Det kan då bli fråga om fackverksstolpar men det kan
även bli aktuellt med rörstolpar eller t.ex. kompositstolpar där de lokala förhållandena
kräver att stolpen är av oimpregnerat material. Den maximala höjden kommer dock vara
ca 25 m oavsett stolptyp. Faslinornas placering kommer att vara horisontell oavsett
vilken stolptyp som kommer att användas.
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Trästolparna kommer att förankras genom att de schaktas ner i marken på ett djup av ca
2-2,5 m och inga fundament kommer generellt sett att användas. Om det vid
detaljprojekteringen framkommer att vissa lokala terrängförhållanden är sådana att
annan stolpe eller förankring krävs så kan eventuellt enstaka fundament komma att
användas. Vid torvmarken kan t.ex. en annan förankringskonstruktion bli nödvändig
som fungerar i blöta markförhållanden. Vinkelstolpar kan behöva stagas.
Om det blir aktuellt att använda fackverksstolpar så förankras dessa genom en
sliperskonstruktion som kan bestå av saltimpregnerade träslipers eller betongslipers.
Rörstolpar förankras normalt sett genom att de schaktas ca 4 m ner i marken. Viss
stagning kan ibland behövas och under vissa förutsättningar sker även grundläggning på
betongslipers. Kompositstolpar förankras normalt genom att de schaktas ca 2,5 m ner i
marken och även dessa kan behöva stagas.
Ledningen kommer att konstrueras för 145 kV och driftspänningen kommer vara 130 kV.
Ledningens sträckning
Förordad sträckning för planerad ledning mellan Bredhälla och Horshaga utgår från
planerad transformatorstation vid Bredhälla och följer öster om befintlig 130 kV ledning i
nordvästlig riktning. Sträckningen passerar öster om Åker, korsar väg 23 och passerar
över Flybo torvtäkt. Ledningen ansluter till föreslagen stationsplacering vid Horshaga.
Ledningen följer i sin helhet längs med befintlig kraftledning och sträckan uppgår till ca
7,8 km.
Miljökonsekvensbeskrivningen
E.ON har lämnat in en miljökonsekvensbeskrivning tillsammans med sin ansökan.
Nedan följer en sammanfattning av vad E.ON har uppgett i
miljökonsekvensbeskrivningen.
Alternativa sträckningar och utföranden
E.ON har studerat en alternativ sträckning för planerad ledning mellan Bredhälla och
Horshaga. Den alternativa sträckningen utgår i nordostlig riktning från planerad
transformatorstation vid Bredhälla. Sträckningen följer inledningsvis norr om en befintlig
ledning i ca 1,5 km för att sedan vika av i nordvästlig riktning. Sträckningen passerar
väster om Linneberga avfallsanläggning och korsar sedan väg 23 mellan Broholm och
Linneberg. Sträckningen fortsätter i nordvästlig riktning och passerar mellan Flybo mosse
och Kråketorp innan anslutning till planerad transformatorstation vid Horshaga. Den
alternativa sträckningen uppgår till ca 8,2 km.
Den alternativa ledningssträckningen skulle innebära en helt ny skogsgata i ett tidigare
obrutet skogslandskap. Omfattningen av avverkning för en helt ny ledningsgata skulle
bli större jämfört med förordat alternativ där man istället endast behöver bredda befintlig
ledningsgata. En ny ledning i tidigare obruten terräng bidrar tillsammans med andra
vägar och ledningar till fragmentering av landskapet och de kumulativa effekterna i
området kan bli att landskapet känns uppdelat.
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Vad gäller påverkan på fåglar bedöms den alternativa sträckningen som ett sämre
alternativ då man skulle öppna upp en helt ny ledningsgata i landskapet och skapa
ytterligare ett intrång i den omgivande miljön. Ledningen enligt alternativ sträckning
skulle skapa en till barriär och göra intrång i skogsmiljön vilket skulle kunna vara
negativt för fågellivet i området.

2017-100735-0044
2017-100735-0048

E.ON anser, med hänsyn till ovanstående, att den förordade sträckningen, med dess
parallellgång med befintlig ledning, är den mest lämpliga.
Vad gäller ett alternativt utförande i markkabel av den planerade luftledningen uppger
E.ON följande i miljökonsekvensbeskrivningen.
Markförlagd kabel innebär både för- och nackdelar sett ur ett miljöperspektiv. Den
kanske tydligaste fördelen med markkabel är att den öppna ledningsgata som krävs
kring både markförlagda kablar och luftledningar är avsevärt smalare kring kablarna.
Det innebär fördelar avseende landskapsbildspåverkan, både genom den smalare
ledningsgatan och genom att anläggningen är dold i marken. Dessutom blir den
bestående påverkan på bl.a. skoglig naturmiljö och skogsbruk normalt mindre för
markkablar. I det aktuella fallet kan dock luftledningsalternativet till viss del utnyttja
befintlig ledningsgata vilket innebär att markintrånget minimeras.
Kabelförläggning medför generellt mer omfattande markskador jämfört med luftledning
då markarbeten erfordras på hela sträckan. För en luftledning blir det endast aktuellt
med schaktarbeten, samt i enstaka fall sprängning, vid stolpplaceringar. Ur
kulturmiljösynpunkt kan markkabel således vara problematiskt eftersom markpåverkan
blir mer omfattande. I det aktuella området finns det generellt mycket kulturlämningar i
form av stenrösen och stenmurar som i hög grad påverkas av markarbeten. För en
luftledning kan stolpplaceringarna i hög grad anpassas för att undvika ingrepp i fornoch kulturlämningar. Vid sträckor med ytligt liggande berg innebär sprängning för
kabelschaktet irreversibla markingrepp.
Vid schaktarbeten i blöta marker, som är särskilt känsliga för ingrepp, kan påverkan till
följd av en markkabel bli allvarlig genom att de hydrologiska förhållandena riskerar att
förändras. Eftersom det studerade kabelalternativet huvudsakligen följer befintliga vägar
bedöms det dock som ett mindre problem i det aktuella fallet. Vid passage av vattendrag
kan markförläggning påverka naturmiljön vid schaktarbeten medan luftledningens
stolpplaceringar kan anpassas för att undvika närhet till vattendrag. Genom utförande
med schaktfri metod som borrning kan påverkan undvikas även för markkablar, dock
innebär det stora merkostnader.
Vad gäller närboende är det generellt mer fördelaktigt med markkabel, främst för att
ledningen inte synliggörs för boende. Även utbredningen av magnetfält är generellt
mindre för markförlagd kabel. Under byggskedet ger både kabel- och luftledning
upphov till störningar för närboende, dels i form av buller och avgaser från
arbetsmaskiner och dels i form av trafikstörningar. Störningarna kan bli något mer
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omfattande för markkabel eftersom markarbeten erfordras på hela sträckan. Den aktuella
ledningen planeras att uppföras i glesbygd där antalet närboende är få.
Driftsäkerheten är ett tungt vägande motiv till varför markförlagda kablar undviks i
regionnätet. Det är svårt och tidskrävande att lokalisera och avhjälpa fel på markkablar.
En luftledning är betydligt enklare att komma åt för inspektion, felsökning och
reparation, vilket minskar avbrottstiden vid eventuella fel. I det aktuella fallet innebär
avbrott på ledningen en förlust av den förnyelsebara energi som hade kunnat produceras
under avbrottstiden. Vidare innebär avbrott ett inkomstbortfall för ägaren av
vindkraftsparkerna.
Att använda kabel i regionnätet är ett avsevärt dyrare alternativ jämfört med luftledning.
En kostnadsjämförelse mellan förordat alternativ och studerat kabelalternativ, visar att
ledningen skulle bli ca 80 miljoner kronor dyrare i ett utförande med markkabel jämfört
med det förordade luftledningsalternativet. De fördelar som en markförlagd kabel skulle
innebära bedöms inte motivera den sämre driftsäkerhet, påverkan på kulturlämningar
och högre byggkostnad som det skulle innebära.
Givet ovan nämnda förutsättningar har E.ON valt att ansöka om ett utförande med
trädsäker luftledning i portalstolpar. Att en luftledning är trädsäker innebär att det inte
finns några träd som vid storm eller oväder riskerar att falla på och skada ledningen.
Detta tillgodoses dels genom en kalavverkad skogsgata och dels genom avverkning av
enskilda farliga träd i skogsgatans sidoområden.
Byggnation
Innan byggnationen påbörjas genomförs en fältprojektering där ledningssträckningen
stakas ut och markens plan och profil dokumenteras. Arbetet sker till fots och/eller med
hjälp av lättare terränggående fordon. Då den nya ledningen planeras att uppföras
parallellt med en befintlig ledning underlättas förundersökningsarbetet. Normalt görs
även en värdering av den skog som behöver avverkas för den nya kraftledningsgatan och
träd aktuella för avverkning stämplas.
Uttransport av material kommer i första hand att ske på befintliga vägar i området samt i
ledningsgatan. Om nya tillfartsvägar eller liknande erfordras kommer samråd för dessa
att ske med länsstyrelsen, enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Byggnation av den nya
ledningen börjar med att material transporteras in till kraftledningsgatan. Placeringen av
materialupplag och uppställningsplatser för maskiner kommer att optimeras för att
minimera transportsträckan mellan upplag och stolpplatser, dock med hänsyn till
känsliga områden så att skada på den omgivande miljön inte uppstår.
E.ON har beslutat att inte använda kreosotimpregnerade trästolpar. Istället kommer
trästolpar med alternativt impregneringsmedel att användas, godkänt för det aktuella
ändamålet. Det är idag inte beslutat exakt vilken typ av impregneringsmedel som blir
aktuellt men vid uppförande av ledningen kommer E.ON att beakta de regler och
användningsvillkor som föreskrivits det aktuella impregneringsmedlet. Om det vid
enstaka stolpplaceringar föreligger risk för spridning till vattenmiljöer kan det bli aktuellt
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med annan typ av stolpar/stolpmaterial på dessa platser. Upplag kommer att anpassas så
att ingen skada uppkommer på människors hälsa och på miljön. Stolpresning sker genom
att en grävmaskin med en specialskopa gräver ett ca 2 m djupt hål vari stolparna
placeras. Mindre gropar behöver också grävas för stagförankringar. Där markerna är
blöta placeras stolparna i första hand inom de lokalt torraste områdena. Går det inte att
hitta fast mark utnyttjas i sällsynta fall pålat fundament eller slipersfundament.

2017-100735-0044
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Inga impregnerade stolpar, fundament eller stagförankringar i trä kommer att användas
på avstånd mindre än 5 m från vattendrag, ytvatten, våtmarker och brunnar.
De överskottsmassor som uppkommer i samband med grundläggning av stolpar är
relativt små och kräver inget specifikt omhändertagande. Vid stolpresning i sank
torvmark är schaktningen mer omfattande. Detsamma gäller för grundläggning av
eventuella fackverksstolpar, om sådana skulle bli aktuella på enstaka platser.
Huvuddelen av schaktmassorna används dock för återfyllnad av schaktet när stolpen har
rests. Eventuella överskottsmassor fördelas ut i terrängen kring stolpen.
När samtliga stolpar är färdiga dras faslinorna ut med bandvagn och spolverk placerade i
ledningens ändar. Detta moment sker släpfritt varvid varken mark eller linor skadas. I
samtliga moment kommer transport av personal att ske via befintliga tillfartsvägar samt i
kraftledningsgatan, med lättare terränggående fordon inklusive bandvagn.
Närboende och magnetfält
I anslutning till föreslagen sträckning finns närmaste bostadshus vid Broholm, på ett
avstånd på ca 200 m till föreslagen ledning. Samlad bebyggelse och bostadshus finns i
övrigt vid Åker där närmaste hus är ca 230 m från föreslagen sträckning. Ledningen
föreslås uppföras öster om befintlig ledning för att hålla maximalt avstånd till bebyggelse
och bostadshus.
De magnetiska fälten från aktuell ledning samt den parallellgående ledningen har
beräknats utifrån förväntad årsmedelströmlast för ledningarna och ger således ett
genomsnittligt värde på magnetfälten från ledningarna över året. Magnetfälten har
beräknats för en nivå på 1 m över markytan. Beräkningen påvisar att magnetfälten från
aktuell ledning uppgår till ca 0,2 mikrotesla på ett avstånd av 58 m väster om planerad
ledning och 40 m öster om planerad ledning.
Ledningen kommer inte att medföra förhöjda magnetfält i boendemiljöer.
Landskapsbild
Området mellan Bredhälla och Horshaga utgörs huvudsakligen av skogsmark med
inslag av våtmarker/sumpskogar samt fossila åkrar med stenrösen och stenmurar.
Området är flackt och utan större höjdskillnader. I området finns en del mindre sjöar och
gölar samt våtmarksområden/mossar. Området är relativt glest befolkat med samlad
bebyggelse i mindre orter som Tvinnesheda, Åker och Horshaga. Inga särskilt utpekade
intressen knutna till landskapsbildskydd berörs av den förordade ledningssträckningen.

BESLUT

2017-100735-0044
2017-100735-0048

2018-09-12
2018-09-13

Datum
2018-09-12

7 (29)
Dnr
2017-100735

Den förordade sträckningen följer i parallellgång med befintlig luftledning vilket innebär
att man samlar intrånget och infrastrukturen och undviker ytterligare fragmentering och
intrång i landskapet. Stolparna för den nya ledningen kommer huvudsakligen att vara i
samma nivå som omgivande träd vilket minimerar påverkan på landskapsbilden i stort.
Där landskapet öppnas upp bidrar de båda ledningarna med en mer omfattande
industriell karaktär jämfört med idag. Sammantaget bedöms påverkan på
landskapsbilden dock bli liten.
Naturmiljö och naturvärdesinventering
Förordad sträckning berör huvudsakligen produktionsskog som ofta är tydligt påverkad
av skogsbruk. Inga lagskyddade områden som Natura 2000-områden, naturreservat eller
riksintressen för naturvård berörs av föreslagen sträckning. Sträckningen berör i viss
utsträckning våtmarker/mossar och sumpskogar, där den stora våtmarken i norra delen
utgör en torvtäktsverksamhet. Sträckningen passerar ett antal mindre vattendrag/diken.
En naturvärdesinventering och en fågelinventering i fält har genomförts. Totalt har 4
objekt med naturvärdesklass 2 (högt naturvärde) och 12 objekt med naturvärdesklass 3
(påtagligt naturvärde) identifierats som kan påverkas av ledningen. Ett femtiotal
generella biotopskydd har identifierats, främst i form av rösen och stenmurar i
odlingslandskapet. Dessa kan hysa särskilda livsmiljöer för arter och är av intresse för
naturmiljön.
Objekten med naturvärdesklass 2 (högt naturvärde) består av naturbetesmark med
generella biotopskydd, blomrik mark, blomrik ledningsgata och floralokal utmed
markväg. Påverkan på dessa objekt bedöms som liten. Detta förutsatt att försiktighet
vidtas vid byggnationsarbeten och anpassning av stolpplacering görs. För vissa objekt
kan ledningen även medföra positiva konsekvenser då en breddning av ledningsgatan
samt den återkommande röjningen kan vara positivt för naturvärdena i området då de är
kopplade till hävdad mark.
För 3 av objekten med naturvärdeklass 3 (påtagligt naturvärde) som påträffats i
naturvärdesinventeringen har påverkan från den planerade ledningen bedömts som
måttlig. Det rör två sumpskogsområden och en tallbevuxen myr. Avverkning för
erforderlig skogsgata kommer att påverka objektens naturvärden. För övriga objekt med
naturvärdeklass 3 bedöms påverkan bli liten eller möjligen positiv.
Generella skadeförebyggande åtgärder
Föreslagen sträckning kommer i viss utsträckning att påverka våtmarker och
sumpskogar. Stolpar kommer i möjligaste mån att placeras på torr mark för att undvika
schaktning i blöta markområden. Ett antal stolpplaceringar kommer dock att behöva
placeras inom dessa områden. Bland annat kommer det att bli aktuellt med
stolpplaceringar inom Flybo torvtäkt. Inom detta område kommer dialog att föras med
verksamhetsutövaren för att minimera påverkan på torvtäkten. Arbeten i blöta
markområden kommer att ske med särskild försiktighet, och åtgärder kommer att vidtas
för att minimera påverkan till följd av körskador och liknande. Exempelvis kan arbeten
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utföras på torrlagd mark, alternativt kan stockmattor eller liknande användas.
Stolpplaceringar kommer att anpassas för att undvika närhet och påverkan på berörda
vattendrag/diken. Körning kommer i möjligaste mån att undvikas i vattendrag och om
det inte är möjligt kommer stockmattor eller tillfälliga broar att användas för att undvika
påverkan på vattendragen.
Avverkning av skog kommer att bli aktuellt för att göra plats för den nya ledningen. En
breddning av befintlig ledningsgata kommer att vara negativt för vissa naturmiljöer där
värdena är kopplade till skogen. Andra naturmiljöer kan gynnas av att skogsgatan
breddas eftersom hävdpräglade arter gynnas och får större utrymme. Många av de
öppna markerna utgör värdefulla naturmiljöer enligt genomförd inventering. Det finns
en risk för påverkan på identifierade värdefulla arter. Genom anpassning av
stolpplaceringar, och särskild försiktighet vid byggnation och framtida underhåll,
bedöms dock påverkan till stor del kunna undvikas. I utpekade områden med
naturvärden kopplat till skogen kan högstubbar och lågor lämnas kvar till vedlevande
arter i kantzonerna.
Stolpplaceringar kommer att anpassas efter utpekade naturvärden och de generella
biotopskydd som finns i området, i synnerhet norr om väg 23 inom utpekat
kulturmiljöobjekt. På så vis kan man undvika påverkan på rösen och stenmurar.
Artskydd
Det saknas uppgifter om fridlysta arter (fåglar undantagna) inom inventeringsområdet
från den aktuella uttagsperioden (1995-01-01 till 2016-05-16). I samband med
inventeringen noterades tre arter kärlväxter som är upptagna i artskyddsförordningen.
Dessa är revlummer, mattlummer och orkidén korallrot.
Av naturvärdesinventeringen framkommer att de rödlistade arterna slåttergubbe (VU),
solvända (NT), spindelört (NT), brunpudrad nållav (NT), ängsmetallvinge (NT), mindre
bastardsvärmare (NT) och smalsprötad bastardsvärmare (NT) noterats inom
inventeringsområdet.
Av den fågelinventering som utförts framkommer att området hyser en för trakten typisk
fågelfauna där skogsfåglar som trastar, sångare, finkar, mesar och hackspettar är
framträdande. Av inventeringen framkommer även att spillkråka, tjäder, orre och vissa
rovfåglar noterats.
Luftledningar kan ha en negativ påverkan på i första hand större fåglar då dessa kan
drabbas av elstötar eller kollidera med ledningar. Till de fåglar som är mer känsliga än
andra hör flera tyngre fåglar med begränsad förmåga att reagera snabbt på hinder eller
fåglar som utnyttjar ledningar och stolpar som utsiktsposter och därmed dras till denna
typ av anläggning. Till den första gruppen hör exempelvis skogshöns, gäss och svanar
medan rovfåglar och ugglor är exempel på fågelgrupper som utnyttjar ledningar som
utsiktsposter.
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Förekomsten av särskilt viktiga flyttfågelstråk eller rastplatser för exempelvis gäss,
svanar och tranor bedöms inte förekomma i eller i anslutning till stråket. Detta är annars
en riskfaktor att väga in i samband med denna typ av etablering. Genom att utnyttja en
befintlig ledningsgata minskar fragmenteringseffekterna jämfört med en dragning genom
obanad mark.
Överföringen från skog till öppen ledningsgata skulle sannolikt gynna arter som
törnskata, buskskvätta och gröngöling medan spillkråka, tjäder, orre kan påverkas
negativt. Det kvarstår även en viss risk för påverkan på framför allt de
kraftledningskänsliga fågelarterna med kanske rovfåglar och skogshöns som de mest
känsliga.
Konsekvenser
Ett fåtal artobservationer av fridlysta växter har noterats vid genomförd inventering.
Genom särskild försiktighet vid dessa utpekade platser bedöms byggnation av ledningen
kunna genomföras utan att de värdefulla biotoper som hyser dessa arter helt förstörs.
Bland de fridlysta växterna kan påverkan bli något negativ för framför allt korallrot och
revlummer då dessa främst förekommer i trädbärande marker. Revlummer kan växa
både i trädbärande miljöer och öppen mark. Påverkan kan även ske om markarbeten
genomförs på eller i direkt anslutning till växtplatserna.
Huvuddelen av de rödlistade arterna som noterats inom stråket är knutna till öppna
marker, främst betesmarker och andra blomrika miljöer i själva ledningsgatan. Genom en
utvidgning av kraftledningsgatan skulle arter knutna till betes- och slåttermarker kunna
gynnas. Det är arter som idag är hårt tillbakaträngda på grund av en generell
tillbakagång på betesmarker och slåttermarker. Idag finns flera små populationer av
rödlistade arter i ledningsgatan, dessa skulle gynnas av en större areal och få förbättrade
möjligheter att överleva långsiktigt.
Vad gäller påverkan på fåglar bedöms ledningen kunna få en negativ påverkan på större
fåglar som gäss, svanar, tranor och rovfåglar. Även grönbena som eventuellt häckar i
torvtäktsområdet vid Flybo torvtäkt kan missgynnas då ledningsstolparna utgör
utsiktsplatser för rov- och kråkfågel. Dock bedöms lokaliseringen i anslutning till
befintlig ledning vara positiv då man samlokaliserar intrånget. Situationen för nämnda
arter bedöms inte förvärras nämnvärt jämfört med idag och påverkan till följd av en ny
ledning bedöms som liten. För fågelarter som är knutna till öppna marker, som
exempelvis törnskata, buskskvätta och gulsparv, kan en breddning av ledningsgatan
verka positivt. Sammanfattningsvis bedöms fågelfaunan bli mer artrik om ledningsgatan
breddas eftersom det ger större förutsättningar för odlingslandskapets fågelarter att
etablera sig. Den eventuella negativa påverkan som sker på grund av minskad
skogsmark uppvägs sannolikt av det positiva tillskott av öppen mark som en breddad
ledningsgata skulle innebär.

BESLUT

2018-09-12
2018-09-13

Datum
2018-09-12

10 (29)
Dnr
2017-100735

Miljökvalitetsnormer
Projektet är inte av sådan art att det kommer att medföra någon påverkan på de normer
som finns uppsatta avseende buller och luft. Sträckningen berör inte heller några
vattendrag som omfattas av miljökvalitetsnormer. Således kommer projektet inte
medföra att miljökvalitetsnormer överskrids.

2017-100735-0044
2017-100735-0048

Skogsbruk
Skogsbruket bedöms i huvudsak kunna bedrivas som tidigare i området även efter
vindkraftsetableringarna och uppförande av den nya ledningen.
Som helhet betraktat bedöms etableringen av vindkraftparker samt ledningar innebära en
relativt liten påverkan på det skogsbruk som bedrivs i området. Bedömningen bygger på
att etableringen är utspridd inom ett stort område som till största del består av brukad
skogsmark. För enskilda markägare kan etableringen i vissa fall få betydande
konsekvenser för det skogsbruk de bedriver. Detta är dock något som de kommer att
kompenseras för ekonomiskt.
Kulturmiljö
Föreslagen sträckning berör inga områden av riksintresse för kulturmiljön och inte heller
några områden som ingår i Kronobergs läns kulturmiljöprogram. Sträckningen berör
fornlämningar i form av fossila åkrar med röjningsrösen samt en övrig kulturhistorisk
lämning i form av lägenhetsbebyggelse. Inom utpekat område Nottebäck 161:1 har
flertalet generella biotopskydd i form av stenmurar och rösen identifierats vid genomförd
naturvärdesinventering.
För en luftledning är det möjligt att i stor utsträckning anpassa stolpplaceringar och
således erforderliga schaktarbeten så att man undviker påverkan på lämningar. Inom
området Nottebäck 161:1 kommer det att behöva placeras stolpar. Anpassningar inom
området bedöms dock kunna göras för att undvika de rösen och stenmurar som finns
där. I samband med stolpplacering av ledningen kommer samråd att genomföras med
länsstyrelsen avseende kulturmiljö så att erforderliga åtgärder kan vidtas. Om det inte
bedöms som möjligt att undvika de värdefulla delarna av fornlämningen kommer en
ansökan om att påverka lämning att upprättas i enlighet med kulturmiljölagen. Det kan
också bli aktuellt med arkeologisk utredning. I det fall tidigare okända lämningar
påträffas vid byggnation av ledningen kommer arbetena att avbrytas och kontakt
upprättas med länsstyrelsen, enligt kulturmiljölagen.
Friluftsliv
Det aktuella området där förordad sträckning är belägen omfattas inte av några utpekade
intressen för rekreation och friluftsliv. Området hyser dock sjöar och natur där det
sannolikt utövas friluftsaktiviteter i form av jakt, fiske samt bär- och svampplockning
m.m.
Påverkan på friluftslivet består dels i den förändring av landskapsbilden som den
planerade ledningen innebär, och dels i de temporära störningar som uppkommer för det
lokala friluftslivet i samband med byggnation och underhåll av ledningen. En ny
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luftledning i föreslagen sträckning innebär en breddning av befintlig ledningsgata med
ca 20 meter, men utgör inte ett helt nytt intrång i landskapet även om det blir en
tillkommande störning. Det blir en bredare skogsgata men denna typ av skogsgator kan
även vara positiva för friluftslivet då dessa ofta används som stigar då de underlättar
framkomligheten i omgivande skogsterräng.
Byggnation av ledningen kommer att medföra tillfälliga störningar i form av buller,
avgaser och ökad trafik i området. Störningarna kan lokalt bli omfattande under vissa
perioder av byggnationen men är av övergående karaktär. Sammantaget bedöms
påverkan på friluftslivet till följd av en ledning enligt föreslagen sträckning och
utformning bli liten.
Underhåll
I det aktuella fallet planeras den nya ledningen att uppföras i parallellgång med en
befintlig ledning och det blir således en gemensam ledningsgata. För att bibehålla en
ledningsgata trädsäker måste denna kontinuerligt underhållas. Med skogligt underhåll
menas att den hävdade skogsgatan röjs helt och hållet, samtidigt som kantträd avverkas.
Underhållsåtgärderna görs regelbundet ungefär vart åttonde till vart tionde år.
Utöver röjningen av ledningsgatan måste normalt även kantträd avverkas. Dessa träd
mäts in och stämplas innan avverkning. Vanligen används en skördare för avverkningen,
som förflyttar sig i den röjda skogsgatan. En skotare samlar sedan ihop virke och kör ut
det till närmaste väg som korsas av ledningen. Röjningen genomförs motormanuellt.
Tekniskt underhåll på ledningen utförs vid behov. Det kan handla om att byta ut gamla
eller skadade ledningsdelar samt felsöka och genomföra reparationer vid eventuella
felavbrott. Inför planerade underhållsåtgärder samråder E.ON med länsstyrelsen
avseende åtgärderna, i enlighet med 12 kap. 6 § miljöbalken, för att säkerställa att
erforderliga skadeförebyggande åtgärder vidtas.
Infrastruktur
Den föreslagna sträckningen berör ett antal skogsbilvägar/mindre vägar samt väg 23 som
utgör en statlig riksväg. Sträckningen följer i sin helhet intill befintlig 130 kV ledning som
går mellan Myresjö och Sävsjöström. Sträckningen korsar ytterligare en ledning norr om
Broholm.
Den planerade ledningen kommer att uppföras i enlighet med lagstadgat
säkerhetsavstånd från andra ledningar. Vägkorsningar kommer att utföras i enlighet med
svensk lag och i samråd med berörda väghållare. Korsningsavtal kommer att sökas där
det erfordras. Sammantaget bedöms påverkan på infrastruktur bli obetydlig.

Ei:s utredning
Ei ska begära in synpunkter på ansökan från ett antal särskilt angivna remissinstanser.
Om ledningen kan antas innebära en betydande miljöpåverkan ska ansökan kungöras i
lokala ortstidningar. Synpunkter som kommer in till Ei kommuniceras normalt till
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sökanden som har en möjlighet att bemöta synpunkterna. Om det behövs skickas sedan
sökandens svar till de som har haft synpunkter.
Ei har skickat ansökan på remiss till Elsäkerhetsverket, Försvarsmakten, Luftfartsverket,
Skogsstyrelsen, Trafikverket, Lantbrukarnas Riksförbund, Länsstyrelsen i Kronobergs
län, Uppvidinge kommun, TeliaSonera Skanova Access AB, Affärsverket Svenska
kraftnät, Sveriges Ornitologiska Förening, Kronobergs Ornitologiska Förening,
Uppvidinge Fågelklubb samt ägare och innehavare av särskild rätt till de fastigheter som
berörs av ledningen. Försvarets radioanstalt har informerats om ansökan.
Ansökan har kungjorts i Smålandsposten.
Nedan redogörs för de synpunkter som tillfört ärendet något, utöver vad som
framkommit i ansökan.
Inkomna synpunkter
Länsstyrelsen i Kronobergs län har framfört följande. Det ligger ett Natura 2000-område,
som även är naturreservat, sydväst om den planerade ledningen. Avståndet mellan detta
område och planerad ledning är ca 3 km, vilket innebär att det inte rimligen kan
påverkas. I övrigt finns det inga andra Natura 2000-områden i närmiljön som kan bli
påverkade.
Länsstyrelsen har inte något att erinra i övrigt vad gäller naturmiljön. Länsstyrelsen vill
dock som upplysning särskilt framhålla följande. Vad gäller fridlysta arter nämns i
ansökningshandlingarna att som försiktighetsåtgärd ska man anpassa åtgärderna för att
skada så lite som möjligt. Det bör då påpekas att om en åtgärd vidtas som är förbjuden
och det försvårar upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus för arten så kan
åtgärden kräva dispens. Enbart det faktum att skada uppstår t. ex. på en växtindivid kan
enligt 8 § artskyddsförordningen (2007:845) innebära att dispens krävs. Det räcker alltså i
ett sådant fall inte med att skada så lite som möjligt.
Länsstyrelsen finner att koncession kan medges.
Uppvidinge kommun har framfört följande. Den planerade ledningen är förenlig ned
kommunens översiktsplan och berör inte några områden med detaljplan eller
områdesbestämmelser och ej heller några planerade sådana. Vid detaljprojektering och
slutlig stolpplacering kan framgå huruvida våtmarker, stenrösen, vattendrag,
biotopskydd blir berörda. Om dessa inte kan undvikas kan ytterligare tillstånd och
anmälningar behövas vilket förutsätts ske med berörda myndigheter i enlighet med vad
som sägs i miljökonsekvensbeskrivningen.
Kommunen har härutöver följande synpunkter:


Byggnation inom blöta områden ska företrädesvis ske när marken är tjälad och om det
därtill behövs utläggas s.k. stockmattor.
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Avverkning av skog bör ske under hösten och vintern för att inte störa häckande
fåglar eller annat djurliv.



Det impregneringsmedel som kommer användas i stället för kreosot, förutsätts vara
väl beprövat och godkänt med avseende på eventuella risker och läckage till miljön.



Vid placering av stolpar samt användning av typ av stolpar inom Flybo torvtäkt ska
samråd ske med berört företag så att placering av stolpar och stag kan ske för att
minimera produktionsbortfall för företaget.



Om det vid enstaka platser därutöver kan uppstå problem eller risk för spridning till
vattenmiljöer bör annan typ av stolpar övervägas.



Vid stolpplacering i övrigt ska så långt som möjligt undvikas gräsmarker med rik
flora.



Utmärkning av märkbollar för att hindra eventuella fågelkollisioner bör ske på
särskilt utsatta platser med frekventa fågelsträck varvid samråd om dessa platser kan
ske med Uppvidinge Fågelklubb.



Anpassad och naturvårdsbaserad skötsel av ledningsgatan ska ske för att gynna flora
och fauna.

Kommunen förutsätter att aktuella entreprenörer blir väl informerade om vilka
skadeförebyggande åtgärder och hänsyn som måste tas under byggtiden t.ex. i enlighet
med vad som anges i miljökonsekvensbeskrivningen.
Föreningen Vi, föreningen Svenskt Landskapsskydd som ombud för åtta
fastighetsägare (fortsättningsvis kallade ombuden), har sammanfattningsvis framfört
följande.
Ombuden anser att samrådet bestått av envägskommunikation och att genomförda
samråd inte har beaktats på det sätt som beskrivits i miljökonsekvensbeskrivningen.
Ombuden anser vidare att grunderna för att välja bort markförlagd kabel inte är utredda
och att en oberoende samhällsekonomisk analys inte har utförts.
Naturvärdesinventeringen och miljökonsekvensbeskrivningen har missat det mest
väsentliga. Observationer av Kronobergs Ornitologiska Förening och Uppvidinge
Fågelklubb visar på aktiviteter av såväl kungs- som havsörn inom det tänkta
exploateringsområdet. Ombuden hänvisar till mål nr M 2506-15 vid Växjö tingsrätt.
Ombuden framför vidare att de anser att E.ON inte svarat på bl.a. följande
frågeställningar
 Varför exploateringen enbart avser en enkelledning utan reserv.
 Varför ett alternativ med markkabel i befintlig ledningsgata inte finns med i
alternativredovisningen.
 På vilket sätt markförhållandena på sträckan Bredhälla-Horshaga skiljer sig ifråga om
stenighet och närvaron av block samt i fråga om närvaron av rösen och stenmurar
jämfört med förhållandena inom andra närliggande markområden.
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 Hur anpassning av stolpplacering kommer att ske i praktiken.
 Vad som i praktiken avses med fågelvarnare.
Ombuden yrkar i första hand att ansökan avvisas och i andra hand att ansökan avslås. I
tredje hand yrkas att Ei ålägger E.ON att genomföra en miljökonsekvensbeskrivning värd
namnet, varigenom bland annat såväl innehållsmässigt som i fråga om reella samråd i
enlighet med kraven i miljöbalkens 6 kap.

2017-100735-0044
2017-100735-0048

E.ON:s bemötande
E.ON noterar de upplysningar som länsstyrelsen har framfört avseende eventuella
dispenser enligt artskyddsförordningen, eventuell anmälnings- eller tillståndsplikt för
vattenverksamhet samt eventuella tillstånd för ingrepp i fornlämningar om det bedöms
aktuellt. E.ON avser att söka dessa tillstånd om det blir aktuellt.
Då områdets geografiska lokalisering innebär att det är osäkert om tjälad mark (eller
torrlagd) uppstår årligen anser E.ON att det inte är rimligt att ha det som villkor för
byggnation.
E.ON beaktar kommunens synpunkt om att avverkning av skog bör ske under höst och
vinter för att inte störa häckande fåglar eller annat djurliv. I den mån det går så kan
avverkning av skog ske under höst och vinter men E.ON kan inte åta sig att det alltid går
att förlägga avverkningen till denna tidsperiod.
E.ON har valt att för regionnätet fortsättningsvis fokusera på stolpar av trä med
impregnering med koppar som aktivt ämne som alternativ till kreosotimpregnering.
Impregneringen görs med samma godkända aktiva ämne (koppar) som det
tryckimpregnerade virke som saluförs i den allmänna bygghandeln i Sverige. För att
minimera urlakning av koppar och därmed även öka stolpens livslängd kommer
impregnering även att ske med en olja som ger träet bättre vattenavvisande egenskaper,
jämfört med dagens kopparimpregnerade stolpar, där vatten används som bärare av det
aktiva impregneringsämnet. Impregneringen kommer att utföras med en förnybaroch/eller mineralolja godkänd för behandling av trä. För närvarande pågår fördjupad
analys och utvärdering av impregneringsmetoden för att säkerställa att denna optimeras
för det aktuella användningsområdet.
E.ON bedömer att stolpar med impregnering av koppar och olja kommer att bli
tillgängliga för användning inom en snar framtid. Användningen förutsätter att den
valda impregneringen uppfyller såväl E.ON:s prestandakrav som gällande lagstiftning
och myndigheters krav och direktiv. IVL Svenska Miljöinstitutet skriver i en rapport från
2000 angående spridning och exponeringsrisk att spridning av koppar till delar utgjort ett
stadsproblem. Stora spridningskällor för koppar räknas upp, bl.a. korrosion,
avloppsvatten, industriella källor och spridning av slam från reningsverk. Vad gäller
ämnets giftighet i mark och vatten så redogörs i rapporten förvisso för att koppar kan ha
toxisk effekt i höga halter för vissa bakterier, mikroorganismer och akvatiska växter. En
SLU-rapport från 1995 redogör för föroreningar från telefonstolpar och konstaterar att
spridningen av koppar är mycket begränsad i marken. Helt övervägande delen 75-90 %
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återfinns i samtliga jordtyper på ett område 0-20 cm avstånd från stolpen. Det konstateras
att risken för ett växtupptag som leder till skadliga metallhalter i livsmedel och djurfoder
är försumbar på grund av den lilla markyta som berörs. Troligen tillförs inte heller
grundvattnet några större metallkvantiteter. I Naturvårdsverkets publikation om
metallers mobilitet i mark framgår förvisso att koppar kan vara toxiskt i höga halter men
också att det är ett naturligt förekommande näringsämne for växter och djur som är
vanligt förekommande i vår vardag och används i dricksvattenledningar och mycket
annat. I mycket höga halter kan det vara toxiskt. Ämnet binder starkt till organiska
material. Ämnet är inte cancerogent. Enligt Naturvårdsverkets hemsida framgår att
koppar är en livsnödvändig metall som i höga halter kan vara skadligt för vattenlevande
organismer. I jämförelse med andra metaller och tungmetaller lyfts inte koppar fram som
ett problemämne. Kopparsaltimpregnering är mycket vanligt förekommande i samhället
i olika typer av tryckimpregnerat trävirke. Användning av sådan impregnering av
stolpar har länge funnits i t.ex. Finland.
E.ON:s bedömning är att spridningsrisk och därmed förenad miljörisk är liten i och med
användandet av sådan impregnering. E.ON använder i alla hänseenden inte
impregnerade trästolpar, där de riskerar att komma i direkt kontakt med ytvatten, på
avstånd mindre än 5 meter från vattendrag, ytvatten, våtmarker och brunnar. Istället
används då stolpar i alternativa material (utan impregneringsämnen). E.ON vill
understryka att användandet av kopparsaltimpregnering förutsätter att det finns en
sådan produkt på marknaden som uppfyller såväl E.ON:s prestandakrav som krav från
berörda myndigheter. Detta inkluderar att den valda produkten har blivit godkänd för
användning för det aktuella användningsområdet. Detta bör i sig betraktas som en
skyddsåtgärd för att säkerställa att påverkan på människans hälsa och miljö, inklusive
vattenmiljön, blir acceptabel. Med bakgrund i ovanstående kan E.ON inte förutse att
eventuella framtida stolpar impregnerade med kopparsalt och olja kan förväntas ge
upphov till någon negativ påverkan på förekommande yt- och/eller
grundvattenförekomster längs den aktuella planerade ledningen.
Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att "där sträckningen passerar över Flybo
torvtäkt kommer det bli aktuellt med stolpplacering inom täktområdet.” E.ON har haft
möte med verksamhetsutövaren för att informera om ledningen och för att få information
om täktarbetet. E.ON kommer att föra en fortsatt dialog med verksamhetsutövaren för att
anpassa stolpplaceringar och minimera påverkan i största möjliga mån. Ersättning
kommer att utgå för det markintrång som uppstår och för de områden som eventuellt
skulle bli obrukbara. Påverkan på täktverksamheten bedöms bli liten till måttlig.
Stolpplaceringar kommer att anpassas efter utpekade naturvärden och de generella
biotopskydd som finns i området.
Det finns redan en parallellgående 130 kV ledning på aktuell sträcka. För befintlig
ledning finns inga kända problem med fågelkollisioner. E.ON anser därmed att det inte
finns skäl till att sätta märkbollar för fåglar på den planerade ledningen. Om det i
framtiden skulle uppdagas att det finns problematik med fågelkollisioner så kommer
E.ON i samråd med länsstyrelsen se över möjligheten att uppföra s.k. fågelavvisare.
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E.ON anser att bolaget och tillståndsansökan uppfyller de lagkrav som ställs på ansökan
och verksamhetsutövare i enlighet med gällande lagstiftning. En beskrivning av
genomförd alternativutredning återfinns i miljökonsekvensbeskrivningen.
Utredningsarbetet inför koncessionsansökan har genomförts i flera steg för att komma
fram till ett förordat huvudalternativ. Metodiken är baserad på att från ett brett
perspektiv via förstudier, utredningar, samråd, beräkningar och bedömningar
konkretisera det anslutningsalternativ som bedöms vara det sammantaget mest lämpliga.
Det innebär att utredningsarbetet inleds med öppna förutsättningar för att sedan utifrån
den information som framkommer under processens gång avgränsas till ett förordat
huvudalternativ. Inför val av förordat ledningsstråk och teknisk utformning har
förväntade miljökonsekvenser, liksom tekniska och ekonomiska faktorer utvärderats och
vägts samman för att utgöra beslutsunderlag. Inkomna synpunkter under samrådet har
sedan tillsammans med en utvärdering av förväntad miljöpåverkan, liksom tekniska och
ekonomiska faktorer legat till grund för val av aktuellt sträckningsförslag och teknisk
utformning. Hur samrådet har gått till i detalj framgår av samrådsredogörelsen. Där
framgår även de inkomna synpunkterna och E.ON:s bemötande av dessa.
Förutom den naturvärdes- och fågelinventering som har bifogats ansökan så har det inte
delgivits någon information till E.ON under samrådsskedet från myndigheter etc. om att
det skulle finnas några säkerställda uppgifter om häckningsplatser eller revir i området
beträffande örnar. Vad som framkommit inom ramen av genomförda inventeringar har
beaktats i processen att definiera en förordad ledningssträckning och tekniskt utförande.
E.ON har även bemött de frågeställningar ombuden framförde och som de ansett att
E.ON inte svarat på. E.ON uppger i sitt bemötande bl.a. följande.
 Ledningen är en anslutningsledning från aktuella vindkraftparker och är inte en del
av det maskade regionnätet. Det ställs därför inte lika höga krav på driftsäkerheten
och en dubbelledning är därför inte aktuell.
 Det aktuella området hyser en mängd forn- och kulturlämningar av olika slag. En
markförlagd ledning inom befintlig ledningsgata skulle innebära omfattande
schaktarbeten inom och i anslutning till lämningar och det anses inte vara ett lämpligt
alternativ.
 Någon arkeologisk utredning har ännu inte utförts för projektet. I samråd med
länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet för kulturmiljön, kommer erforderliga
utredningar och/eller inventeringar att genomföras inför stolpplacering av ledningen
för att vidta lämpliga åtgärder. En luftledning kan i stor mån anpassas till forn- och
kulturlämningar då schaktarbeten endast krävs vid stolpplaceringar.
 Stolpplacering kommer att fastställas i samråd med länsstyrelsen för att säkerställa
lämplighet avseende kultur- och naturmiljö.
 Fågelvarnare kan placeras ut på ledningar inom avsnitt som är särskilt känsliga och
där fågelarter som kan riskera att kollidera med ledningen återfinns. I det aktuella
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fallet har inga specifika områden pekats ut och E.ON anser inte att fågelvarnare är
motiverade på den aktuella ledningen.
Ombuden har yttrat sig över E.ON:s bemötande och sammanfattningsvis framfört
följande.
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De har synpunkter på alternativredovisningen och den kostnadskalkyl för markkabel
E.ON upprättat som de anser vara felaktig och överskattad.
De har synpunkter på skillnaden i miljöpåverkan av en luftledning och markkabel.
De anser att E.ON inte gjort fullvärdiga inventeringar för den valda sträckningen.
Ombuden yrkar i första hand att ansökan avvisas. I andra hand att ansökan avslås och i
tredje hand att Ei ålägger sökande exploatör att genomföra en
miljökonsekvensbeskrivning värd namnet, varigenom bland annat avses såväl
innehållsmässigt som i fråga om reella samråd i enlighet med kraven i miljöbalkens 6
kap. I fjärde hand yrkar ombuden att alternativet med jordförlagd ledning t.ex. i befintlig
ledningsgata utreds och ställs i relation mot föreslaget alternativ
E.ON har bemött ombudens yttrande och då sammanfattningsvis framfört följande.
E.ON redogör för varför de anser att luftledning är ett lämpligare alternativ än
markkabel i det här fallet. E.ON redogör även för varför förutsättningarna för E.ON:s
kostnadsberäkningar stämmer.
E.ON uppger i bemötandet att det inte finns något krav på att verksamhetsutövaren ska
redovisa en samhällsekonomisk analys av luftledningen, utöver redovisandet av
ledningens syfte.
E.ON vidhåller vad som angetts i övriga ansökningshandlingar och
miljökonsekvensbeskrivning.
Kompletterade utredning
I Ei:s ärende med diarienr 2011-101236 har Kemikalieinspektionen och Sveriges
Geotekniska Institut (SGI) inkommit med följande yttranden rörande impregnering med
kopparsalt.
Kemikalieinspektionen har framfört följande. På den svenska marknaden finns idag 80
godkända träskyddsmedel. Elva produkter innehåller kopparsalter varav tio innehåller
ytterligare aktiva ämnen. Dylika produkters påverkan på yt- och grundvatten styrs
därmed inte enbart av koppassalter, utan av deras totala innehåll av kemikalier. Det kan
också finnas kopparsalter/träskyddsmedel i stolpar som importeras från länder utanför
EU. För dessa importerade behandlade varor gör myndigheterna i EU för närvarande
inga riskbedömningar. Inte heller ställs krav på läckagehastigheter och det innebär att
dessa kan tänkas ge högre utsläpp till jord och vatten än EU-godkända produkter.
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Sammanfattningsvis anser Kemikalieinspektionen att risker gällande påverkan från
ledningsstolpar impregnerade med ”kopparsalter” vid berörda yt- och
grundvattenförekomster, liksom i närheten av vattentäkter eller brunnar, är något som
bör beaktas i en miljökonsekvensbeskrivning. Användningen av kopparsalter i
ledningsstolpar regleras av biocidprodukt-förordningen (EG 528/2012). Det innebär att de
träskyddsmedel som får användas till ledningsstolpar måste ha en acceptabel risk för
exempelvis yt- och grundvatten. Vilka produkter som är godkända och för vilka
användningar framgår av Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelregister.
SGI har framfört följande. Kopparbaserade impregneringsmedel medför alltid ett
kopparläckage till miljön men övriga kemiska föreningar som också ingår i
impregneringsmedlet kan, även de, bidra till eventuella miljörisker. Koppar är mycket
giftigt för vattenlevande organismer och kan orsaka skadliga långtidseffekter i
vattenmiljöer. Koppar bryts inte ned men kan absorberas i mark till organiskt material
samt till oxider och hydroxider vilket medför att koppar kan transporteras i yt- och
grundvatten och därmed orsaka en föroreningsproblematik nedströms källan.
Kopparutlakningen blir högre ju kraftigare impregneringsdosen är, men utlakningen
påverkas även av flertalet andra faktorer såsom träkvalitet, impregneringsdos samt
lakvattnets sammansättning med avseende på bl.a. organiskt material, komplexbildare
och pH. För att bedöma exakt påverkan på miljön bör därför lakningsförsök utföras
under rådande förhållanden. EU-kommissionen skriver i ett direktiv (2012/2/EU) att
”Oacceptabla risker för miljön har identifierats när det gäller trä som är behandlat med
koppar(II)oxid, koppar(II)hydroxid eller basiskt kopparkarbonat och som används
utomhuskonstruktioner nära eller ovanför vatten”. I direktivet framgår vidare för
kopparhydroxidkarbonat att ”Produkter får inte godkännas för behandling av trä som
kommer att användas i utomhuskonstruktioner nära eller ovanför vatten…” om det inte
tillämpas ”lämpliga riskbegränsande åtgärder”.
Kreosot är en carcinogen förening som innehåller PAH:er. Dessa har låg lakbarhet och
betraktas därför inte som vattenlösliga. De PAH:er som lakas ut till jorden fastläggs i stor
utsträckning och har därför begränsad spridning vilket minskar risken för negativ
påverkan på miljön. PAH kan dock återfinnas som markförorening i jord som har haft
direktkontakt med kreosotimpregnerat trä. Sammanfattningsvis medför en övergång från
kreosot till kopparbaserade impregneringsmedel stora negativa risker framför allt för
vattenmiljöer då koppar lakas ut från det impregnerade träet. Sett ur hälsosynpunkt ger
dock kopparbaserade impregneringsmedel inte upphov till lukt och anses något mindre
riskabla att hantera (beroende på ingående komponenter) jämfört med carcinogent
kreosot.

Bestämmelser som ligger till grund för beslutet
De bestämmelser som ligger till grund för det här beslutet redovisas i bilaga 2.
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Ei:s motivering till beslutet
E.ON har ansökt om nätkoncession för linje för en 145 kV luftledning från Bredhälla till
Horshaga i Uppvidinge kommun, Kronobergs län.Yrkanden från föreningen Vi, Svenskt
Landskapsskydd och fastighetsägare (ombuden)
Ombuden har yrkat att ansökan i första hand ska avvisas och i andra hand avslås. I tredje
hand har yrkats att Ei ska ålägga E.ON att inkomma med en ny
miljökonsekvensbeskrivning. Ombuden har även i fjärde hand yrkat att alternativet med
markförlagd ledning i befintlig ledningsgata utreds och ställs i relation mot föreslaget
alternativ.
Vad avser ombudens synpunkter på genomfört samråd anser Ei att det har funnits
möjligheter att lämna synpunkter på det av E.ON upprättade samrådsmaterialet. Det har
även framförts synpunkter på att det funnits en låsning hos E.ON vad avser alternativ
lokalisering. Ei gör dock bedömningen att E.ON utrett olika alternativa sträckningar och
alternativa utföranden i samrådet och att samrådet uppfyllt de krav som ställs enligt 6
kap. miljöbalken.
Det underlag som finns i ärendet ger enligt Ei:s bedömning en tillräcklig beskrivning av
ledningens samlade miljöpåverkan. Det finns därmed inte skäl att avvisa eller avslå
ansökan på denna grund. Det har inte heller förekommit sådana formella eller materiella
brister i ansökan eller miljökonsekvensbeskrivningen i övrigt som utgör grund för avslag
alternativt avvisning av ansökan.
Att en samhällsekonomisk analys upprättas är inget krav vid en ansökan om
nätkoncession för linje. Det finns därför ingen grund för att avvisa ansökan för att en
sådan analys inte har bifogats ansökan. Ei anser inte heller att uppgifterna som en
samhällsekonomisk analys kan ge behövs för att avgöra ärendet om nätkoncession för
linje för en 145 kV ledning mellan Bredhälla och Horshaga.
För att utreda förekomsten av fåglar i ledningens närområde har E.ON låtit genomföra en
fågelinventering i fält. Kungsörn eller havsörn återfanns inte i den inventeringen.
Länsstyrelsen har under E.ON:s samråd samt i remissen under ärendets handläggning
hos Ei inte framfört någon information om att kungsörn eller havsörn skulle finnas i
ledningens närområde. Länsstyrelsen har inte till Ei framfört några invändningar mot
den av E.ON genomförda fågelinventeringen.
Vad gäller förekomsten av kungsörn och havsörn hänvisar ombuden till mål M 2506-15 i
mark-och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Dom i målet, som gällde etablering av
vindkraft i Uppvidinge kommun, meddelades den 19 januari i år. I domen skriver
domstolen följande angående i målet framförda uppgifter om förekomst av kungsörn i
området (s. 44-45):
Länsstyrelsen, som har ansvar för tillsynen av artskyddet i länet, har dock meddelat
att länsstyrelsen inte har några bekräftade uppgifter om häckning av kungsörn inom
tre kilometer från det nu aktuella etableringsområdet för vindkraft i Älmedal. Markoch miljödomstolen bedömer att de observationer som har redovisats avseende
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kungsörn inom detta område inte är tillräckliga för att bedöma det som ett sannolikt
område för häckning av kungsörn, inklusive ett skyddsavstånd på 3 km. Det
förhållandet att förekomst av häckande kungsörn synes vara ökande i denna del av
södra Sverige kan inte tas till intäkt för att förmoda att det i framtiden kan komma
att med större sannolikhet utgöra ett kungsörnsrevir än andra skogsområden i
regionen. Det är dock inte långt till vad som kan förmodas vara ett relativt
nyetablerat häckningsområde för kungsörn i sydostlig riktning, men ändå på sådant
avstånd att det inte i huvudsak utgör närbeläget födosöksområde, frånsett Horshaga
fly med näromgivningar.
Av MÖD:s dom i mål M 5329-16 framgår att dokumentation kring kungsörnar som
fanns i det målet (ett antal observationer) inte tydde på att det relevanta
verksamhetsområdet var fåglarnas kärnområde.
Vad gäller havsörn skriver domstolen följande (s.45):
Iakttagelser har under 2017 gjorts som har tolkats som indikation på möjligt
havsörnsrevir i närheten av vindkraftsprojektområdet. Någon tydligare indikation
såsom spelflykt har inte påvisats. Det bör noteras att i yttrande från de ornitologiska
föreningarna drar dessa inte mer långtgående slutsatser än att 1 000 m skyddszon
kring Hovshagaflyet yrkas. Domstolen anser att även om indikationen på häckning
är osäker, utgör Horshagaflyet med omgivning ett sådant område som kan vara ett
intressant födosöksområde för örn, och därför kan inskränkningar i
vindkraftsparkens utstäckning [sic!] behövas. Förekomsten av iakttagelser av
havsörn är ändå inte så omfattande att tillåtligheten av hela parken måste
ifrågasättas.
E.ON har bemött ombudens uppgifter om kungsörn och havsörn och då framfört att
förutom den naturvärdes- och fågelinventering som har bifogats ansökan så har det inte
delgivits någon information till E.ON under samrådsskedet från myndigheter etc. om att
det skulle finnas några säkerställda uppgifter om häckningsplatser eller revir i området
beträffande örnar. Vad som framkommit inom ramen av genomförda inventeringar har
beaktats i processen att definiera en förordad ledningssträckning och tekniskt utförande.
Enbart uppgifter om observationer av kungsörn och havsörn i området har av mark-och
miljödomstolens dom i M 2506-15 bedömts som otillräckliga för att hindra etablering av
vindkraft. Länsstyrelsen har i förevarande fall uppenbarligen inte ansett det nödvändigt
att förekomsten av kungsörn och havsörn i den planerade ledningens närområde utreds
ytterligare. Då tillsynen över artskydd ankommer på länsstyrelsen finner Ei inte några
skäl till att ifrågasätta länsstyrelsens bedömning av att ledningens påverkan på fågellivet
i området är tillräckligt utredd.
Ei finner således att förekomsten av kungsörn och havsörn inte behöver utredas
ytterligare. Vad ombuden framfört om att miljökonsekvensbeskrivningen inte behandlar
ledningens påverkan på kungsörn och havsörn utgör således inte skäl för att avslå eller
avvisa E.ON:s ansökan.
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Synpunkter från Uppvidinge kommunen
Uppvidinge kommun har i sitt remissyttrande framfört ett flertal synpunkter på
byggnation, underhåll och drift av ledningen. Som Ei förstår synpunkterna vill
kommunen att nätkoncessionen förenas med villkor vad gäller byggnation, underhåll och
drift.
I ansökan med tillhörande handlingar har E.ON åtagit sig att om möjligt genomföra
byggnation inom blöta markområden vid tjälad eller torrlagd mark. Annars kommer
skyddsåtgärder att vidtas, exempelvis genom att använda stockmattor. E.ON har även
åtagit sig att, i möjligaste mån, avverka skog under höst och vinter. Vidare har E.ON
uppgett de kommer att föra dialog med verksamhetsutövaren på Flybo torvtäkt för att
minimera påverkan av stolpplacering. Vad gäller stolpplacering i övrigt har E.ON
uppgett att de kommer att anpassa stolpplacering och framtida underhåll till skydd för
att undvika påverkan på naturmiljön. E.ON uppger vidare att impregnerade stolpar,
fundament eller stagförankringar inte kommer att användas inom vissa avstånd från
vattenförekomster. E.ON åtar sig att samråda med länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 §
miljöbalken inför planerade underhållsåtgärder, detta för att säkerställa att erforderliga
skadeförebyggande åtgärder vidtas. Ei anser att E.ON:s utredning vad gäller ledningens
påverkan på fågellivet visat att det inte är miljömässigt motiverat att sätta upp
fågelavvisare.
Med anledning av E.ON:s åtagande vad gäller byggnation och underhåll bedömer Ei att
nätkoncessionen inte behöver förenas med några särskilda villkor vad avser byggnation,
underhåll eller drift. Det är tillräckligt med det allmänna villkoret i punkten 1.1 enligt
vilket E.ON är bunden av vad de har uppgett i ansökan med tillhörande bilagor.
Lämplighetsbedömning
E.ON är ett etablerat nätföretag som sedan en längre tid har flera nätkoncessioner. E.ON
är därför från allmän synpunkt lämpligt att utöva nätverksamhet. Ei gör ingen annan
bedömning av E.ON:s lämplighet i detta beslut.
Syftet med ledningen är att ansluta planerad vindkraft till överliggande nät. Befintliga
kraftledningar har inte tillräcklig kapacitet. Ei bedömer att ledningen är lämplig från
allmän synpunkt enligt 2 kap. 6 § ellagen.
Detaljplaner och områdesbestämmelser
Uppvidinge kommun har angett i sitt yttrande att ledningen är förenlig med detaljplan
och områdesbestämmelser.
Miljökonsekvensbeskrivningen
Den till ansökan fogade miljökonsekvensbeskrivningen innehåller de uppgifter som, med
hänsyn till ledningens art och omfattning, krävs för att identifiera och beskriva
ledningens direkta och indirekta effekter samt för att möjliggöra en samlad bedömning
av dessa effekter på människors hälsa och miljön.
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Ei bedömer att miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken och
att den kan ligga till grund för prövning av ansökan.
Tekniskt utförande
Ledningen planeras att uppföras som luftledning med 15-25 m höga portalstolpar med
horisontellt placerade faslinor och hängande isolatorkedjor. E.ON kommer inte att
använda kreosotimpregnerade trästolpar.
Då verksamheten i länsstyrelsens beslut har antagits medföra betydande miljöpåverkan
ska miljökonsekvensbeskrivningen innehålla en redovisning av alternativa utformningar.
E.ON har i miljökonsekvensbeskrivningen redovisat ett alternativ där ledningen förläggs
som markkabel. E.ON har även inkommit med en kostnadskalkyl som visar uppskattade
kostnader för att bygga en markkabel respektive en luftledning. Beräknad kostnad för
luftledning är ca 18 Mkr och beräknad kostnad för markkabel är ca 102 Mkr. Ei har
granskat E.ON:s redovisade kostnadskalkyl och gör bedömningen att den kan ligga till
grund för kostnadsjämförelse mellan luftlednings- och markkabelalternativ.
E.ON har beskrivit fördelar och nackdelar med luftledning respektive markkabel.
Fördelarna med att anlägga en markkabel jämfört med luftledning är
sammanfattningsvis att en markkabel medför en mindre påverkan på landskapsbilden,
en minskning av magnetfältets utbredning, en smalare ledningsgata samt att påverkan på
naturmiljö och skogsbruk blir mindre. Nackdelarna med att anlägga en markkabel
jämfört med en luftledning är sammanfattningsvis att markabel generellt medför mer
omfattande markskador, höga merkostnader för att undvika påverkan från schaktning
vid exempelvis passage av vattendrag, försämring av driftsäkerheten samt
kostnadsaspekten.
Enligt 2 kap. 3 och 7 §§ miljöbalken ska bästa möjliga teknik användas vid yrkesmässig
verksamhet så långt det inte är orimligt. Med bästa möjliga teknik avses att tekniken ska
vara ekonomiskt rimlig och tekniskt möjlig för branschen typiskt sett. Syftet med att
kräva "bästa möjliga teknik" är detsamma som syftet med försiktighetsregeln generellt,
nämligen att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Driftsäkerheten för ledningar i regionnätet måste vara hög då ett avbrott påverkar många
människor och kan få stora ekonomiska konsekvenser. Reservmatning i regionnäten är
inte möjligt i samma utsträckning som i lokalnäten. Av 3 kap. 9 a § ellagen framgår att en
nätkoncessionshavare ska se till att avbrott i överföringen aldrig överstiger tjugofyra
timmar. Utgångspunkten bör vara att en ledning ska byggas så att en tillräcklig
driftsäkerhet uppnås. En luftledning är i jämförelse med en markkabel lättare att
inspektera och reparera.
Vid val av utformning måste en sammanvägd bedömning göras utifrån vad som är det
bästa ur miljöhänseende, vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. Vad
avser leverans- och driftsäkerheten anser Ei att även dessa aspekter är särskilt viktiga för
en regionnätsledning. Mot bakgrund av vad E.ON uppgett i sin ansökan bedömer Ei att
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påverkan från den planerade luftledningen inte är av sådan karaktär att det är
samhällsekonomiskt motiverat med den betydligt högre kostnaden och sämre
driftsäkerhet som en markkabel skulle medföra. Ei anser att luftledning utgör bästa
möjliga teknik för en kraftledning mellan Bredhälla och Horshaga.
Alternativa sträckningar
En alternativ luftledningssträcka till den sökta ledningsdragningen har utretts av E.ON.
Med beaktande av att den alternativa sträckningen skulle byggas i en ny ledningsgata
och därmed innebära ett helt nytt intrång i miljön anser Ei att den alternativa
sträckningen skulle innebära en större påverkan på miljön än den valda sträckningen där
ledningen byggs parallellt med befintlig ledning. Den sökta sträckningen får anses vara
den mest lämpliga lokaliseringen.
Närboende och magnetfält
Av handlingarna i ärendet framgår att magnetfältet som högst kommer att uppgå till ca
0,2 mikrotesla på ett avstånd av 58 m väster och 40 m öster om planerad ledning.
Närmaste bostadshus finns på ett avstånd om ca 200 m från den planerade ledningen.
Mot bakgrund av rådande kunskapsläge om magnetfält gör Ei bedömningen att det inte
krävs att några åtgärder vidtas. Även utredningen får anses tillräcklig för att
försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § miljöbalken ska ha beaktats i tillräcklig utsträckning.
Byggnation
E.ON har beskrivit hur byggnation av ledningen kommer att gå till. E.ON har även
beskrivit vilka försiktighetsåtgärder de avser att vidta. Försiktighetsåtgärderna består
bl.a. i att byggnationsarbeten inom blöta markområden om möjligt kommer att ske när
marken är tjälad eller torrlagd. Annars kommer särskilda skyddsåtgärder att vidtas för
att minimera markskador. Placeringen av materialupplag och uppställningsplatser för
maskiner kommer att optimeras för att minimera transportsträckan mellan upplag och
stolpplatser, dock med hänsyn till känsliga områden så att skada på den omgivande
miljön inte uppstår.
Ei bedömer att de försiktighetsåtgärder E.ON åtagit sig att vidta vid byggnation av
ledningen är lämpliga och tillräckliga.
Vad gäller val av stolpar uppger E.ON att kreosotimpregnerade trästolpar inte kommer
att användas. E.ON har istället valt att för regionnätet fokusera på stolpar av trä med
impregnering av koppar som aktivt ämne. E.ON har utrett de miljömässiga
konsekvenserna av att använda trästolpar med kopparimpregnering. E.ON:s bedömning
är att spridningsrisk och förenad miljörisk är liten i och med användandet av sådan
impregnering och att stolpar med kopparimpregnering inte kan förväntas ge upphov till
någon negativ påverkan på förekommande yt- och/eller grundvattenförekomster längs
den planerade ledningen. E.ON utfäster i ansökan att de inte kommer att använda
impregnerade trästolpar, fundament eller stagförankringar där de riskerar att komma i
direkt kontakt med ytvatten eller på avstånd mindre än 5 m från vattendrag, ytvatten,
våtmarker och brunnar.
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Träskyddsmedel innehåller kemiska ämnen för att motverka att virke bryts ned av
rötsvampar eller träförstörande insekter. Bekämpningsmedel orsakar i princip alltid
föroreningar av mark och vatten. Olika impregneringsmetodiker och
impregneringsmedel är avgörande faktorer på föroreningsbilden. Vissa metoder kan ge
spill/läckage medan andra metoder skiljer sig åt i t.ex. toxicitet och
spridningsegenskaper. Halter och typ av föroreningar varierar ofta beroende av
stolparnas övriga karaktär. Därför är det svårt att ur ett miljöperspektiv bedöma vilket
ämne som är lämpligast. SGI har uppgett att en övergång från kreosot till
kopparbaserade impregneringsmedel medför stora negativa risker framför allt för
vattenmiljöer då koppar lakas ut från det impregnerade träet. Sett ur hälsosynpunkt ger
dock kopparbaserade impregneringsmedel inte upphov till lukt och anses något mindre
riskabla att hantera jämfört med carcinogent kreosot.
Då E.ON åtagit sig att inte använda impregnerade trästolpar, fundament eller
stagförankringar där de riskerar att komma i direkt kontakt med ytvatten eller på
avstånd mindre än 5 m från vattendrag, ytvatten, våtmarker och brunnar bedömer Ei att
trästolpar med kopparimpregnering kan användas vid byggnation av den aktuella
ledningen.
Landskapsbild
Ei gör bedömningen att ledningen inte kommer att påtagligt påverka landskapsbilden i
området. Detta då ledningen planeras att byggas i en befintlig ledningsgata vilket innebär
att något helt nytt intrång i landskapsbilden inte kommer att uppstå. Området mellan
Horshaga och Bredhälla utgörs huvudsakligen av skogsmark och är glest befolkat med
samlad bebyggelse i några mindre orter. Det finns inte heller några särskilt utpekade
intressen knutna till landskapsbildskydd som berörs av den förordade
ledningssträckningen. Även den omständigheten att stolparna för den nya ledningen
huvudsakligen kommer att vara i samma nivå som omgivande träd bidrar till Ei:s
bedömning av påverkan på landskapsbilden.
Naturmiljö och naturvärdesinventering
Den planerade ledningen berör huvudsakligen produktionsskog och i viss utsträckning
våtmarker/mossor och sumpskogar. Ledningen kommer även att passera ett antal mindre
vattendrag/diken.
E.ON har genomfört en naturvärdesinventering av den planerade ledningssträckningen.
4 objekt med naturvärdeklass 2 (högt naturvärde) och 12 objekt med naturvärdeklass 3
(påtagligt naturvärde) har identifierats. Ett femtiotal generella biotopskydd har
identifierats, främst i form av rösen och stenmurar i odlingslandskapet.
Objekten med naturvärdesklass 2 (högt naturvärde) består av naturbetesmark med
generella biotopskydd, blomrik mark, blomrika ledningsgata och floralokal utmed
markväg. Påverkan på dessa objekt bedöms som liten. För vissa objekt kan ledningen
även medföra positiva konsekvenser då en breddning av ledningsgatan samt den
återkommande röjningen kan vara positivt för naturvärdena i området då de är kopplade
till hävdad mark.
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För 3 av objekten med naturvärdeklass 3 (påtagligt naturvärde) som påträffats i
naturvärdesinventeringen har påverkan från den planerade ledningen bedömts som
måttlig. Det rör två sumpskogsområden och en tallbevuxen myr. Avverkning för
erforderlig skogsgata kommer att påverka objektens naturvärden. För övriga objekt med
naturvärdeklass 3 bedöms påverkan bli liten eller möjligen positiv.
E.ON har beskrivit vilka försiktighetsåtgärder de har för avsikt att vidta för att undvika
skada på den naturmiljö som kommer beröras av ledningen. Bland annat åtar sig E.ON
att i möjligaste mån placera stolpar på torr mark för att undvika schaktning i blöta
områden. Vidare har E.ON uppgett att arbeten i blöta markområden kommer att ske med
särskild försiktighet, och åtgärder kommer att vidtas för att minimera påverkan till följd
av körskador och liknande.
Med beaktande av samrådsskyldigheten i 12 kap. 6 § miljöbalken bedömer Ei att de
försiktighetsåtgärder som E.ON har för avsikt att vidta är lämpliga och tillräckliga.
Artskydd och fågelinventering
I samband med naturvärdesinventeringen noterades tre arter kärlväxter som är upptagna
i artskyddsförordningen. Dessa är revlummer, mattlummer och orkidén korallrot.
Ei bedömer att byggnation och drift av ledningen kan ske utan att påtaglig skada riskeras
på de återfunna kärlväxterna. Detta då E.ON har uppgett att särskild försiktighet vid de
utpekade platserna kommer vidtas vid byggnationen av ledningen och att byggnationen
då kan genomföras utan att de värdefulla biotoperna som hyser dessa arter helt förstörs.
E.ON har uppgett att de kommer ansöka om dispens från artskyddsförordningen om det
blir aktuellt. Att genom villkor föreskriva särskilda skyddsåtgärder bedömer Ei inte som
miljömässigt motiverat.
Ei bedömer även att byggnation och drift av ledningen kan ske utan att de rödlistade
arterna som återfunnits i inventeringen skadas. Detta då påverkan på de rödlistade
arterna i bedöms bli positiv som en följd av bredare ledningsgata.
E.ON har även genomfört en fågelinventering av det planerade ledningsstråket för att ge
en ökad kännedom om fågelfaunan utmed och i anslutning till stråket.
Fågelinventeringen har visat att området hyser en för trakten typiskt fågelfauna där
skogsfåglar som trastar, sångare, finkar, mesar och hackspettar är framträdande. I
anslutning till våtmarker finns trana, skogssnäppa, grönbena och enkelbeckasin. Av
inventeringen framkommer även att spillkråka, tjäder, orre och vissa rovfåglar noterats i
inventeringen.
Eftersom ledningen ska byggas med horisontellt monterade faslinor är risken för att
fåglar kolliderar med ledningen mindre än för ledningar med vertikalt monterade
faslinor. Då ledningen kommer att byggas parallellt med en befintlig ledning är det inte
heller något helt nytt intrång som uppstår. E.ON:s utredning har även visat att några
särskilt viktiga flyttfågelstråk eller rastplatser inte förekommer i eller i anslutning till den
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planerade ledningen. För att inte störa häckande fåglar, eller annat djurliv, har E.ON
åtagit sig att i den mån det går förlägga avverkningen till denna höst och vinter.
Med anledning av ovanstående anser Ei att E.ON visat att det inte är miljömässigt
motiverat att montera fågelavvisare längs ledningen eller att någon annan skyddsåtgärd
för att skydda fågelarter är motiverad.
Ei:s beslut om nätkoncession hindrar dock inte den kommunala miljönämnden eller
länsstyrelsen från att, med stöd av miljöbalken, meddela de förelägganden som behövs
för att skydda djur- och växtlivet i området.
Skogsbruk
Marken där ledningen är tänkt att passera nyttjas till viss del för skogsbruk. Sådan mark
ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt
skogsbruk.
Ei finner att aktuell sträckning är förenlig med detta krav. Detta då ledningen ska gå
parallellt med en befintlig ledning, varför intrånget till stor del kommer att kvarstå även
om aktuell ledning inte skulle byggas. Det har heller inte framkommit uppgifter i ärendet
om att nätkoncession för den planerade ledningen skulle kunna komma att påtagligt
försvåra näringens bedrivande. Ei finner därför inte att det är motiverat att föreskriva att
E.ON ska vidta några särskilda åtgärder till skydd för skogsbruket.
Kulturmiljö
Den planerade ledningen berör fornlämningar i form av fossila åkrar med röjningsrösen
samt en övrig kulturhistorisk lämning i form av lägenhetsbebyggelse. E.ON bedömer att
stolpplacering kommer att kunna anpassas så att rösen och stenmurar undviks inom
området Nottebäck 161:1. I samband med stolpplacering kommer E.ON samråda med
länsstyrelsen så att erforderliga åtgärder kan vidtas.
Skydd av värdena regleras delvis i kulturmiljölagen samt i kravet på anmälan om samråd
i 12 kap. 6 § miljöbalken. Detta tillsammans med de försiktighetsåtgärder som E.ON åtar
sig medför att Ei gör bedömningen att beslutet inte behöver förenas med ett särskilt
villkor till skydd för kulturmiljön.
Friluftsliv
Det aktuella området för den planerade ledningen omfattas inte av några utpekade
intressen för rekreation och friluftsliv. Det finns dock sjöar och natur i området där det
sannolikt utövas friluftsaktiviteter.
Den förändring av landskapsbilden som luftledningen kan medföra bedömer Ei inte har
någon påverkan på möjligheten att bedriva friluftsaktiviteter i området. Den breddning
av den befintliga ledningsgatan som den planerade ledningen medför kan medföra
positiva konsekvenser för friluftslivet då framkomligheten i terrängen underlättas. De
störningar som byggnationen av ledningen kan medföra för friluftslivets utövande är
temporära och av övergående karaktär.
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Med anledning av detta anser Ei att den planerade ledningen inte riskerar att skada
friluftslivet i området och att några skadeförebyggande åtgärder därför inte är
nödvändiga att föreskriva.
Underhåll
E.ON har beskrivit vilket underhåll som kommer att vara nödvändigt för den planerade
ledningen. Skogligt underhåll innebär att den hävdade skogsgatan röjs helt och hållet,
samtidigt som kantträd avverkas. Underhållsåtgärderna görs regelbundet ungefär vart
åttonde till vart tionde år. Röjningen av kantträd genomförs motormanuellt.
Tekniskt underhåll på ledningen utförs vid behov. Inför planerade underhållsåtgärder
samråder E.ON med länsstyrelsen avseende åtgärderna, i enlighet med 12 kap. 6 §
miljöbalken, för att säkerställa att erforderliga skadeförebyggande åtgärder vidtas.
Ei gör bedömningen att det inte är nödvändigt att vidta andra åtgärder än de E.ON har
åtagit sig i ansökan, för att motverka skada eller olägenhet för miljön, med beaktande av
skyldigheten att samråda med länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.
Infrastruktur
Den planerade ledningen berör ett antal skogsbilvägar/mindre vägar samt väg 23 som
utgör en statlig riksväg. Sträckningen följer i sin helhet intill en befintlig 130 kV ledning.
Ledningen kommer även att korsa en ledning norr om Broholm.
Det har inte framkommit något i ärendet som tyder på att ledningen kommer att
påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av vägar som berörs. Detta då E.ON
åtagit sig att uppföra ledningen i enlighet med lagstadgat säkerhetsavstånd från andra
ledningar och vägkorsningar kommer att utföras i enlighet med lag och i samråd med
berörda väghållare. Ei anser därför att det inte finns anledning att föreskriva särskilda
skadeförebyggande åtgärder.
Sammanfattande bedömning
Ei bedömer att den ansökta ledningen är förenlig med relevanta bestämmelser i ellagen
och miljöbalken. Ansökan ska därför beviljas.
Giltighetstid
E.ON har begärt att nätkoncessionen ska gälla tills vidare. Inga särskilda skäl för att
tidsbegränsa nätkoncessionen har framkommit. Nätkoncessionen ska därför gälla tills
vidare. Omprövning får ske efter 40 år.
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Hur man överklagar
Se bilaga 3, Så här gör du för att överklaga beslutet.

Detta beslut har fattats av avdelningschefen Daniel Norstedt. Vid den slutliga
handläggningen deltog även juristen Sara Saamel och juristen Charlotta Jigvall,
föredragande.

Daniel Norstedt
Charlotta Jigvall

Beslutet har fattats elektroniskt i Energimarknadsinspektionens ärendehanteringssystem.

Bilagor
1

Karta över ledningens sträckning

2

Bestämmelser som ligger till grund för beslutet

3

Yttranden från Föreningen Vi och Svenskt Landskapsskydd i sin helhet

4

Så här gör du för att överklaga beslutet (till mark- och miljödomstol)

Skickas till
E.ON Energidistribution AB
Elsäkerhetsverket
Försvarsmakten
Trafikverket
Luftfartsverket
Skogsstyrelsen
Lantbrukarnas Riksförbund
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Uppvidinge kommun
TeliaSonera Skanova Access AB
Svenska kraftnät
Sveriges Ornitologiska Förening
Kronobergs Ornitologiska Förening
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Bilaga 2

Hur man överklagar

MMD-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du
överklaga. Här får du veta hur det går till.
Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum
för överklagande finns på sista sidan i domen.

Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka brev på detta sätt.
Prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen

Så här gör du

1. Skriv mark- och miljödomstolens namn och
målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras.
Tala om vilken ändring du vill ha och varför
du tycker att Mark- och miljööverdomstolen
ska ta upp ditt överklagande (läs mer om
prövningstillstånd längre ner).
Anvisningar för överklagande MMD-02 - Dom i överklagade mål och vitesmål • Producerat av Domstolsverket, Avd. för
domstolsutveckling • 2018-11

Om överklagandet kommit in i tid, skickar markoch miljödomstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen.

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med
skriftliga bevis som inte redan finns i målet.
4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga
uppgifter om var domstolen kan nå dig:
postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets
kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt
ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till markoch miljödomstolen. Du hittar adressen i
domen.

När överklagandet kommer in till Mark- och
miljööverdomstolen tar domstolen först ställning
till om målet ska tas upp till prövning.
Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall.
 Domstolen bedömer att det finns anledning att
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt
rätt.
 Domstolen anser att det inte går att bedöma
om mark- och miljödomstolen har dömt rätt
utan att ta upp målet.
 Domstolen behöver ta upp målet för att ge
andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
 Domstolen bedömer att det finns synnerliga
skäl att ta upp målet av någon annan anledning.
Om du inte får prövningstillstånd gäller den
överklagade domen. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.
Vill du veta mer?

Vad händer sedan?

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du
har frågor. Adress och telefonnummer finns på
första sidan i domen.

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att
överklagandet kommit in i rätt tid. Har det
kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Mer information finns på www.domstol.se.
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